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JEDNACÍ ŘÁD VÝKONNÉHO VÝBORU LK Radhošť z.s. 
Schválený náhradní Valnou hromadou  dne 27.5.2016 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Jednací řád výkonné rady LK Radhošť z.s.,  (dále jen „spolek“) upravuje pravidla a postup jednání 

výkonného výboru. Jednací řád provádí příslušná ustanovení stanov spolku.  

Článek 2 

Postavení a působnost výkonného výboru 

 1) Výkonná výbor je výkonný orgánem ve smyslu  článku III. odstavec 3.1 Stanov LK Radhošť z.s.   

 2) Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou obecně závaznými právními 

předpisy, stanovami spolku nebo usnesením Valné hromady vyhrazeny do působnosti Valné 

hromady.  

3) Výkonná výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami spolku, 

usneseními valné hromady a jednacím řádem výkonného výboru.  

Článek 3 

Složení a funkční období členů výkonného výboru 

 1) Výkonná výbor spolku má minimálně sedm členů, volených Valnou hromadou dle Volebního a 

jednacího řádu Valné hromady LK Radhošť z.s..  

2) Členem Výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán LK Radhošť z.s. .  Počet členů 

Výkonného výboru musí být lichý 

3) Funkční období výkonného výboru je dvouleté. 

 4) Volbu členů a další náležitosti tykající se výkonného výboru   jsou upraveny ve Volebním a 

jednacím řádu Valné hromady LK Radhošť z.s..  

5. Odstoupení z funkce člena Výkonného výboru musí být předsedovi předáno písemnou formou. 

6. V případě odstoupení předsedy přebírá jeho pravomoci dané Stanovami  místopředseda, který 

v termínu do 60 dnů svolá Mimořádnou Valnou hromadu k volbě nového předsedy- statutárního 

zástupce 

Článek 4 

Svolávání a zasedání výkonného výboru 

 1) Výkonná výbor zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát  za měsíc. 

 2) Zasedání výkonného výboru svolává předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž 

uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výkonného 

výboru  doručena nejméně pět dní před zasedáním. Ve výjimečných případech je možné tuto dobu 

zkrátit na tři dny.  Pokud s tím souhlasí všichni členové výkonného výboru rady, lze zasedání výkonné 

rady svolat jinou formou. 

 3) Předseda je povinen svolat zasedání výkonného výboru  vždy, požádá-li o to některý z členů 

výkonného výboru písemně nebo elektronicky s udáním důvodu.  

4) Členství ve výkonném  výboru je nezastupitelné.  

 5) Výkonný výboru může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.  

6) Zasedání výkonného výboru řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání 

místopředseda. Řídící zasedání výkonné výboru je povinen respektovat jednací řád výkonného 

výboru. 
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7) O průběhu jednání výkonného výboru se pořizuje zápis. Zápis podepisuje předseda a zapisovatel. 

Prezenční listina přítomných ze zasedání výkonného výboru je nedílnou součástí zápisu. 

 8) Kopie zápisu bude do 10 dnů, ode dne zasedání výkonného výhoru, zveřejněna  na webové 

stránce  spolku. 

 9) V případě nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo v případě, že by 

nastala skutečnost tímto jednacím řádem nepředpokládaná, rozhodne o dalším postupu výkonný 

výbor hlasováním. 

10. Při jednání písemnou formou užívají pověření členové výboru LK Radhošť razítko, které obsahuje 

plný název spolku, sídlo a identifikační číslo subjektu 

Článek 5 

Rozhodování výkonného výboru 

1)Výkonná výbor je způsobilý se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů.  

2)O vyloučení člena  LK Radhošť z.s  rozhoduje Výkonný výbor většinou hlasů z celkového     počtu 

zvolených členů Výkonného výboru 

3) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání výkonného výboru je 

zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výkonného výboru. Hlasy jsou si 

rovné.  

4) Na žádost člena s odlišným stanoviskem při hlasování bude jeho stanovisko zaznamenáno do 

zápisu.  

5) Jestliže s tím souhlasí členové výkonného výboru, může výkonný výbor učinit v neodkladných 

případech rozhodnutí i mimo zasedání .  

5) Zápis se vyhotovuje i o usnesení dle výše uvedeného bodu.  

 6) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výkonného výboru 

zajišťuje předseda ve spolupráci s jednatelem spolku. Předseda může v případech, které nesnesou 

odkladu použít metodu “ per rollam “, kdy je rozhodnutí předsedy schváleno členy  VV dodatečně. 

Rovněž o tomto rozhodnutí se po schválení provede zápis. 

Článek 6 

Práva a povinnosti členů 

1) Členové výkonného výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazením třetím osobám by mohlo 

způsobit škodu spolku. 

 2) Členové výkonného výboru jsou povinni účastnit se zasedání výkonného výboru a jednání Valné 

hromady. 

 3) Členům výkonného výboru nepřísluší za výkon jejich funkce odměna. 

 4) Náhrada skutečných a účelně vynaložených nákladů, které členovi výkonného výboru vzniknou v 

souvislosti s výkonem jeho funkce, mu náleží podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním 

poměru – např. cestovní náhrady.  

 Článek 7 

Účinnost jednacího řádu 

 Tento jednací řád výkonného výboru byl projednán a schválen Valnou hromadou dne 27.5.2016 , a 

nabývá účinnosti téhož dne. 

 

                                                                                                                       Vlastimil Blinka 

                                                                                                      … ……………………………………………… 

                                                                                                                 Předseda LK Radhošť z.s. 


