
Jednací řád pro hlasování per rollam 
 

Preambule 
 

1. Možnost konání jednání a rozhodování spolkových orgánů mimo zasedání, a to i v případě, že tato možnost 
není zakotvena v zakladatelském právním jednání daného spolku, 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“). Dle § 19 odst. 2 Lex Covid platí, že: „Nestanoví-
li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě 
nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům 
orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním“. 

 
2. Ve stanovách GOLF CLUB YPSILON, z.s., IČO: 266 50 002, se sídlem Ke Klubu 17, Fojtka, Mníšek, PSČ: 

463 31, spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. 
zn. L 4934 (dále jen „Klub“), je možnost hlasování per rollam upravena v ustanovení odstavce 6 článku 10, 
dle kterého platí, že „Pro rozhodování Členské schůze je možné použít rozhodování per rollam. Správní 
rada zajistí řádné oznámení pro takové rozhodování a stanoví podmínky v souladu se zákonem. 
Rozhodování per rollam je možné vykonat písemně nebo elektronicky. Správní rada rozhodne o použití 
rozhodování per rollam dle okolností s tím, že zajistí, aby byly veškeré podklady pro takové konání Členské 
schůze rozeslány všem členům s hlasovacím právem v dostatečném termínů, minimálně však 10 dní, před 
samotným hlasováním. Správní rada v oznámení o rozhodování per rollam popíše všechny skutečnosti 
nutné pro řádný průběh hlasování, aby toto rozhodování nebylo v rozporu s dobrými mravy.“ 

 
3. S ohledem na trvající mimořádná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 (též COVID-

19) a  v návaznosti na shora uvedené rozhodla správní rada o podmínkách pro hlasování per rollam tak, jak 
jsou uvedeny dále v tomto jednacím řádu.  

 
 
 

I. Svolání členské schůze a usnášeníschopnost 
 
1. Za okamžik svolání členské schůze se považuje odeslání pozvánky s návrhem programu, a to formou 

emailové zprávy na emailové adresy členů evidované v seznamu členů. Pozvánka s návrhem programu 
bude rovněž zveřejněna na internetových stránkách Klubu. 

2. Povinnou přílohou pozvánky je: 
a) tento jednací řád,  
b) hlasovací lístek obsahující návrh usnesení k jednotlivým bodům programu 
c) podklady k jednotlivým bodům programu nezbytné pro rozhodování. 

3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se hlasování účastnila ¼ členů Klubu s hlasovacím právem. 
Hlasování se účastní takový člen Klubu, který hlasuje způsobem a ve lhůtě stanovených tímto jednacím 
řádem alespoň o jednom bodu programu. 

4. Hlasovací právo mají:  
- řádní členové s desetiletým a doživotním členstvím, kteří nejpozději do konce lhůty pro hlasování 

(článek II, odst. 2 tohoto jednacího řádu) dosáhli věku 18 let a zaplatili roční poplatek, a dále 
- činovníci spolku (viz článek IV, odst. 2 písm. b) stanov), kteří nejpozději do konce lhůty pro hlasování 

(článek II, odst. 2 tohoto jednacího řádu) dosáhli věku 18 let, a dále 
- kolektivní členové (článek IV, odst. 2 písm. b) stanov). 



 
II. Průběh konání členské schůze 

 
1. Členové mohou hlasovat jedním z následujících způsobů: 

a) doručením vyplněného hlasovacího lístku emailem na elektronickou adresu Klubu info@ygolf.cz,  
b) doručením vyplněného hlasovacího lístku na adresu Klubu: Ke Klubu 17, Fojtka, Mníšek, PSČ: 463 31. 

2. Lhůta pro hlasování je tímto jednacím řádem stanovena na 15 dnů ode dne svolání členské schůze, tj. do 
7. května 2021 23:59:59 hod. Za rozhodný se považuje okamžik doručení hlasovacího lístku Klubu. 

3. Usnesení každého bodu programu je přijato, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina přítomných členů 
Klubu. Za přítomného se člen Klubu považuje tehdy, hlasoval-li alespoň o jednom z bodů zařazených do 
programu způsobem a ve lhůtě stanovených tímto jednacím řádem. 

 
III. Postup správní rady Klubu po ukončení hlasování 

 
1. Po vypršení lhůty pro hlasování dle čl. II odst. 2 tohoto jednacího řádu provede správní rada Klubu 

vyhodnocení průběhu hlasování per rollam, a to tak, že: 
a) ověří mandát každého z hlasujících, tedy zda hlasoval v souladu s pravidly stanovenými tímto 

jednacím řádem, 
b) na základě ověření mandátu hlasujících konstatuje, zda byla členská schůze usnášeníschopná, 
c) vyhodnotí rozhodnutí o jednotlivých bodech programu. 

2. Správní rada provede zápis o vyhodnocení průběhu hlasování per rollam. 
3. Správní rada uloží výsledky hlasování, tak, aby bylo možné provést kontrolu průběhu hlasování členské 

schůze. 
4. Správní rada zveřejní do 15 dnů ode dne lhůty pro ukončení hlasování výsledky hlasování členské schůze, 

a to na webových stránkách Klubu nebo rozesláním těchto výsledků emailovou zprávou na elektronické 
adresy členů Klubu dle čl. I. odst. 1 tohoto jednacího řádu. 

 
IV. Náhradní členská schůze 

 
1. Zjistí-li správní rada Klubu postupem podle čl. III tohoto jednacího řádu, že členská schůze nebyla 

usnášeníschopná, svolá náhradní členskou schůzi v souladu s ust. § 257 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, s tím, že pro jednání náhradní členské schůze se použijí pravidla stanovená tímto 
jednacím řádem obdobně.  

 


