
JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. 

ČÁST PRVNÍ 

Všeobecná ustanovení 

čl. I. 

Základní ustanovení 

1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen 

GS) a podrobně upravuje jednání orgánů GS.  

2. Jednací řád upravuje postup při volbách v orgánech GS.  

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

ČÁST DRUHÁ 

Společná ustanovení pro jednání a rozhodování orgánů GS, volby 

čl. I. 

Platnost rozhodnutí orgánů GS 

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 

ověřovatel zápisu a předsedající jednání. 

čl. II. 

Svolávání schůzí 

 

1. Schůze a zasedání orgánů GS jsou svolávány zpravidla 7 dní předem, a to písemnou 

pozvánkou, e-mailem nebo zveřejněním na www stránkách GS a budově sídla GS. 

Vždy musí být uveden program jednání.  

2. Schůze a zasedání se konají zpravidla v sídle GS.  

3. Účast při každé schůzi a zasedání se zjišťuje prezenční listinou, která je součástí 

zápisu.  

čl. III. 

Program 

1. Schůze či zasedání probíhá podle schváleného programu.  

2. Po zahájení oznámí předsedající program jednání. Program může být na návrh 

kteréhokoliv člena zasedání či schůze změněn nebo doplněn, souhlasí-li s tím 

nadpoloviční většina přítomných.  



čl. IV. 

Volnost projevu 

1. Na schůzích nebo zasedáních má každý člen příslušného orgánu 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 GS, je v rozporu se 

stanovami, dobrými mravy a právním řádem České republiky.  

2. Příslušný orgán může rozhodnout o časovém omezení diskusních příspěvků.  

čl. V. 

Rozhodování 

1. Orgány GS se řídí zásadou kolektivního rozhodování.  

2. Orgány GS jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, 

a rozhodují prostou většinou hlasů přítomných členů, není-li dále stanoveno jinak.  

3. Přijaté usnesení je závazné pro všechny členy GS.  

čl. VI. 

Volby 

1. Orgány GS jsou obsazovány volbou. V průběhu volebního období mohou být orgány 

doplněny náhradníky. Náhradníci nastupují do orgánu v pořadí, v jakém byli zvoleni. 

Jinak náhradníkům přísluší hlas poradní. Nelze-li uvolněné místo v orgánu obsadit 

náhradníkem, provede se doplnění kooptací. O kooptaci rozhoduje orgán, který má být 

doplněn. Při nejbližší příležitosti musí o tom podat zprávu příslušnému vyššímu 

orgánu.  

čl. VII. 

Hlasování 

1. O návrzích a volbě se rozhoduje hlasováním buď veřejným nebo tajným. O způsobu 

hlasování rozhodnou členové nebo delegáti veřejným hlasováním.  

2. Hlasování a volby se řídí jednacím nebo volebním řádem, přijatým účastníky jednání 

veřejným hlasováním.  

čl. VIII. 

Zápis ze schůzí 

1. O schůzích je nutno vždy vyhotovit zápis zachycující průběh jednání. 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 určený zapisovatel.  

2. Zpracovaný zápis zkontroluje ověřovatel zápisu a předsedající jednání. Správnost 

ověří svým podpisem. 

3. Jednotlivé body usnesení schůze se kontrolují na následující schůzi příslušného 

orgánu.  

4. Zápis je po ověření zveřejněn na www stránkách GS v co nejkratším čase. 



ČÁST TŘETÍ 

Orgány GS 

čl. I. 

Valná hromada 

1. Valná hromada GS se schází jednou za rok a svolává ji Rada GS.  

2. Mimořádnou Valnou Hromadu GS svolává Rada GS v případě, usnese-li se na tom 

většinou všech hlasů, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů GS nebo revizní 

skupina. Je-li důvodem svolání Valné hromady GS žádost členů GS nebo revizní 

skupiny, musí být Valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů od 

doručení žádosti. Program mimořádné Valné hromady musí odpovídat důvodům 

uvedeným v usnesení Rady GS či v žádosti o její svolání.  

3. Svolání Valné hromady oznámí Rada GS nejméně 7 dní před termínem Valné 

hromady a uvede její program. Materiály řádné Valné hromady budou k dispozici 

v sídle GS a na jejích www stránkách nejméně 5 dní před jeho konáním.  

4. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. 

Není-li po 15-ti minutách od hodiny stanovené pozvánkou na valnou hromadu jako 

hodina zahájení valné hromady přítomna nadpoloviční většina členů, je valná hromada 

schopna usnášení při jakémkoliv počtu členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční 

většiny hlasů přítomných, není-li stanoveno jinak.  

5. Valnou hromadu zahajuje a řídí předseda GS.  

6. Jednání Valné hromady probíhá podle jednacího řádu, schváleného Valnou hromadou.  

čl. II. 

Rada GS 

1. Rada GS se ve své činnosti řídí ročním plánem, který schvaluje vždy na svém prvním 

zasedání.  

2. Pravidelná (řádná) zasedání Rady GS se konají podle potřeby, a to minimálně třikrát 

za rok v termínech určených ročním plánem.  

3. Řádná zasedání Rady GS svolává předseda písemnou pozvánkou, rozeslanou všem 

členům rady prostřednictvím e-mailu a pravidelným hostům zasedání rady nejméně 

7 dní předem. K pozvánce musí být připojen program zasedání, stejnopis zápisu 

z předchozího zasedání a kopie zásadních dokumentů, které budou na zasedání 

projednávány.  

4. V případě naléhavé potřeby lze svolat mimořádné zasedání Rady GS. Mimořádné 

zasedání svolává její předseda ze svého podnětu anebo na návrh pokladního, ředitele 

Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, či alespoň tří jiných 

členů Rady GS.  

5. Zasedání Rady GS se účastní všichni její členové. Pokladní GS a předseda revizní 

skupiny se mohou účastnit jako host s hlasem poradním. Přítomnost osob na zasedání 

Rady GS se zjišťuje a zapisuje na začátku zápisu o schůzi. 

6. Členové Rady GS jsou oprávněni přizvat po předchozím projednání s předsedou Rady 

GS do zasedání Rady GS odborníka z oboru, jehož se týká předmět jednání Rady GS.  

7. Ze závažných důvodů se může zasedání Rady GS zúčastnit člen GS či třetí osoba. 

Oprávněnost žádostí o účast posoudí předběžně předseda GS. Neshledá-li uvedené 

důvody závažnými, předloží žádost na nejbližším zasedání Radě GS, která o žádosti 

rozhodne s konečnou platností.  



8. Zasedání Rady GS se zpravidla konají v sídle GS.  

9. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.  

10. Jednání Rady řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda případně 

zvolený člen Rady GS.  

11. Zasedání Rady GS probíhá dle schváleného programu. Pravidelné body programu 

zasedání Rady GS jsou tyto:  

1. schválení zápisu z předchozího zasedání  

2. schválení programu a rozhodnutí o návrzích na jeho změnu  

3. kontrola úkolů  

4. zpráva předsedy  

5. různé  

6. usnesení  

12. Další body programu stanoví v souladu s ročním plánem předseda. Každý člen Rady 

GS je oprávněn navrhnout doplnění programu, a to při zasedání Rady či mimo ně, 

prostřednictvím předsedy GS. O schválení programu a o návrzích na jeho doplnění 

rozhoduje Rada GS.  

13. Je-li mimořádné zasedání Rady GS svoláváno na návrh pokladního GS či jiných členů 

Rady GS, musí program mimořádného zasedání odpovídat důvodům uvedeným 

v návrhu.  

14. Každý člen Rady GS má při zasedání právo, aby mu bylo uděleno slovo, týká-li se 

jeho příspěvek programu. Slovo mu může být předsedajícím odejmuto, netýká-li se 

jeho vystoupení schváleného programu nebo je-li v rozporu se zásadami GS. 

Rozhodnutím Rady GS lze délku příspěvků na zasedání časově omezit.  

15. Usnesení Rady GS jsou přijímána veřejným hlasováním, nerozhodne-li Rada GS, že 

o konkrétním návrhu bude rozhodnuto hlasováním neveřejným. K přijetí usnesení je 

třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy.  

16. O průběhu zasedání Rady GS, o výsledcích hlasování a o přijatých usneseních je 

pořizován zápis. Za jeho pořízení odpovídá předseda GS. Stejnopis zápisu je do 10 

dnů zasílán na vědomí všem členům GS.  

17. Rozhodnutím Rady GS mohou být její členové pověřeni vytvořením pracovních 

skupin k přípravě řešení jednotlivých úkolů.  

18. Rada GS je kolektivní orgán, jenž ve vztahu k jiným orgánům GS, k jednotlivým 

členům GS i k třetím osobám vystupuje jako celek. Každý z členů Rady GS je 

oprávněn v rámci její rozhodovací činnosti přednést svůj návrh a v rámci Stanov, 

tohoto jednacího řádu a zásad slušnosti jej prosazovat. Rozhodnutím Rady GS, 

přijatým většinou hlasů, je však vázán a je povinen je respektovat, jako rozhodnutí 

Rady GS prezentovat a v rámci svých povinností prosazovat.  

19. Rada GS může ke svému rozhodování využít i elektronickou poštu. V tomto případě 

musí být návrh jasně formulován a musí být schválen nadpolovičním počtem všech 

členů Rady GS. 

čl. III. 

Revizní skupina 

1. Revizní skupina GS je nejvyšším dozorčím orgánem, nezávislým na Radě GS a za 

svou činnost je odpovědná Valné hromadě GS. Ve své činnosti se řídí ročním plánem, 

který schvaluje vždy na svém prvním zasedání v kalendářním roce.  

2. Schůze Revizní skupiny se konají minimálně jednou ročně a to v termínu určeném 

ročním plánem. Zasedání svolává předseda Revizní skupiny písemnou pozvánkou 



rozeslanou všem členům a případně hostům zasedání a to nejméně 7 dní předem. 

Pozvánka může být doručena elektronickou poštou. K pozvánce musí být připojen 

program zasedání, stejnopis zápisu z předchozího zasedání a kopie zásadních 

dokumentů, které budou na zasedání projednávány.  

3. V případě naléhavé potřeby lze svolat mimořádné zasedání Revizní skupiny, které 

svolává předseda Revizní skupiny na návrh člena Revizní skupiny či na základě 

požadavku Rady GS nebo Valné hromady.  

4. Zasedání Revizní skupiny se účastní všichni její členové. Přítomnost osob na zasedání 

Revizní skupiny se zjišťuje a zapisuje na začátku zápisu o schůzi. Jako host se 

zasedání Revizní skupiny účastní předseda GS, případně pokladní GS. 

5. Revizní skupina je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich 

členů. Nedostaví-li se k zasedání předseda, bude zasedání vždy odloženo a svoláno 

znovu v nejbližším vhodném termínu.  

6. Jednání Revizní skupiny řídí předseda.  

7. Zasedání Revizní skupiny se řídí dle schváleného ročního plánu. Každý člen Revizní 

skupiny je oprávněn navrhnout doplnění programu jednotlivých zasedání Revizní 

skupiny či mimo ně prostřednictvím předsedy Revizní skupiny.  

8. Usnesení Revizní skupiny jsou přijímána hlasováním. K usnesení je třeba 

nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy.  

9. O průběhu zasedání Revizní skupiny, výsledcích hlasování a o přijatých usneseních je 

pořizován zápis. Za jeho pořízení zodpovídá předseda Revizní skupiny. Stejnopis 

zápisu je do 10 dnů zasílán na vědomí všem členům Revizní skupiny, předsedovi GS a 

pokladnímu GS. 

10. Revizní skupina dle schváleného plánu práce provádí periodickou revizi hospodaření 

a činnosti GS. O termínu revize je Rada GS písemně vyrozuměna nejméně 14 dní 

předem. O provedení revizí je vypracován zápis, který Rada GS obdrží nejpozději do 

30 dnů ode dne provedení kontroly.  

11. Revizi provádí vždy nejméně dva členové Revizní skupiny.  

12. V případě, že stanovený termín pro revizi nevyhovuje časovým možnostem 

zúčastněných, může být písemnou cestou sjednán náhradní termín.  

13. Revizní skupina nejméně jednou za půl roku kontroluje plán hospodářské činnosti 

a plnění rozpočtu GS. O kontrole podává zprávu Radě GS.  

14. Revizní skupina projednává a vyjadřuje se k návrhům plánu hospodářské činnosti 

a rozpočtu GS na běžný rok.  

15. Předseda nebo jím pověřený člen se může zúčastnit zasedání Rady GS s hlasem 

poradním. Provádí kontrolu usnesení Valné hromady a Rady GS. Informuje 

o výsledcích revizí a podává návrhy na opatření vyplývající ze zjištěných skutečností.  

ČÁST ČTVRTÁ 

Jednání jménem GS a jejích orgánů 

čl. I. 

Statutární orgány 

1. Za GS jedná ve všech záležitostech předseda. Předseda je statutární zástupce GS. Je 

povinen neprodleně informovat o jednáních Radu GS, případně Valnou hromadu.  

2. U právních úkonů, u nichž je písemná forma předepsána obecně závazným právním 

předpisem, a u níže uvedených úkonů, vyžadujících písemnou formu, je doporučený 



podpis statutárního zástupce a jednoho člena Rady GS. Jedná se o úkony, jimiž GS 

nabývá nebo zcizuje majetek, o návrhy nebo vyjádření soudům a správním orgánům 

nebo tam, kde je to v obchodním styku obvyklé nebo vhodné (např. při udělení plné 

moci nebo pověření).  

3. Pokud předseda GS dlouhodobě nevykonává svou funkci z důvodu nemoci nebo 

jiných závažných důvodů, zastupuje předsedu se všemi právy a povinnostmi zvolený 

místopředseda GS, a to jako statutární zástupce.  

čl. II. 

Zastupování GS 

Za GS může rovněž jednat zástupce, a to na základě písemné plné moci s uvedením rozsahu 

zmocnění, vystavené Radou GS, případně předsedou GS. 

ČÁST PÁTÁ 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento řád vstupuje v platnost schválením Radou GS a Valnou hromadou. 

2. Změny, doplňky a zrušení tohoto řádu může provést pouze Rada GS a musí být 

schváleny Radou GS a Valnou hromadou. 

 

Tento řád byl schválen Radou GS dne 29. 9. 2015. 

Tento řád byl schválen Valnou hromadou GS dne 29. 9. 2015. 

 

 

…………………….. 

Mgr. Martin Dojiva 

předseda GS 

 

 

……………………. 

člen Rady GS 


