
 

 

 
 ASOCIACE ENERGETICKÉHO A ELEKTROTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

 

 

 

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY 

_________________________________________________________     
 

17. února 2021 

 

 

I. Jednací řád valné hromady 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace energetického a elektrotechnického 

vzdělávání, z. s. (dále také „AEEV“, nebo „Asociace“). 

 

2. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení orgánů: předseda, návrhová komise, 

volební komise a zapisovatel řídí její jednání pověřený člen Rady AEEV. 

 

3. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje aklamací, každý z hlasujících má jeden 

hlas. 

 

4. Ke každému bodu je možná rozprava, ukončená hlasováním. Hlasuje se o všech 

návrzích v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných, o dalších návrzích se již nehlasuje. 

 

5. Pokud při sčítání hlasů nebyl dosažen k předloženému návrhu potřebný nadpoloviční 

počet přítomných hlasů, předsedající seznámí valnou hromadu s novým návrhem, o 

kterém se dá hlasovat  

 

6. Z jednání valné hromady pořizuje zápis zvolený zapisovatel. Zápis podepisuje 

předsedající valné hromady a osoba pořizující zápis. Zápis a usnesení se postoupí 

všem účastníkům do 30 dnů od konání valné hromady. 

 

 

II. Volební řád 

 

1. Návrhová komise je současně komisí volební.  

 

2. Návrh na počet členů Rady a Dozorčí rady Asociace pro příslušné volební období 

předkládá valné hromadě návrhová komise v souladu s platnými stanovami AEEV.  

 

3. Jmenovitý návrh na kandidáty Rady Asociace a kandidáty Dozorčí rady Asociace pro 

příslušné volební období předkládá valné hromadě návrhová komise na základě 

doporučení stávající Rady, resp. členských subjektů přítomných na valné hromadě.  



 

 

 

4. Návrhy jsou předkládány samostatně na členy Rady a samostatně na členy Dozorčí 

rady.  

 

5. Při uplatňování návrhů a hlasování o nich se postupuje dle bodu I.4. jednacího řádu 

s tím, že nejdříve je hlasováno o návrhu návrhové komise a o ostatních návrzích 

v pořadí, jak byly předloženy předsedovi valné hromady.  

 

 

III. Distanční – online průběh VH 

  

1. Tento způsob jednání Valné hromady probíhá v souladu s ustanovením § 19, odst. 1 

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) 

 

2. Jednání bude vedeno jako videokonference ve firemní platformě Microsoft „Teams“. 

Jednání bude pro potřeby pořízení zápisu nahráváno.  

 

3. Návrhy, které pro jednání VH předkládá Rada AEEV musí být účastníkům zaslány 

minimálně 3 dny před konáním VH na emailové kontakty, které členské subjekty 

uvedly do evidence členů v AEEV.  

 

4. Členské subjekty zasílají své návrhy a podněty korespondenčně nejpozději jeden den 

před konáním VH na emailové kontakty: jan.mares@esoz.cz a chejnp@seznam.cz  

 

5. Orgány Valné hromady jsou stanoveny takto:  

a) VH schvaluji zapisovatele a ověřovatel.   

b) Výkon činností předsedy VH, návrhové a volební komise je svěřena předsedovi 

Rady AEEV.  

 

6. Jednání VH probíhá podle principů uvedených v částech I. a II. tohoto Jednacího a 

volebního řádu.  

 

7. Hlasování se provádí vždy aklamací, a to v pořadí: proti návrhu, zdržel se, pro návrh. 

Za vyjádření názoru v hlasování se považují tyto varianty: hlasový projev nebo 

zdvižením „ručičky“ v systému Teams nebo písemné vyjádření v chatu nebo 

nereagováním ani jednou z předchozích variant (považuje se za souhlas).  
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