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Jednací řád Valné hromady ANNA KK, o. s. 

 
 

1 Úvodní ustanovení 
 
1.1 Jednací řád upravuje přípravu a průběh jednaní, způsob usnášení se, náležitosti rozhodování 

a způsob kontroly plnění usnesení VH a zajištění úkolů. 

1.2 Členy sdružení jsou volení zástupci členských organizací ANNA KK, o. s., které volí VH. 
Účast na jednání Rady je nepřenosná.   

 
 

2 Svolávání VH sdružení 
 
2.1 Jednání VH jsou řádná a mimořádná. Řádná jednání VH svolává předseda sdružení a to 

nejméně 1x ročně. Mimořádná jednání jsou svolána na základě požadavku 2/3 členské 
základny. 

2.2 Jednání VH svolává předseda písemným pozváním, nebo elektronickou poštou a to 
nejpozději 30 dnů před zahájením, pokud se jedná o mimořádné jednání nejpozději 14 dnů 
před zahájením. 

 
3 Vedení VH 

 
3.1 shromáždění je vedeno řídícím valné hromady a pracovním předsednictvem voleným na VH 

3.2 shromáždění schválí zapisovatele a 2 skrutátory navržené výkonným výborem asociace 

3.3 shromáždění schválí nebo doplní návrh na pořadí jednání, který přečte řídící valné hromady 

3.4 účastnit se jednání valné hromady s hlasovacím právem se mohou pouze delegáti organizací 
– členů ANNA KK 

3.5 o jednání shromáždění zapisovatel pořizuje zápis, který musí obsahovat tyto údaje: 

• místo a den konání  
• jména zapisovatele a skrutátora  
• jméno řídícího valné hromady  
• počet přítomných delegátů při každém hlasování a volbách  
• způsob volby (aklamací nebo tajná)  
• výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů pro jednotlivá usnesení, proti nim a hlasy 

delegátů, kteří se zdrželi hlasování  
• výsledky voleb s počty hlasů pro, proti a počtem hlasů, kteří se zdrželi hlasování  

3.6 k zápisu musí být přiložena prezenční listina, podepsaná přítomnými před začátkem jednání 

3.7 Zápis je schválen usnesením valné hromady. 
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4 Postup při usnášení 
 

4.1 k platnosti usnesení je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných a 
k hlasování oprávněných delegátů 

4.2 hlasuje se aklamací, tj. zvednutím delegačenky 

4.3 řídící valné hromady ohlásí výsledek hlasování ihned poté, co je znám výsledek. 

 
 

5 Základní organizační ustanovení 
 

5.1 řídící VH  předkládá návrh na pořadí jednání, který přečte na počátku valné hromady. 
Plénum jej schválí, příp. změní nebo doplní. 

5.2 řídící zejména: 

• řídí jednání a rozpravu podle tohoto řádu,  
• zahajuje a ukončuje jednání,  
• uděluje slovo,  
• předkládá otázky a návrhy k hlasování,  
• prohlašuje výsledek hlasování a voleb,  
• bdí nad pořádkem a zákonností veškerého jednání, usnášení a voleb,  
• dbá, aby nikdo z řečníků nebyl při svém projevu rušen.  

5.3 jestliže řečník odbočuje od tématu rozpravy, či porušuje důstojnost shromáždění, zejména 
projevy hněvu či nemístnými žerty, je povinností řídícího ho napomenout. Nedbá-li 
napomenutí, může mu odejmout slovo. 

5.4 řídící valné hromady má právo jednání přerušit, vyskytnou-li se k tomu vážné důvody, 
zejména za účelem zjištění faktického stavu, získání informací apod. 

 
 

6 Rozprava a faktické poznámky 
 

6.1 řečníci hovoří v pořadí, v jakém se přihlásili 

6.2 délka projevu je omezena na 3 minuty. Výjimky povoluje shromáždění. Toto omezení se 
netýká hostů uvedených na pořadu jednání. 

6.3 mimo pořadí lze udělit slovo jen těm, kteří chtějí podat návrh na ukončení rozpravy či 
vyslovit faktickou poznámku, např. připomenout ustanovení řádu nebo stanov apod. Délka 
takovéhoto projevu nesmí být delší než 1 minutu. 

6.4 na návrh i jen jednoho delegáta se otevře se souhlasem nadpoloviční většiny shromáždění 
rozprava o návrhu, o němž má být hlasováno. Je-li podán návrh na přechod 
k odhlasovanému programu jednání nebo na skončení rozpravy, může proti takovému 
návrhu vystoupit mimo pořadí přihlášených do rozpravy jeden řečník pro a jeden proti 
takovému návrhu. Jejich projevy nesmí překročit dvě minuty. Hlásí-li se k takovému projevu 
více řečníků a nedohodnou-li se mezi sebou, určí k tomu z nich po jednom řečníku řídící 
valné hromady. Je-li shromážděním přijat návrh na přechod k odhlasovanému programu, 
přihlášení k rozpravě již nepromluví. Je-li přijat návrh na skončení rozpravy, mají právo 
projevu všichni, kteří se do rozpravy přihlásili před podáním návrhu na skončení rozpravy. 

 
 



3 
 

7 Postup při hlasování o návrzích 
 

Po skončení rozpravy dá řídící valné hromady hlasovat o všech návrzích vzešlých z rozpravy. 
Budou-li podány k původním návrhům některé z dále uvedených návrhů, hlasuje se o nich v tomto 
pořadí: 

• přechodu k odhlasovanému programu jednání (návrhem se dále nezabývat),  
• odložení hlasování,  
• návrzích opravných a dodatkových,  
• původním návrhu s přijatými opravami a dodatky,  
• původním návrhu,  
• případném protinávrhu.  
 

 
 
Jednací řád byl přijat Valným shromážděním ANNA KK, o. s., dne  
Návrh předkládá Rada ANNA KK, o. s. 
Zpracovala: Hana Šnajdrová  
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• jméno řídícího valné hromady  
• počet přítomných delegátů při každém hlasování a volbách  
• způsob volby (aklamací nebo tajná)  
• výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů pro jednotlivá usnesení, proti nim a hlasy 

delegátů, kteří se zdrželi hlasování  
• výsledky voleb s počty hlasů pro, proti a počtem hlasů, kteří se zdrželi hlasování  

3.6 k zápisu musí být přiložena prezenční listina, podepsaná přítomnými před začátkem jednání 

3.7 Zápis je schválen usnesením valné hromady. 
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4 Postup při usnášení 
 

4.1 k platnosti usnesení je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných a 
k hlasování oprávněných delegátů 

4.2 hlasuje se aklamací, tj. zvednutím delegačenky 

4.3 řídící valné hromady ohlásí výsledek hlasování ihned poté, co je znám výsledek. 

 
 

5 Základní organizační ustanovení 
 

5.1 řídící VH  předkládá návrh na pořadí jednání, který přečte na počátku valné hromady. 
Plénum jej schválí, příp. změní nebo doplní. 

5.2 řídící zejména: 

• řídí jednání a rozpravu podle tohoto řádu,  
• zahajuje a ukončuje jednání,  
• uděluje slovo,  
• předkládá otázky a návrhy k hlasování,  
• prohlašuje výsledek hlasování a voleb,  
• bdí nad pořádkem a zákonností veškerého jednání, usnášení a voleb,  
• dbá, aby nikdo z řečníků nebyl při svém projevu rušen.  

5.3 jestliže řečník odbočuje od tématu rozpravy, či porušuje důstojnost shromáždění, zejména 
projevy hněvu či nemístnými žerty, je povinností řídícího ho napomenout. Nedbá-li 
napomenutí, může mu odejmout slovo. 

5.4 řídící valné hromady má právo jednání přerušit, vyskytnou-li se k tomu vážné důvody, 
zejména za účelem zjištění faktického stavu, získání informací apod. 

 
 

6 Rozprava a faktické poznámky 
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projevu všichni, kteří se do rozpravy přihlásili před podáním návrhu na skončení rozpravy. 
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4.1 k platnosti usnesení je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných a 
k hlasování oprávněných delegátů 

4.2 hlasuje se aklamací, tj. zvednutím delegačenky 

4.3 řídící valné hromady ohlásí výsledek hlasování ihned poté, co je znám výsledek. 
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5.1 řídící VH  předkládá návrh na pořadí jednání, který přečte na počátku valné hromady. 
Plénum jej schválí, příp. změní nebo doplní. 

5.2 řídící zejména: 

• řídí jednání a rozpravu podle tohoto řádu,  
• zahajuje a ukončuje jednání,  
• uděluje slovo,  
• předkládá otázky a návrhy k hlasování,  
• prohlašuje výsledek hlasování a voleb,  
• bdí nad pořádkem a zákonností veškerého jednání, usnášení a voleb,  
• dbá, aby nikdo z řečníků nebyl při svém projevu rušen.  

5.3 jestliže řečník odbočuje od tématu rozpravy, či porušuje důstojnost shromáždění, zejména 
projevy hněvu či nemístnými žerty, je povinností řídícího ho napomenout. Nedbá-li 
napomenutí, může mu odejmout slovo. 

5.4 řídící valné hromady má právo jednání přerušit, vyskytnou-li se k tomu vážné důvody, 
zejména za účelem zjištění faktického stavu, získání informací apod. 
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7 Postup při hlasování o návrzích 
 

Po skončení rozpravy dá řídící valné hromady hlasovat o všech návrzích vzešlých z rozpravy. 
Budou-li podány k původním návrhům některé z dále uvedených návrhů, hlasuje se o nich v tomto 
pořadí: 

• přechodu k odhlasovanému programu jednání (návrhem se dále nezabývat),  
• odložení hlasování,  
• návrzích opravných a dodatkových,  
• původním návrhu s přijatými opravami a dodatky,  
• původním návrhu,  
• případném protinávrhu.  
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1.1 Jednací řád upravuje přípravu a průběh jednaní, způsob usnášení se, náležitosti rozhodování 

a způsob kontroly plnění usnesení VH a zajištění úkolů. 

1.2 Členy sdružení jsou volení zástupci členských organizací ANNA KK, o. s., které volí VH. 
Účast na jednání Rady je nepřenosná.   
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nejpozději 30 dnů před zahájením, pokud se jedná o mimořádné jednání nejpozději 14 dnů 
před zahájením. 

 
3 Vedení VH 

 
3.1 shromáždění je vedeno řídícím valné hromady a pracovním předsednictvem voleným na VH 

3.2 shromáždění schválí zapisovatele a 2 skrutátory navržené výkonným výborem asociace 

3.3 shromáždění schválí nebo doplní návrh na pořadí jednání, který přečte řídící valné hromady 

3.4 účastnit se jednání valné hromady s hlasovacím právem se mohou pouze delegáti organizací 
– členů ANNA KK 

3.5 o jednání shromáždění zapisovatel pořizuje zápis, který musí obsahovat tyto údaje: 

• místo a den konání  
• jména zapisovatele a skrutátora  
• jméno řídícího valné hromady  
• počet přítomných delegátů při každém hlasování a volbách  
• způsob volby (aklamací nebo tajná)  
• výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů pro jednotlivá usnesení, proti nim a hlasy 

delegátů, kteří se zdrželi hlasování  
• výsledky voleb s počty hlasů pro, proti a počtem hlasů, kteří se zdrželi hlasování  

3.6 k zápisu musí být přiložena prezenční listina, podepsaná přítomnými před začátkem jednání 

3.7 Zápis je schválen usnesením valné hromady. 
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5.3 jestliže řečník odbočuje od tématu rozpravy, či porušuje důstojnost shromáždění, zejména 
projevy hněvu či nemístnými žerty, je povinností řídícího ho napomenout. Nedbá-li 
napomenutí, může mu odejmout slovo. 

5.4 řídící valné hromady má právo jednání přerušit, vyskytnou-li se k tomu vážné důvody, 
zejména za účelem zjištění faktického stavu, získání informací apod. 

 
 

6 Rozprava a faktické poznámky 
 

6.1 řečníci hovoří v pořadí, v jakém se přihlásili 

6.2 délka projevu je omezena na 3 minuty. Výjimky povoluje shromáždění. Toto omezení se 
netýká hostů uvedených na pořadu jednání. 

6.3 mimo pořadí lze udělit slovo jen těm, kteří chtějí podat návrh na ukončení rozpravy či 
vyslovit faktickou poznámku, např. připomenout ustanovení řádu nebo stanov apod. Délka 
takovéhoto projevu nesmí být delší než 1 minutu. 

6.4 na návrh i jen jednoho delegáta se otevře se souhlasem nadpoloviční většiny shromáždění 
rozprava o návrhu, o němž má být hlasováno. Je-li podán návrh na přechod 
k odhlasovanému programu jednání nebo na skončení rozpravy, může proti takovému 
návrhu vystoupit mimo pořadí přihlášených do rozpravy jeden řečník pro a jeden proti 
takovému návrhu. Jejich projevy nesmí překročit dvě minuty. Hlásí-li se k takovému projevu 
více řečníků a nedohodnou-li se mezi sebou, určí k tomu z nich po jednom řečníku řídící 
valné hromady. Je-li shromážděním přijat návrh na přechod k odhlasovanému programu, 
přihlášení k rozpravě již nepromluví. Je-li přijat návrh na skončení rozpravy, mají právo 
projevu všichni, kteří se do rozpravy přihlásili před podáním návrhu na skončení rozpravy. 
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7 Postup při hlasování o návrzích 
 

Po skončení rozpravy dá řídící valné hromady hlasovat o všech návrzích vzešlých z rozpravy. 
Budou-li podány k původním návrhům některé z dále uvedených návrhů, hlasuje se o nich v tomto 
pořadí: 

• přechodu k odhlasovanému programu jednání (návrhem se dále nezabývat),  
• odložení hlasování,  
• návrzích opravných a dodatkových,  
• původním návrhu s přijatými opravami a dodatky,  
• původním návrhu,  
• případném protinávrhu.  
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Návrh předkládá Rada ANNA KK, o. s. 
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1.1 Jednací řád upravuje přípravu a průběh jednaní, způsob usnášení se, náležitosti rozhodování 

a způsob kontroly plnění usnesení VH a zajištění úkolů. 

1.2 Členy sdružení jsou volení zástupci členských organizací ANNA KK, o. s., které volí VH. 
Účast na jednání Rady je nepřenosná.   

 
 

2 Svolávání VH sdružení 
 
2.1 Jednání VH jsou řádná a mimořádná. Řádná jednání VH svolává předseda sdružení a to 

nejméně 1x ročně. Mimořádná jednání jsou svolána na základě požadavku 2/3 členské 
základny. 

2.2 Jednání VH svolává předseda písemným pozváním, nebo elektronickou poštou a to 
nejpozději 30 dnů před zahájením, pokud se jedná o mimořádné jednání nejpozději 14 dnů 
před zahájením. 

 
3 Vedení VH 

 
3.1 shromáždění je vedeno řídícím valné hromady a pracovním předsednictvem voleným na VH 

3.2 shromáždění schválí zapisovatele a 2 skrutátory navržené výkonným výborem asociace 

3.3 shromáždění schválí nebo doplní návrh na pořadí jednání, který přečte řídící valné hromady 

3.4 účastnit se jednání valné hromady s hlasovacím právem se mohou pouze delegáti organizací 
– členů ANNA KK 

3.5 o jednání shromáždění zapisovatel pořizuje zápis, který musí obsahovat tyto údaje: 
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• jméno řídícího valné hromady  
• počet přítomných delegátů při každém hlasování a volbách  
• způsob volby (aklamací nebo tajná)  
• výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů pro jednotlivá usnesení, proti nim a hlasy 

delegátů, kteří se zdrželi hlasování  
• výsledky voleb s počty hlasů pro, proti a počtem hlasů, kteří se zdrželi hlasování  

3.6 k zápisu musí být přiložena prezenční listina, podepsaná přítomnými před začátkem jednání 

3.7 Zápis je schválen usnesením valné hromady. 
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4 Postup při usnášení 
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k hlasování oprávněných delegátů 
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• bdí nad pořádkem a zákonností veškerého jednání, usnášení a voleb,  
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7 Postup při hlasování o návrzích 
 

Po skončení rozpravy dá řídící valné hromady hlasovat o všech návrzích vzešlých z rozpravy. 
Budou-li podány k původním návrhům některé z dále uvedených návrhů, hlasuje se o nich v tomto 
pořadí: 

• přechodu k odhlasovanému programu jednání (návrhem se dále nezabývat),  
• odložení hlasování,  
• návrzích opravných a dodatkových,  
• původním návrhu s přijatými opravami a dodatky,  
• původním návrhu,  
• případném protinávrhu.  
 

 
 
Jednací řád byl přijat Valným shromážděním ANNA KK, o. s., dne  
Návrh předkládá Rada ANNA KK, o. s. 
Zpracovala: Hana Šnajdrová  
 



1 
 

 
Jednací řád Valné hromady ANNA KK, o. s. 

 
 

1 Úvodní ustanovení 
 
1.1 Jednací řád upravuje přípravu a průběh jednaní, způsob usnášení se, náležitosti rozhodování 

a způsob kontroly plnění usnesení VH a zajištění úkolů. 

1.2 Členy sdružení jsou volení zástupci členských organizací ANNA KK, o. s., které volí VH. 
Účast na jednání Rady je nepřenosná.   

 
 

2 Svolávání VH sdružení 
 
2.1 Jednání VH jsou řádná a mimořádná. Řádná jednání VH svolává předseda sdružení a to 

nejméně 1x ročně. Mimořádná jednání jsou svolána na základě požadavku 2/3 členské 
základny. 

2.2 Jednání VH svolává předseda písemným pozváním, nebo elektronickou poštou a to 
nejpozději 30 dnů před zahájením, pokud se jedná o mimořádné jednání nejpozději 14 dnů 
před zahájením. 

 
3 Vedení VH 

 
3.1 shromáždění je vedeno řídícím valné hromady a pracovním předsednictvem voleným na VH 

3.2 shromáždění schválí zapisovatele a 2 skrutátory navržené výkonným výborem asociace 

3.3 shromáždění schválí nebo doplní návrh na pořadí jednání, který přečte řídící valné hromady 

3.4 účastnit se jednání valné hromady s hlasovacím právem se mohou pouze delegáti organizací 
– členů ANNA KK 

3.5 o jednání shromáždění zapisovatel pořizuje zápis, který musí obsahovat tyto údaje: 

• místo a den konání  
• jména zapisovatele a skrutátora  
• jméno řídícího valné hromady  
• počet přítomných delegátů při každém hlasování a volbách  
• způsob volby (aklamací nebo tajná)  
• výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů pro jednotlivá usnesení, proti nim a hlasy 

delegátů, kteří se zdrželi hlasování  
• výsledky voleb s počty hlasů pro, proti a počtem hlasů, kteří se zdrželi hlasování  

3.6 k zápisu musí být přiložena prezenční listina, podepsaná přítomnými před začátkem jednání 

3.7 Zápis je schválen usnesením valné hromady. 
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4 Postup při usnášení 
 

4.1 k platnosti usnesení je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných a 
k hlasování oprávněných delegátů 

4.2 hlasuje se aklamací, tj. zvednutím delegačenky 

4.3 řídící valné hromady ohlásí výsledek hlasování ihned poté, co je znám výsledek. 
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• dbá, aby nikdo z řečníků nebyl při svém projevu rušen.  

5.3 jestliže řečník odbočuje od tématu rozpravy, či porušuje důstojnost shromáždění, zejména 
projevy hněvu či nemístnými žerty, je povinností řídícího ho napomenout. Nedbá-li 
napomenutí, může mu odejmout slovo. 

5.4 řídící valné hromady má právo jednání přerušit, vyskytnou-li se k tomu vážné důvody, 
zejména za účelem zjištění faktického stavu, získání informací apod. 
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• původním návrhu s přijatými opravami a dodatky,  
• původním návrhu,  
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a způsob kontroly plnění usnesení VH a zajištění úkolů. 

1.2 Členy sdružení jsou volení zástupci členských organizací ANNA KK, o. s., které volí VH. 
Účast na jednání Rady je nepřenosná.   
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před zahájením. 

 
3 Vedení VH 

 
3.1 shromáždění je vedeno řídícím valné hromady a pracovním předsednictvem voleným na VH 

3.2 shromáždění schválí zapisovatele a 2 skrutátory navržené výkonným výborem asociace 

3.3 shromáždění schválí nebo doplní návrh na pořadí jednání, který přečte řídící valné hromady 

3.4 účastnit se jednání valné hromady s hlasovacím právem se mohou pouze delegáti organizací 
– členů ANNA KK 

3.5 o jednání shromáždění zapisovatel pořizuje zápis, který musí obsahovat tyto údaje: 

• místo a den konání  
• jména zapisovatele a skrutátora  
• jméno řídícího valné hromady  
• počet přítomných delegátů při každém hlasování a volbách  
• způsob volby (aklamací nebo tajná)  
• výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů pro jednotlivá usnesení, proti nim a hlasy 

delegátů, kteří se zdrželi hlasování  
• výsledky voleb s počty hlasů pro, proti a počtem hlasů, kteří se zdrželi hlasování  

3.6 k zápisu musí být přiložena prezenční listina, podepsaná přítomnými před začátkem jednání 

3.7 Zápis je schválen usnesením valné hromady. 
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4 Postup při usnášení 
 

4.1 k platnosti usnesení je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných a 
k hlasování oprávněných delegátů 

4.2 hlasuje se aklamací, tj. zvednutím delegačenky 

4.3 řídící valné hromady ohlásí výsledek hlasování ihned poté, co je znám výsledek. 

 
 

5 Základní organizační ustanovení 
 

5.1 řídící VH  předkládá návrh na pořadí jednání, který přečte na počátku valné hromady. 
Plénum jej schválí, příp. změní nebo doplní. 

5.2 řídící zejména: 

• řídí jednání a rozpravu podle tohoto řádu,  
• zahajuje a ukončuje jednání,  
• uděluje slovo,  
• předkládá otázky a návrhy k hlasování,  
• prohlašuje výsledek hlasování a voleb,  
• bdí nad pořádkem a zákonností veškerého jednání, usnášení a voleb,  
• dbá, aby nikdo z řečníků nebyl při svém projevu rušen.  

5.3 jestliže řečník odbočuje od tématu rozpravy, či porušuje důstojnost shromáždění, zejména 
projevy hněvu či nemístnými žerty, je povinností řídícího ho napomenout. Nedbá-li 
napomenutí, může mu odejmout slovo. 

5.4 řídící valné hromady má právo jednání přerušit, vyskytnou-li se k tomu vážné důvody, 
zejména za účelem zjištění faktického stavu, získání informací apod. 

 
 

6 Rozprava a faktické poznámky 
 

6.1 řečníci hovoří v pořadí, v jakém se přihlásili 

6.2 délka projevu je omezena na 3 minuty. Výjimky povoluje shromáždění. Toto omezení se 
netýká hostů uvedených na pořadu jednání. 

6.3 mimo pořadí lze udělit slovo jen těm, kteří chtějí podat návrh na ukončení rozpravy či 
vyslovit faktickou poznámku, např. připomenout ustanovení řádu nebo stanov apod. Délka 
takovéhoto projevu nesmí být delší než 1 minutu. 

6.4 na návrh i jen jednoho delegáta se otevře se souhlasem nadpoloviční většiny shromáždění 
rozprava o návrhu, o němž má být hlasováno. Je-li podán návrh na přechod 
k odhlasovanému programu jednání nebo na skončení rozpravy, může proti takovému 
návrhu vystoupit mimo pořadí přihlášených do rozpravy jeden řečník pro a jeden proti 
takovému návrhu. Jejich projevy nesmí překročit dvě minuty. Hlásí-li se k takovému projevu 
více řečníků a nedohodnou-li se mezi sebou, určí k tomu z nich po jednom řečníku řídící 
valné hromady. Je-li shromážděním přijat návrh na přechod k odhlasovanému programu, 
přihlášení k rozpravě již nepromluví. Je-li přijat návrh na skončení rozpravy, mají právo 
projevu všichni, kteří se do rozpravy přihlásili před podáním návrhu na skončení rozpravy. 
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1.1 Jednací řád upravuje přípravu a průběh jednaní, způsob usnášení se, náležitosti rozhodování 

a způsob kontroly plnění usnesení VH a zajištění úkolů. 

1.2 Členy sdružení jsou volení zástupci členských organizací ANNA KK, o. s., které volí VH. 
Účast na jednání Rady je nepřenosná.   

 
 

2 Svolávání VH sdružení 
 
2.1 Jednání VH jsou řádná a mimořádná. Řádná jednání VH svolává předseda sdružení a to 

nejméně 1x ročně. Mimořádná jednání jsou svolána na základě požadavku 2/3 členské 
základny. 

2.2 Jednání VH svolává předseda písemným pozváním, nebo elektronickou poštou a to 
nejpozději 30 dnů před zahájením, pokud se jedná o mimořádné jednání nejpozději 14 dnů 
před zahájením. 

 
3 Vedení VH 

 
3.1 shromáždění je vedeno řídícím valné hromady a pracovním předsednictvem voleným na VH 

3.2 shromáždění schválí zapisovatele a 2 skrutátory navržené výkonným výborem asociace 

3.3 shromáždění schválí nebo doplní návrh na pořadí jednání, který přečte řídící valné hromady 

3.4 účastnit se jednání valné hromady s hlasovacím právem se mohou pouze delegáti organizací 
– členů ANNA KK 

3.5 o jednání shromáždění zapisovatel pořizuje zápis, který musí obsahovat tyto údaje: 

• místo a den konání  
• jména zapisovatele a skrutátora  
• jméno řídícího valné hromady  
• počet přítomných delegátů při každém hlasování a volbách  
• způsob volby (aklamací nebo tajná)  
• výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů pro jednotlivá usnesení, proti nim a hlasy 

delegátů, kteří se zdrželi hlasování  
• výsledky voleb s počty hlasů pro, proti a počtem hlasů, kteří se zdrželi hlasování  

3.6 k zápisu musí být přiložena prezenční listina, podepsaná přítomnými před začátkem jednání 

3.7 Zápis je schválen usnesením valné hromady. 
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4 Postup při usnášení 
 

4.1 k platnosti usnesení je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných a 
k hlasování oprávněných delegátů 

4.2 hlasuje se aklamací, tj. zvednutím delegačenky 

4.3 řídící valné hromady ohlásí výsledek hlasování ihned poté, co je znám výsledek. 

 
 

5 Základní organizační ustanovení 
 

5.1 řídící VH  předkládá návrh na pořadí jednání, který přečte na počátku valné hromady. 
Plénum jej schválí, příp. změní nebo doplní. 

5.2 řídící zejména: 

• řídí jednání a rozpravu podle tohoto řádu,  
• zahajuje a ukončuje jednání,  
• uděluje slovo,  
• předkládá otázky a návrhy k hlasování,  
• prohlašuje výsledek hlasování a voleb,  
• bdí nad pořádkem a zákonností veškerého jednání, usnášení a voleb,  
• dbá, aby nikdo z řečníků nebyl při svém projevu rušen.  

5.3 jestliže řečník odbočuje od tématu rozpravy, či porušuje důstojnost shromáždění, zejména 
projevy hněvu či nemístnými žerty, je povinností řídícího ho napomenout. Nedbá-li 
napomenutí, může mu odejmout slovo. 

5.4 řídící valné hromady má právo jednání přerušit, vyskytnou-li se k tomu vážné důvody, 
zejména za účelem zjištění faktického stavu, získání informací apod. 

 
 

6 Rozprava a faktické poznámky 
 

6.1 řečníci hovoří v pořadí, v jakém se přihlásili 

6.2 délka projevu je omezena na 3 minuty. Výjimky povoluje shromáždění. Toto omezení se 
netýká hostů uvedených na pořadu jednání. 

6.3 mimo pořadí lze udělit slovo jen těm, kteří chtějí podat návrh na ukončení rozpravy či 
vyslovit faktickou poznámku, např. připomenout ustanovení řádu nebo stanov apod. Délka 
takovéhoto projevu nesmí být delší než 1 minutu. 

6.4 na návrh i jen jednoho delegáta se otevře se souhlasem nadpoloviční většiny shromáždění 
rozprava o návrhu, o němž má být hlasováno. Je-li podán návrh na přechod 
k odhlasovanému programu jednání nebo na skončení rozpravy, může proti takovému 
návrhu vystoupit mimo pořadí přihlášených do rozpravy jeden řečník pro a jeden proti 
takovému návrhu. Jejich projevy nesmí překročit dvě minuty. Hlásí-li se k takovému projevu 
více řečníků a nedohodnou-li se mezi sebou, určí k tomu z nich po jednom řečníku řídící 
valné hromady. Je-li shromážděním přijat návrh na přechod k odhlasovanému programu, 
přihlášení k rozpravě již nepromluví. Je-li přijat návrh na skončení rozpravy, mají právo 
projevu všichni, kteří se do rozpravy přihlásili před podáním návrhu na skončení rozpravy. 
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7 Postup při hlasování o návrzích 
 

Po skončení rozpravy dá řídící valné hromady hlasovat o všech návrzích vzešlých z rozpravy. 
Budou-li podány k původním návrhům některé z dále uvedených návrhů, hlasuje se o nich v tomto 
pořadí: 

• přechodu k odhlasovanému programu jednání (návrhem se dále nezabývat),  
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• návrzích opravných a dodatkových,  
• původním návrhu s přijatými opravami a dodatky,  
• původním návrhu,  
• případném protinávrhu.  
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3.2 shromáždění schválí zapisovatele a 2 skrutátory navržené výkonným výborem asociace 

3.3 shromáždění schválí nebo doplní návrh na pořadí jednání, který přečte řídící valné hromady 

3.4 účastnit se jednání valné hromady s hlasovacím právem se mohou pouze delegáti organizací 
– členů ANNA KK 

3.5 o jednání shromáždění zapisovatel pořizuje zápis, který musí obsahovat tyto údaje: 

• místo a den konání  
• jména zapisovatele a skrutátora  
• jméno řídícího valné hromady  
• počet přítomných delegátů při každém hlasování a volbách  
• způsob volby (aklamací nebo tajná)  
• výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů pro jednotlivá usnesení, proti nim a hlasy 

delegátů, kteří se zdrželi hlasování  
• výsledky voleb s počty hlasů pro, proti a počtem hlasů, kteří se zdrželi hlasování  

3.6 k zápisu musí být přiložena prezenční listina, podepsaná přítomnými před začátkem jednání 

3.7 Zápis je schválen usnesením valné hromady. 

 
 
 
 
 
 



2 
 

4 Postup při usnášení 
 

4.1 k platnosti usnesení je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných a 
k hlasování oprávněných delegátů 

4.2 hlasuje se aklamací, tj. zvednutím delegačenky 

4.3 řídící valné hromady ohlásí výsledek hlasování ihned poté, co je znám výsledek. 

 
 

5 Základní organizační ustanovení 
 

5.1 řídící VH  předkládá návrh na pořadí jednání, který přečte na počátku valné hromady. 
Plénum jej schválí, příp. změní nebo doplní. 

5.2 řídící zejména: 

• řídí jednání a rozpravu podle tohoto řádu,  
• zahajuje a ukončuje jednání,  
• uděluje slovo,  
• předkládá otázky a návrhy k hlasování,  
• prohlašuje výsledek hlasování a voleb,  
• bdí nad pořádkem a zákonností veškerého jednání, usnášení a voleb,  
• dbá, aby nikdo z řečníků nebyl při svém projevu rušen.  

5.3 jestliže řečník odbočuje od tématu rozpravy, či porušuje důstojnost shromáždění, zejména 
projevy hněvu či nemístnými žerty, je povinností řídícího ho napomenout. Nedbá-li 
napomenutí, může mu odejmout slovo. 

5.4 řídící valné hromady má právo jednání přerušit, vyskytnou-li se k tomu vážné důvody, 
zejména za účelem zjištění faktického stavu, získání informací apod. 

 
 

6 Rozprava a faktické poznámky 
 

6.1 řečníci hovoří v pořadí, v jakém se přihlásili 

6.2 délka projevu je omezena na 3 minuty. Výjimky povoluje shromáždění. Toto omezení se 
netýká hostů uvedených na pořadu jednání. 

6.3 mimo pořadí lze udělit slovo jen těm, kteří chtějí podat návrh na ukončení rozpravy či 
vyslovit faktickou poznámku, např. připomenout ustanovení řádu nebo stanov apod. Délka 
takovéhoto projevu nesmí být delší než 1 minutu. 

6.4 na návrh i jen jednoho delegáta se otevře se souhlasem nadpoloviční většiny shromáždění 
rozprava o návrhu, o němž má být hlasováno. Je-li podán návrh na přechod 
k odhlasovanému programu jednání nebo na skončení rozpravy, může proti takovému 
návrhu vystoupit mimo pořadí přihlášených do rozpravy jeden řečník pro a jeden proti 
takovému návrhu. Jejich projevy nesmí překročit dvě minuty. Hlásí-li se k takovému projevu 
více řečníků a nedohodnou-li se mezi sebou, určí k tomu z nich po jednom řečníku řídící 
valné hromady. Je-li shromážděním přijat návrh na přechod k odhlasovanému programu, 
přihlášení k rozpravě již nepromluví. Je-li přijat návrh na skončení rozpravy, mají právo 
projevu všichni, kteří se do rozpravy přihlásili před podáním návrhu na skončení rozpravy. 
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7 Postup při hlasování o návrzích 
 

Po skončení rozpravy dá řídící valné hromady hlasovat o všech návrzích vzešlých z rozpravy. 
Budou-li podány k původním návrhům některé z dále uvedených návrhů, hlasuje se o nich v tomto 
pořadí: 

• přechodu k odhlasovanému programu jednání (návrhem se dále nezabývat),  
• odložení hlasování,  
• návrzích opravných a dodatkových,  
• původním návrhu s přijatými opravami a dodatky,  
• původním návrhu,  
• případném protinávrhu.  
 

 
 
Jednací řád byl přijat Valným shromážděním ANNA KK, o. s., dne  
Návrh předkládá Rada ANNA KK, o. s. 
Zpracovala: Hana Šnajdrová  
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3.6 k zápisu musí být přiložena prezenční listina, podepsaná přítomnými před začátkem jednání 

3.7 Zápis je schválen usnesením valné hromady. 
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4 Postup při usnášení 
 

4.1 k platnosti usnesení je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných a 
k hlasování oprávněných delegátů 

4.2 hlasuje se aklamací, tj. zvednutím delegačenky 

4.3 řídící valné hromady ohlásí výsledek hlasování ihned poté, co je znám výsledek. 

 
 

5 Základní organizační ustanovení 
 

5.1 řídící VH  předkládá návrh na pořadí jednání, který přečte na počátku valné hromady. 
Plénum jej schválí, příp. změní nebo doplní. 

5.2 řídící zejména: 

• řídí jednání a rozpravu podle tohoto řádu,  
• zahajuje a ukončuje jednání,  
• uděluje slovo,  
• předkládá otázky a návrhy k hlasování,  
• prohlašuje výsledek hlasování a voleb,  
• bdí nad pořádkem a zákonností veškerého jednání, usnášení a voleb,  
• dbá, aby nikdo z řečníků nebyl při svém projevu rušen.  

5.3 jestliže řečník odbočuje od tématu rozpravy, či porušuje důstojnost shromáždění, zejména 
projevy hněvu či nemístnými žerty, je povinností řídícího ho napomenout. Nedbá-li 
napomenutí, může mu odejmout slovo. 

5.4 řídící valné hromady má právo jednání přerušit, vyskytnou-li se k tomu vážné důvody, 
zejména za účelem zjištění faktického stavu, získání informací apod. 

 
 

6 Rozprava a faktické poznámky 
 

6.1 řečníci hovoří v pořadí, v jakém se přihlásili 

6.2 délka projevu je omezena na 3 minuty. Výjimky povoluje shromáždění. Toto omezení se 
netýká hostů uvedených na pořadu jednání. 

6.3 mimo pořadí lze udělit slovo jen těm, kteří chtějí podat návrh na ukončení rozpravy či 
vyslovit faktickou poznámku, např. připomenout ustanovení řádu nebo stanov apod. Délka 
takovéhoto projevu nesmí být delší než 1 minutu. 

6.4 na návrh i jen jednoho delegáta se otevře se souhlasem nadpoloviční většiny shromáždění 
rozprava o návrhu, o němž má být hlasováno. Je-li podán návrh na přechod 
k odhlasovanému programu jednání nebo na skončení rozpravy, může proti takovému 
návrhu vystoupit mimo pořadí přihlášených do rozpravy jeden řečník pro a jeden proti 
takovému návrhu. Jejich projevy nesmí překročit dvě minuty. Hlásí-li se k takovému projevu 
více řečníků a nedohodnou-li se mezi sebou, určí k tomu z nich po jednom řečníku řídící 
valné hromady. Je-li shromážděním přijat návrh na přechod k odhlasovanému programu, 
přihlášení k rozpravě již nepromluví. Je-li přijat návrh na skončení rozpravy, mají právo 
projevu všichni, kteří se do rozpravy přihlásili před podáním návrhu na skončení rozpravy. 
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7 Postup při hlasování o návrzích 
 

Po skončení rozpravy dá řídící valné hromady hlasovat o všech návrzích vzešlých z rozpravy. 
Budou-li podány k původním návrhům některé z dále uvedených návrhů, hlasuje se o nich v tomto 
pořadí: 

• přechodu k odhlasovanému programu jednání (návrhem se dále nezabývat),  
• odložení hlasování,  
• návrzích opravných a dodatkových,  
• původním návrhu s přijatými opravami a dodatky,  
• původním návrhu,  
• případném protinávrhu.  
 

 
 
Jednací řád byl přijat Valným shromážděním ANNA KK, o. s., dne  
Návrh předkládá Rada ANNA KK, o. s. 
Zpracovala: Hana Šnajdrová  
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1.1 Jednací řád upravuje přípravu a průběh jednaní, způsob usnášení se, náležitosti rozhodování 

a způsob kontroly plnění usnesení VH a zajištění úkolů. 

1.2 Členy sdružení jsou volení zástupci členských organizací ANNA KK, o. s., které volí VH. 
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základny. 

2.2 Jednání VH svolává předseda písemným pozváním, nebo elektronickou poštou a to 
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3.4 účastnit se jednání valné hromady s hlasovacím právem se mohou pouze delegáti organizací 
– členů ANNA KK 

3.5 o jednání shromáždění zapisovatel pořizuje zápis, který musí obsahovat tyto údaje: 

• místo a den konání  
• jména zapisovatele a skrutátora  
• jméno řídícího valné hromady  
• počet přítomných delegátů při každém hlasování a volbách  
• způsob volby (aklamací nebo tajná)  
• výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů pro jednotlivá usnesení, proti nim a hlasy 

delegátů, kteří se zdrželi hlasování  
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3.6 k zápisu musí být přiložena prezenční listina, podepsaná přítomnými před začátkem jednání 

3.7 Zápis je schválen usnesením valné hromady. 
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• prohlašuje výsledek hlasování a voleb,  
• bdí nad pořádkem a zákonností veškerého jednání, usnášení a voleb,  
• dbá, aby nikdo z řečníků nebyl při svém projevu rušen.  

5.3 jestliže řečník odbočuje od tématu rozpravy, či porušuje důstojnost shromáždění, zejména 
projevy hněvu či nemístnými žerty, je povinností řídícího ho napomenout. Nedbá-li 
napomenutí, může mu odejmout slovo. 

5.4 řídící valné hromady má právo jednání přerušit, vyskytnou-li se k tomu vážné důvody, 
zejména za účelem zjištění faktického stavu, získání informací apod. 

 
 

6 Rozprava a faktické poznámky 
 

6.1 řečníci hovoří v pořadí, v jakém se přihlásili 

6.2 délka projevu je omezena na 3 minuty. Výjimky povoluje shromáždění. Toto omezení se 
netýká hostů uvedených na pořadu jednání. 

6.3 mimo pořadí lze udělit slovo jen těm, kteří chtějí podat návrh na ukončení rozpravy či 
vyslovit faktickou poznámku, např. připomenout ustanovení řádu nebo stanov apod. Délka 
takovéhoto projevu nesmí být delší než 1 minutu. 

6.4 na návrh i jen jednoho delegáta se otevře se souhlasem nadpoloviční většiny shromáždění 
rozprava o návrhu, o němž má být hlasováno. Je-li podán návrh na přechod 
k odhlasovanému programu jednání nebo na skončení rozpravy, může proti takovému 
návrhu vystoupit mimo pořadí přihlášených do rozpravy jeden řečník pro a jeden proti 
takovému návrhu. Jejich projevy nesmí překročit dvě minuty. Hlásí-li se k takovému projevu 
více řečníků a nedohodnou-li se mezi sebou, určí k tomu z nich po jednom řečníku řídící 
valné hromady. Je-li shromážděním přijat návrh na přechod k odhlasovanému programu, 
přihlášení k rozpravě již nepromluví. Je-li přijat návrh na skončení rozpravy, mají právo 
projevu všichni, kteří se do rozpravy přihlásili před podáním návrhu na skončení rozpravy. 
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7 Postup při hlasování o návrzích 
 

Po skončení rozpravy dá řídící valné hromady hlasovat o všech návrzích vzešlých z rozpravy. 
Budou-li podány k původním návrhům některé z dále uvedených návrhů, hlasuje se o nich v tomto 
pořadí: 

• přechodu k odhlasovanému programu jednání (návrhem se dále nezabývat),  
• odložení hlasování,  
• návrzích opravných a dodatkových,  
• původním návrhu s přijatými opravami a dodatky,  
• původním návrhu,  
• případném protinávrhu.  
 

 
 
Jednací řád byl přijat Valným shromážděním ANNA KK, o. s., dne  
Návrh předkládá Rada ANNA KK, o. s. 
Zpracovala: Hana Šnajdrová  
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Jednací řád Valné hromady ANNA KK, o. s. 
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základny. 

2.2 Jednání VH svolává předseda písemným pozváním, nebo elektronickou poštou a to 
nejpozději 30 dnů před zahájením, pokud se jedná o mimořádné jednání nejpozději 14 dnů 
před zahájením. 

 
3 Vedení VH 
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4 Postup při usnášení 
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k hlasování oprávněných delegátů 
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