JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD
Lesnicko-dřevařské komory ČR

Článek 1
Obecná ustanovení
Jednací a volební řád stanovuje práva členů LDK ČR uplatňovaná na valné
hromadě, předsednictvu a dozorčí radě, způsob jednání a hlasování valné
hromady, předsednictva a dozorčí rady a postup volby členů do orgánů LDK
ČR.
Jednání valné hromady, předsednictva a dozorčí rady upravují dále Stanovy.
1. Jednací a volební řád je nedílnou součástí Stanov.
2. Právo být volen má každý člen LDK ČR, který souhlasí se svou
kandidaturou. Kandidát má právo odstoupit z kandidatury do zahájení
voleb.
3. Právo hlasovat na valné hromadě má každý člen LDK ČR.
4. Právo hlasovat nemají osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním
úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena.
Podobně nemají právo volit zástupci právnických osob v likvidaci nebo
konkurzu.
5. Členství v orgánech LDK ČR je nezastupitelné.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční
většina členů LDK ČR. To platí také pro jednání předsednictva a dozorčí
rady.
7. Zanikne-li právnické osobě členství v LDK ČR nebo nemá splněny
povinnosti vyplývající z členství v LDK ČR za období delší 6-ti měsíců,
zaniká této osobě členství v orgánu LDK ČR, do něhož byla zvolena.
Článek 2
Účast na valné hromadě
1. Účast na valné hromadě :
a) Každý člen má právo účastnit se valné hromady, uplatňovat návrhy a
protinávrhy a dostat vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem
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b)
c)
d)

e)

jednání valné hromady. Členové jsou na valné hromadě zastupováni
prostřednictvím svých statutárních orgánů nebo pověřených zástupců.
Zástupcem člena na valné hromadě může být člen představenstva nebo
dozorčí rady.
Hlasovací právo, které je spojeno s členstvím, se řídí Stanovami.
Oprávnění účastnit se valné hromady prokazuje statutární orgán nebo
zástupce člena, není-li osobám pověřeným prováděním prezence
osobně znám, svým platným průkazem totožnosti a dále výpisem
z obchodního rejstříku nebo písemnou plnou mocí s uvedením rozsahu
zmocnění, podepsanou zmocnitelem, přičemž podpis zmocnitele
nemusí být úředně ověřen.
Valné hromady se účastní členové a hosté na základě pozvání.

2. Prezence na valné hromadě je zajištěna pomocí listiny přítomných, která
obsahuje název člena a jméno zástupce.

Článek 3
Jednání valné hromady
1. Valná hromada volí aklamací předsedajícího valné hromady,
předsednictvo a dozorčí radu. Návrh pro volbu orgánů valné hromadě
přednese výkonný tajemník LDK ČR.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající valné hromady, do jeho
zvolení pak výkonný tajemník LDK ČR.
3. Žádosti o vysvětlení, návrhy a protinávrhy jsou oprávněni podávat
členové podle čl. 2, odst. 1., písm. a) tohoto Jednacího a volebního řádu, a
to předsedajícímu valné hromady. Z důvodu právní jistoty se dotazy,
návrhy a protinávrhy podávají výhradně písemnou formou. Dotaz, návrh
nebo protinávrh musí být označen pod vlastním textem čitelným jménem
zástupce a podpisem.
4. Předsedající valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny
dotazy a návrhy podané podle tohoto Jednacího a volebního řádu a
vztahující se k programu jednání valné hromady, a to buď v průběhu
jednání ústně, nebo písemnou formou ve lhůtě do 30-ti dnů od konání
valné hromady.
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Článek 4
Rozhodování valné hromady
1. Valná hromada hlasuje aklamací.
2. O záležitostech, které nebyly uvedeny v oznámení (pozvánce) k účasti na
valné hromadě, lze rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni jednání valné
hromady všichni členové a všichni jednomyslně souhlasí s projednáním
této záležitosti.
3. Při volbě členů předsednictva a dozorčí rady, pokud kandidát nezíská
nadpoloviční většinu platných hlasů a nebude v takovém případě zvolen
potřebný počet členů představenstva a dozorčí rady, předsedající valné
hromady vyhlásí bezprostředně po vyhlášení výsledků druhé kolo
hlasování. Do tohoto kola postoupí kandidáti, kteří nezískali nadpoloviční
většinu hlasů v prvním kole. V případě, že by kandidáti nebyli zvoleni ani
ve druhém kole, postupuje se obdobně při dalších kolech hlasování až do
úplného rozhodnutí.
4. Na valné hromadě se hlasuje o všech návrzích v pořadí, jak byly uvedeny.
Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k témuž bodu se
již nehlasuje.
5. Předsedající valné hromady může dát slovo osobám zúčastněným na
jednání valné hromady nemajícím členská oprávnění v závěrečné diskuzi
po ukončení schváleného programu valné hromady. Výjimkou jsou
pozvaní hosté uvedení na listině hostů, kteří vystoupí v bodu valné
hromady „Vystoupení hostů“.
6. Valná hromada může pokračovat v jednání, bylo-li v průběhu sčítání hlasů
dosaženo potřebné většiny k rozhodnutí, nebo jestliže je zřejmé, že této
většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek se uvede v zápise z jednání
valné hromady.
7. Předsedající valné hromady může, s ohledem na projednávanou otázku,
přerušit jednání valné hromady za účelem konzultací členů nebo zjistí-li,
že valná hromada není usnášeníschopná.
8. Člen LDK, jde-li o člena v postavení členské korporace, má při hlasování
jeden hlas. Člen LDK, jde-li o člena v postavení členského sdružení, má
při hlasování tolik hlasů, kolik členů příslušné sdružení má, nejméně však
1 hlas a nejvíce však 10 hlasů.
9. Většina potřebná k přijetí rozhodnutí na valné hromadě je více jak 80%
hlasů přítomných členů, nestanoví-li tento Jednací a volební řád jinak.
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10. Hlasování „per rollam“ všech členů prostřednictvím prostředků
komunikace na dálku nebo písemně je možné.
Článek 7
Náhradní valná hromada
Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolává výkonný tajemník na pokyn
předsednictva náhradní valnou hromadu se stejným programem, která se koná
ve lhůtě do 14-ti dnů původně stanoveného termínu. Tato valná hromada je
usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Článek 8
Zápis o valné hromadě
1. Předsedající zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě v souladu se
Stanovami ve lhůtě do 30-ti dnů od jejího konání. Zápis podepisuje
výkonný tajemník a předsedající valné hromady, případně další zvolený
ověřovatel.
2. Každý člen může požádat předsednictvo o vydání kopie zápisu nebo jeho
části za celou dobu existence LDK ČR.
3. K zápisu z valné hromady se přiloží veškeré dokumenty předložené valné
hromadě k projednání.
Článek 9
Jednání dozorčí rady
1. Dozorčí rada je volena a odvolávána valnou hromadou, o volbě a odvolání
členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů.
2. Dozorčí rada má nejméně 3 členy a je volena na období 4 let. Opětovné
zvolení je možné.
3. Dozorčí rada volí svého předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada se schází
nejméně jednou za rok k vyhodnocení a kontrole plánu činnosti a
finančního hospodaření Komory.
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4. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada je usnášeníschopná,
je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
5. V případě, že dozorčí rada není usnášeníschopná, svolá předseda dozorčí
rady náhradní zasedání. Náhradní zasedání dozorčí rady musí mít
nezměněný pořad jednání a je schopno usnášení bez ohledu na ustanovení
předcházejícího odstavce.
6. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
7. Na jednání má přístup kterýkoliv člen Komory bez podmínek, popř.
nečlen po schválení nadpoloviční většinou přítomných členů dozorčí rady.
8. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo jednání způsobem „per
rollam“. Hlasování se uskutečňuje písemně, elektronickou komunikací (emailem) nebo faxem. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze
se souhlasem všech členů dozorčí rady. Hlasování „per rollam“ je
písemně zaznamenáno do zápisu na nejbližším jednání dozorčí rady.
Článek 10
Jednání předsednictva
1. Předsednictvo tvoří fyzické osoby - nominované členy LDK ČR, přičemž

každá členská korporace může nominovat 1 fyzickou osobu na 1 místo
vyhrazené v předsednictvu pro členské korporace a každé členské
sdružení může nominovat 1 fyzickou osobu na každé ze 4 míst
vyhrazených v předsednictvu pro členská sdružení, a zároveň řádně
zvolené valnou hromadou LDK ČR. Členská sdružení mají právo výlučně
nominovat fyzické osoby, vybrané členskými sdruženími na 4 místa
v pětičlenném předsednictvu a členské korporace mají právo výlučně
nominovat fyzické osoby, vybrané členskými korporacemi na jedno místo
v pětičlenném předsednictvu. Jednotliví členové předsednictva řádně
nominovaní shora uvedeným způsobem jsou voleni valnou hromadou na
období čtyř let, o volbě a odvolání členů předsednictva rozhoduje valná
hromada kvalifikovanou většinou hlasů přítomných členů, přičemž
závazné pořadí hlasování je takové, že nejprve hlasuje valná hromada
LDK ČR o osobách nominovaných výlučně členskými sdruženími a
teprve po zvolení 4 členů předsednictva na základě nominací členských
sdružení hlasuje valná hromada LDK ČR o osobách nominovaných
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

výlučně členskými korporacemi a volí 1 člena předsednictva na základě
nominací členských korporací. Opětovné zvolení je možné.
Člen předsednictva může být v průběhu volebního období odvolán řádnou
nebo mimořádnou valnou hromadou, která současně provede doplňující
volbu platnou do konce původního volebního období.
Předsednictvo v průběhu volebního období za rezignujícího či zemřelého
člena předsednictva kooptuje nového člena předsednictva.
Předsednictvo si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Funkční
období činí 2 roky.
Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Jednání
svolává předseda, případně kterýkoliv člen předsednictva. O jednání se
pořizuje písemný zápis (možno elektronicky), který je k dispozici členům
LDK ČR.
Každý člen předsednictva má jeden hlas. Předsednictvo je
usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
V případě, že předsednictvo není usnášeníschopné, svolá předseda a
neučiní-li tak, kterýkoli člen předsednictva, náhradní zasedání
předsednictva. Náhradní zasedání předsednictva musí mít nezměněný
pořad jednání a je schopno usnášení bez ohledu na ustanovení
předcházejícího odstavce. V případě opakovaného neúspěšného svolání
předsednictva, svolá předseda a neučiní-li tak, kterýkoli člen
předsednictva, jménem předsednictva valnou hromadu.
Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy předsednictva.
Na jednání má přístup kterýkoliv člen LDK ČR bez podmínek, popř.
nečlen po schválení většinou přítomných členů předsednictva.
Předsednictvo může přijímat rozhodnutí i mimo jednání způsobem „per
rollam“. Hlasování se uskutečňuje písemně, elektronickou komunikací (emailem) nebo faxem. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze
se souhlasem všech členů předsednictva. Hlasování „per rollam“ je
písemně zaznamenáno do zápisu na nejbližším jednání předsednictva.
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Článek 11
Závěrečná ustanovení
1. Výklad tohoto Jednacího a volebního řádu podává předsedající valné
hromady.
2. Jednací a volební řád nabývá účinnosti schválením valnou hromadou.

Jednací a volební řád je nedílnou součástí Stanov LDK ČR, schválených valnou
hromadou dne 2.července 2014.
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