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JEDNACÍ ŘÁD 
 

Asociace klubů historických vozidel z.s. ( dále jen AKHV ) 
 

 

I. Úvodní ustanovení – preambule 
 

1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Organizačním řádem AKHV vydává Jednací 
řád. Tento Jednací řád podléhá schválení Valné hromady AKHV (VH AKHV). 

2. Jednací řád AKHV je vnitřním prováděcím předpisem AKHV, který v souladu se Stanovami 
AKHV a Organizačním řádem AKHV podrobně stanovuje způsob a zásady jednání orgánů AKHV 
 a náležitosti základních řídících dokumentů AKHV 

3. Jednací řád určuje vedení evidence o činnosti orgánů AKHV. 

 

II. Zasedání orgánů AKHV 
 

1. Valná hromada AKHV ( VH AKHV ) 
a) VH AKHV je svolávána na základě platných Stanov a způsobem daným Stanovami AKHV 

b) VH AKHV řídí prezident AKHV, nebo pověřený člen prezidia AKHV 

c) Na počátku zasedání VH AKHV schvaluje program jednání a volí návrhovou komisi, která 
má nejméně dva členy a předkládá VH AKHV návrh usnesení. 

d) VH AKHV volí mandátovou komisi, která má nejméně dva členy a v průběhu VH AKHV 
zaznamenává výsledky veškerého hlasování VH a oznamuje je VH AKHV. 

e) VH AKHV volí zapisovatele, který vyhotovuje zápis jednání VH AKHV a ten je po podpisu 
zapisovatelem a ověřovateli uložen mezi dokumenty prezidia AKHV a v elektronické 
podobě rozeslán nejpozději do 21 dnů  všem klubům AKHV. 

f) Pokud jsou na programu VH volby do orgánů AKHV, volí VH AKHV t říčlennou volební 
komisi a schvaluje Volební řád. 

g) Prezidium AKHV je povinno předložit VH AKHV zprávu o plnění předešlého usnesení. 
h)  Zástupce klubu oprávněný k hlasování na VH AKHV je povinen se před zahájením jednání 

VH AKHV registrovat k hlasování. Registrace probíhá tak, že zástupce klubu obdrží  
hlasovací lístek proti svému podpisu na prezenční – mandátové listině. 

i) Zasedání VH AKHV je usnášeníschopné za podmínek, které stanoví platné stanovy AKHV.  
 
j) Návrhy jsou schváleny, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina přítomných zástupců 
členských klubů, nevyžadují-li Stanovy AKHV vyšší počet hlasů.  
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2. Prezidium AKHV 
a) činnost prezidia AKHV řídí prezident AKHV 

b) ze zasedání prezídia AKHV je pořizován zápis. Tyto dokumenty jsou po podpisu 
zapisovatelem a ověřovateli uloženy mezi dokumenty prezidia AKHV. 

c) Zasedání prezidia AKHV je usnášeníschopné je li přítomna nadpoloviční většina členů 
prezidia 

d) Návrhy jsou schváleny, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina přítomných členů 
prezidia, nevyžadují-li Stanovy AKHV vyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas prezidenta AKHV, pokud je jednání přítomen.  

 

3. Revizní komise AKHV ( RK ) 
a) Zasedání RK řídí předseda RK 

b) Ze zasedání RK jsou pořizovány zápisy, které jsou po podpisu zapisovatelem a předsedou 
RK uloženy mezi dokumenty RK. 

c) RK připravuje zprávu o své činnosti a tu předkládá  VH AKHV, tato zpráva obsahuje 
především informace o stavu vedení účetnictví a účetní evidence, výsledek kontroly výběru 
a zaúčtování členských příspěvků, zejména pak kontrolu plnění usnesení VH AKHV. O 
všech zjištěných skutečnostech RK informuje VH AKHV.Tato zpráva je pak součástí zápisu 
VH AKHV. 

d) Zasedání RK je usnášeníschopné je li přítomna nadpoloviční většina členů RK. 

e) Návrhy jsou schváleny, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina přítomných členů 
RK, nevyžadují-li stanovy AKHV vyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy RK, pokud je jednání přítomen.  

 

4.   Ostatní orgány AKHV 
a) Je- li zvolen, nebo jmenován další pomocný orgán AKHV, řídí se jeho činnost především 

Stanovami a Organizačním řádem AKHV. 

b) Principy jednání a usnášení se, jsou stejné, jako u ostatních orgánů AKHV 

c) Z jednání těchto orgánů jsou pořizovány zápisy a zprávy o činnosti orgánu, které jsou po 
podpisu oprávněným členem postoupeny tomu orgánu AKHV, který pomocný orgán zvolil, 
nebo jmenoval.    

 

 

III. Řídící dokumenty 
1. Hlavní řídící dokumenty AKHV, které schvaluje a vydává VH AKV na návrh 
prezidia AKHV  jsou tyto:  

a) Stanovy AKHV 

b) Organizační řád AKHV 

c) Jednací řád AKHV  

d) Volební řád AKHV 
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2. Další řídící dokumenty jsou zápisy zasedání a zprávy o činnosti orgánů  AKHV. 

a) O zasedáních orgánů AKHV je nutno vždy vyhotovit zápis zachycující průběh jednání  
a usnesení. V něm musí být uvedeny všechny podané návrhy a přijatá usnesení. Usnesení 
musí být formulována jasně a konkrétně a musí být kontrolovatelná. V zápise o hlasování  
o způsobu voleb nebo pro různá stanoviska musí být vždy uveden počet hlasujících pro, 
proti a těch, kteří se hlasování zdrželi. Zápis provádí zvolený zapisovatel. 

b) Zapisovatel má právo požádat řídícího zasedání kdykoliv v jeho průběhu o upřesnění nebo 
formulaci zápisu nebo usnesení. 

c) Platné rozhodnutí (usnesení) může učinit orgán, který je k tomu podle stanov oprávněn. 
Přesné znění rozhodnutí (usnesení) musí být uvedeno v zápisu. Za správnost zápisu 
odpovídá zapisovatel a ověřovatel zápisu. 

d) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Přijatá usnesení musí být 
formulována stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. 

e) Jednotlivé body usnesení schůze se kontrolují na následující schůzi příslušného orgánu. 

f) Zápisy z jednání a usnesení všech orgánů se rozesílají do dvou týdnů všem členům 
příslušného orgánu. 

 

4. V zápise je vždy uvedeno: 

- den a místo jednání 

- hodina zahájení a ukončení 

- počet přítomných členů  

- schválený program jednání  

- průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení 

- jméno zapisovatele a ověřovatele zápisu 

- Součástí zápisu je prezenční listina přítomných 

-  zpráva o hospodaření, ostatní předložené a přednesené zprávy orgánů AKHV, 
případně pozvaných hostů. 

 

IV. Všeobecná ustanovení 
 

1. Volnost projevu 
 

a) Na VH AKHV  má každý zástupce klubu právo svobodného projevu. O udělení slova 
rozhoduje předsedající. Slovo může předsedající s odůvodněním odejmout. Slovo odejme 
vždy, jestliže příspěvek se nevztahuje k projednávané věci nebo neslučuje-li se s posláním  
a úkoly AKHV, je v rozporu se Stanovami, dobrými mravy a právním řádem České 
republiky. Pokud s tímto postupem řečník nesouhlasí, má právo navrhnout, aby o věci 
rozhodla VH AKHV. 

b) Nikdo nesmí rušit průběh VH AKHV, jinak může předsedající vyrušovatele napomenout, 
popř. vykázat ze zasedací síně. 

c) VH AKHV může rozhodnout o časovém omezení diskusních příspěvků. 
d) V případě, že část jednání požaduje některý z členů zaprotokolovat přesně, požádá o to 

zapisovatele. Každý člen má právo požádat o zaprotokolování svého konkrétního 
stanoviska k projednávané věci.  
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2. Hlasování 

a) Orgány AKHV a jejich organizačních složek se řídí zásadou rozhodování ve sboru.  
b) Orgány AKHV a jeho organizačních složek jsou schopny se usnášet, je-li přítomna 

nadpoloviční většina jejich členů, a rozhodují prostou většinou hlasů přítomných členů, 
není-li Stanovami a jednacím řádem určeno jinak.  

c) Přijaté usnesení VH AKHV je závazné pro všechny členy AKHV či příslušné organizační 
složky. 

d) O návrzích a volbě se rozhoduje hlasováním buď veřejným nebo tajným. O způsobu 
hlasování rozhodnou členové nebo delegáti veřejným hlasováním.  

e) Hlasování a volby se řídí Jednacím nebo Volebním řádem, přijatým účastníky jednání 
veřejným hlasováním.  

f) Jednací a Volební řád AKHV připravuje prezidium AKHV, které jej předkládá ke schválení 
VH AKHV.  

 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 
1. O otázkách, upravených tímto Jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, 
rozhodují orgány AKHV v mezích zákona. 

2. Jednací řád schválila VH AKHV dne 11. 2. 2017 a nabývá účinnosti dnem schválení. 

 

 

V Praze dne 11. 2. 2017 

 

 

 

 


