
1) 
zakroužkujte prosím Vámi zvoleného zástupce a v případě, že chcete zmocnit jinou osobu, než člena představenstva, identifikujte prosím 

zmocněnce jménem, příjmením, datem narození a bydlištěm
 

2) 
v případě právnických osob připojte razítko a u podpisu uveďte hůlkovým písmem svoje jméno a příjmení a svoji funkci v této právnické osobě 

 

Příloha stanov People Management Forum, z.s. 

 

JEDNACÍ ŘÁD SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 

spolku People Management Forum, z.s. 

A) Úvodní ustanovení 

1) Tento jednací řád shromáždění členů spolku People Management Forum, z.s. (dále jen 

„Forum“) je vydáván podle ustanovení čl. 7 odst. 8 stanov Fora a tvoří nedílnou součást 

stanov Fora. 

2) Shromáždění členů je ve smyslu stanov Fora a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) nejvyšším orgánem Fora.  

3) Shromáždění členů tvoří všichni na něm přítomní členové Fora.  

4) Shromáždění členů rozhoduje o záležitostech, které do jeho působnosti svěřují stanovy Fora 

nebo Občanský zákoník. Shromáždění členů si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, 

které mu stanovy Fora nebo Občanský zákoník do působnosti nesvěřují. 

5) Pro svolání a konání shromáždění členů platí dále stanovená pravidla. V záležitostech 

neupravených tímto jednacím řádem se použijí ustanovení Občanského zákoníku. 

B) Svolání shromáždění členů 

1) O svolání shromáždění členů rozhoduje představenstvo Fora v případech a ve lhůtách 

stanovených stanovami Fora.  

2) Představenstvo Fora je povinno svolat zasedání shromáždění členů, požádá-li jej o to 

alespoň jedna třetina členů Fora nebo požádá-li o jeho svolání revizní komise. Nesvolá-li 

představenstvo zasedání shromáždění členů do třiceti dnů ode dne doručení takovéto 

žádosti, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání shromáždění členů na náklady Fora 

sám. 

3) Shromáždění členů je organizačně zabezpečováno tím, kdo shromáždění členů svolal (dále 

jen svolavatel). 

4) Svolavatel shromáždění členů uveřejní pozvánku na shromáždění členů na internetových 

stránkách Fora a současně ji zašle členům Fora na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu 

členů, a to nejméně 30 dnů před konáním shromáždění členů. Každý člen Fora je povinen 

poskytnout Foru pro tento účel svoji e-mailovou adresu. Pozvánka bude rovněž ve shora 

uvedené lhůtě uveřejněna v časopise HR Forum. 
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5) Pozvánka na shromáždění členů musí obsahovat alespoň: 

a) místo, datum a hodinu konání shromáždění členů, 

b) pořad zasedání shromáždění členů. 

6) Místo a čas zasedání shromáždění členů se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost 

členů Fora se ho účastnit. 

7) Členové Fora budou v pozvánce vyzváni, aby předem potvrdili svoji účast. Jedná se pouze o 

administrativní opatření, které má zajistit hladký průběh a organizaci zasedání shromáždění 

členů. I ti členové, kteří svoji účast nepotvrdí, se mohou zasedání shromáždění členů 

zúčastnit.  

8) Záležitosti, které nebyly zařazeny do pořadu zasedání shromáždění členů, lze na jeho 

zasedání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni členové Fora. 

9) Kdo zasedání shromáždění členů svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, 

jakým bylo svoláno. Odvolání však není třeba zveřejňovat v časopise HR Forum. 

C) Konání shromáždění členů 

1) Každý člen Fora je oprávněn účastnit se shromáždění členů. Na shromáždění členů má 

každý člen jeden hlas. 

2) Člen Fora se může účastnit zasedání shromáždění Fora buď osobně, nebo v zastoupení 

prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupcem člena Fora může být i člen 

představenstva Fora nebo člen revizní komise Fora nebo zaměstnanec Fora. Z plné moci 

musí být zřejmé kdo je zástupcem, kterého člena Fora tento zástupce zastupuje a jaký je 

rozsah zástupcova oprávnění. Vzor plné moci je připojen k tomuto jednacímu řádu. Podpis 

zastoupeného člena Fora na plné moci nemusí být úředně ověřen. 

3) Člen Fora, který se rozhodne poskytnout plnou moc ke svému zastoupení na zasedání 

shromáždění členů, buď zašle scan plné moci na e-mailovou adresu, z níž mu přišla 

pozvánka na zasedání shromáždění členů, nebo tuto plnou moc předá zástupci, který ho 

bude na zasedání shromáždění členů Fora zastupovat. Zplnomocněný zástupce člena Fora je 

povinen před zahájením shromáždění členů odevzdat osobám pověřeným organizací 

shromáždění členů plné moci, které mu členové Fora udělili. Plnou moc stačí předložit ve 

formě prosté kopie (v případě osobního předání) nebo scanu (v případě zaslání e-mailem).  

4) Zasedání shromáždění členů je neveřejné. Právo účastnit se zasedání shromáždění členů 

mají vedle členů Fora dále členové představenstva Fora, členové revizní komise Fora a 
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zaměstnanci Fora. Shromáždění členů se může účastnit i notář v případech, kdy se 

v souvislosti s konáním shromáždění členů pořizuje notářský zápis. Přítomnost jiných osob 

je možná jen se souhlasem shromáždění členů. 

5) Členové Fora se při vstupu na zasedání shromáždění členů zapisují do listiny přítomných. 

Listina přítomných obsahuje identifikaci člena Fora a podpis člena Fora (resp. osoby, která 

ho na zasedání shromáždění členů na základě plné moci zastupuje). K listině přítomných se 

připojí plné moci udělené členy Fora jejich zástupcům. 

6) Shromáždění členů Fora je schopno se usnášet, jsou-li přítomni členové Fora (osobně nebo 

v zastoupení) disponující spolu alespoň 25-ti procenty všech hlasů. 

7) Člen představenstva Fora, kterého k tomu představenstvo pověří, před zahájením 

shromáždění členů zkontroluje, zda jsou osobně či prostřednictvím svých zástupců přítomni 

členové Fora s dostatečným počtem hlasů tak, aby bylo shromáždění členů schopno se 

usnášet. 

8) Zjistí-li pověřený člen představenstva, že v okamžiku, kdy mělo být zasedání shromáždění 

členů zahájeno, není přítomen potřebný počet členů Fora, vyčká se zahájením shromáždění 

členů ještě jednu hodinu. Pokud se ani v této době nedostaví potřebný počet členů Fora, 

prohlásí shromáždění členů za neschopné usnášení a sepíše o tom zápis. Zápis podepíší dva 

členové představenstva. Představenstvo pak svolá náhradní shromáždění členů. Náhradní 

shromáždění členů musí mít nezměněný pořad zasedání a je způsobilé usnášení bez ohledu 

na počet přítomných členů Fora. Na tuto skutečnost budou členové Fora v pozvánce 

upozorněni. 

9) Shromáždění členů zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby 

pověřené sčítáním hlasů. Funkce lze kumulovat v jedné osobě. Do doby zvolení předsedy 

řídí shromáždění členů svolavatel shromáždění členů, nebo jím určená osoba. 

10) Každý člen Fora je oprávněn požadovat a obdržet na zasedání shromáždění členů vysvětlení 

záležitostí týkajících se Fora, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu 

záležitostí zařazených na pořad zasedání shromáždění členů. Žádost o takovéto vysvětlení 

může být podána i před konáním shromáždění členů, a to po uveřejnění pozvánky na 

shromáždění členů, písemnou formou k rukám svolavatele. 

11) Člen Fora přítomný na shromáždění členů je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy 

k záležitostem zařazeným na pořad zasedání shromáždění členů. 



1) 
zakroužkujte prosím Vámi zvoleného zástupce a v případě, že chcete zmocnit jinou osobu, než člena představenstva, identifikujte prosím 

zmocněnce jménem, příjmením, datem narození a bydlištěm
 

2) 
v případě právnických osob připojte razítko a u podpisu uveďte hůlkovým písmem svoje jméno a příjmení a svoji funkci v této právnické osobě 

 

12) Na zasedání shromáždění členů má slovo ten člen Fora, kterému je udělí předseda. 

13) Na shromáždění členů se hlasuje aklamací.  

14) Je-li však předmětem hlasování volba členů představenstva nebo revizní komise hlasuje se 

pomocí volebních lístků. Členové představenstva a revizní komise se volí z kandidátů 

navržených členy Fora nebo představenstvem. Návrhy na kandidáty je třeba podat alespoň 

3 pracovní dny přede dnem konání shromáždění členů. Návrhy na kandidáty se podávají 

prezidentovi Fora nebo výkonnému řediteli. Výkonný ředitel zajistí tisk volebních lístků se 

jmény všech kandidátů do voleného orgánu. Na tyto volební lístky vyznačí hlasující členové 

Fora své hlasy pro jednotlivé kandidáty. Takto lze označit maximálně 9 kandidátů na člena 

představenstva a maximálně 3 kandidáty na člena revizní komise. Sčitatelé hlasů sestaví 

pořadí kandidátů dle počtu obdržených hlasů. Zvoleno je v pořadí prvních 9 kandidátů na 

člena představenstva a v pořadí první 3 kandidáti na člena revizní komise.  

15) Hlasuje se na výzvu předsedy shromáždění členů. Podá-li člen Fora protinávrh, hlasuje se 

nejprve o tomto protinávrhu. Je-li předloženo více protinávrhů, hlasuje se o nich v pořadí, 

v jakém byly podány.  

16) Shromáždění členů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů Fora, nestanoví-li 

stanovy Fora nebo zákon jinak. 

17) Výsledek hlasování zjišťují zvolení skrutátoři a oznamují jej předsedovi shromáždění členů a 

zapisovateli. 

18) O průběhu zasedání shromáždění členů se pořizuje zápis. Ze zápisu musí být patrné, kdo 

zasedání shromáždění členů svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, 

kdo byl zvolen zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů. Ze 

zápisu musí být dále patrno jaká usnesení shromáždění členů přijalo a kdy byl zápis 

vyhotoven. Zápis podepíší předseda shromáždění členů, zapisovatel a zvolení ověřovatelé 

zápisu. 

19) Každý člen Fora může požádat výkonného ředitele Fora o zaslání zápisu elektronickou 

formou na e-mail uvedený v seznamu členů. 

20) V případech, kdy Občanský zákoník vyžaduje, aby o rozhodnutí shromáždění členů byl 

pořízen notářský zápis, je svolavatel povinen zajistit účast notáře na zasedání shromáždění 

členů. 

D) Závěrečná ustanovení 
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O změnách tohoto jednacího řádu je oprávněno rozhodnout shromáždění členů Fora. 

K tomuto jednacímu řádku je připojen vzor plné moci k zastupování člena Fora na zasedání 

shromáždění členů. 
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P L N Á    M O C 

Zmocnitel: 

 

………………………………………………………………. 
firma (PO), nebo jméno a příjmení (FO) 

 

……………………………………………………………….. 
sídlo (PO), nebo bydliště (FO) 

 

………………………………………………………………… 
IČ (PO), nebo dat. nar. (FO) 

(dále jen Zmocnitel) 

uděluje tímto plnou moc 1) 

o Ing. Evě Hejlové - člence představenstva People Management Forum, z.s. 

o Mgr. Jaroslavu Lhoťanovi - členu představenstva People Management Forum, z.s. 

o Ing. Richardu Dobešovi - členu představenstva People Management Forum, z.s. 

o Mgr. Janě Havlíčkové - člence představenstva People Management Forum, z.s. 

o Mgr. Janě Skalkové - člence představenstva People Management Forum, z.s. 

o Mgr. Jaroslavě Rezlerové - člence představenstva People Management Forum, z.s. 

o panu Josefu Šindelkovi - členu představenstva People Management Forum, z.s. 

o paní Veronice Muroňové - člence představenstva People Management Forum z.s.  

o Ing. Pavlu Benešovi - členu představenstva People Management Forum, z.s. 

o _______________________  ________________ _______________________ 

jméno a příjmení   datum narození  bydliště 

(dále jen Zmocněnec) 

k zastoupení Zmocnitele na zasedání shromáždění členů spolku People Management 

Forum, z.s., které se koná dne _________________ na adrese __________________. 

Zmocněnec je oprávněn za Zmocnitele vykonávat na zasedání shromáždění členů veškerá 

práva, která Zmocniteli jakožto členovi spolku People Management Forum, z.s. podle stanov 

spolku a podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku svědčí. 

V ______________________ dne ____________ 

 

 

______________________ 

podpis Zmocnitele2) 


