
Jednací řád pro hlasování per rollam 

 

Preambule 

1. Výbor České limnologické společnosti, z.s. IČO: 00444596, se sídlem Viničná 1594/7, 

128 00 Praha 2 – Nové Město, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze pod sp. zn. L 1516 (dále jen „ČLS“), rozhodl, že Valné shromáždění 

ČLS v roce 2021 proběhne online s elektronickým hlasováním, tedy per rollam, a to 

v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 (též COVID-19) a s tím souvisejících 

omezení ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

2. Možnost konání jednání a rozhodování spolkových orgánů mimo zasedání, tedy např. 

per rollam, i v případě, že tato možnost není zakotvena v zakladatelském právním 

jednání daného spolku (stanovách), vyplývá ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých 

opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící 

se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o 

změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „Lex Covid“), a to 

konkrétně v ust. § 18 a násl. výše uvedeného zákona. 

 
3. Výbor ČLS v návaznosti na shora uvedené rozhodl o konání Valného shromaždění 

online s elektronickým hlasováním, tedy per rollam, a to na základě pravidel 

stanovených tímto jednacím řádem. 

 
4. Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a s tím 

souvisejícího nestandardního způsobu konání Valného shromáždění jsou na program 

jednání zařazeny pouze otázky, jejichž projednání nesnese odkladu z důvodů 

provozních či důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

 

I. Svolání Valného shromáždění a usnášeníschopnost 

 

1. Za okamžik svolání Valného shromáždění se považuje odeslání pozvánky s návrhem 

programu, a to formou emailové zprávy na emailové adresy členských subjektů 

evidované v databázi členů. Volby do orgánů ČLS proběhnou souběžně s jednáním 

Valného shromáždění. 

2. Povinnou přílohou pozvánky je: 

a) tento jednací řád 

b) program jednání,  

c) podklady k jednotlivým bodům programu, 

d) návrh usnesení k jednotlivým bodům programu. 

3. Hlasováni o bodech jednání VS a Volby do orgánů ČLS proběhnou na webových 

stránkách ČLS. Člen s hlasovacím právem je povinen ověřit své přihlašovací údaje na 

webových stránkách ČLS. V případě nefunkčního přihlášení je člen povinen ve lhůtě 7 

dnů ode dne svolání Valného shromáždění kontaktovat Výbor ČLS. 

4. Valné shromáždění je usnášeníschopné, při alespoň jedné třetině hlasujících členů ČLS. 

Hlasování se účastní takový člen ČLS, který hlasuje způsobem a ve lhůtě stanovených 

tímto jednacím řádem alespoň o jednom bodu programu. 



5. Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a 

zjednodušení průběhu Valného shromáždění není možné předkládat protinávrhy 

k předloženým návrhům usnesení k jednotlivým bodům programu. 

 

II. Průběh konání Valného shromáždění 

 

1. Hlasování probíhá elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách ČLS. 

Formulář obsahuje jednotlivé body programu včetně návrhu usnesení. Členové hlasují 

samostatně ke každému bodu programu zaškrtnutím jedné ze tří možností („pro“, „proti“, 

„zdržel se“).  

2. Volby do orgánů ČLS probíhají elektronicky prostřednictvím formuláře na webových 

stránkách ČLS. Formulář je přístupný po přihlášení do neveřejné části webu, kde jsou 

výsledky hlasování zároveň archivovány. 

3. Lhůta pro hlasování a Volby je tímto jednacím řádem stanovena na 30 dnů ode dne 

svolání Valného shromáždění, tj. do 15.9.2021 do 23:59:59 hod. 

4. Usnesení každého bodu programu je přijato, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina 

hlasujících členů ČLS. Za přítomného se člen ČLS považuje tehdy, hlasoval-li alespoň 

o jednom z bodů zařazených do programu způsobem a ve lhůtě stanovených tímto 

jednacím řádem. 

5. V případě, že člen ČLS zjistí technické potíže, které mu znemožní platně hlasovat, je 

povinen oznámit to bez zbytečného odkladu výboru ČLS.  

 

III. Postup statutárního orgánu ČLS po ukončení hlasování 

 

1. Po vypršení lhůty pro hlasování dle čl. II tohoto jednacího řádu provede statutární orgán 

Výbor ČLS  vyhodnocení průběhu hlasování per rollam, a to tak, že vyhodnotí rozhodnutí 

o jednotlivých bodech programu. Výbor ČLS zároveň vyhodnotí výsledky Voleb do 

orgánů ČLS.  

2. Výbor ČLS zveřejní nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne uplynutí lhůty pro 

ukončení hlasování výsledky hlasování Valného shromáždění a výsledky Voleb do 

orgánů ČLS, a to na webových stránkách ČLS a rozesláním těchto výsledků emailovou 

zprávou na elektronické adresy všech členů ČLS dle čl. I. odst. 1 tohoto jednacího řádu. 

3. Výbor vyhotoví nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne zveřejnění výsledků 

hlasování zápis z jednání Valného shromáždění. Jeho obsahem bude alespoň znění 

navržených rozhodnutí, celkový počet hlasujících, počet hlasů pro, proti a počet hlasů, 

které se zdrželi hlasování, výsledek hlasování a jméno a podpis předsedy či 

místopředsedy výboru ČLS a osoby, která vyhotovila zápis.   


