… Vaše komunitní síť
Organizační řád UNHfree.net z.s.
Organizační řád se skládá z Jednacího řádu Valné hromady, Jednacího řádu Rady Spolku a
Jednacího řádu Kontrolní komise.

Jednací řád Valné hromady
I. Všeobecná ustanovení
1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek
fyzických a právnických osob.
2. Valná hromada (členská schůze) je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena všemi
členy Spolku. Valnou hromadu svolává Rada Spolku a to nejméně jednou ročně. Rada
však svolá Valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů nebo
Kontrolní komise Spolku. V tomto případě je Rada povinna svolat Valnou hromadu
nejpozději do 30 dnů.
3. Valná hromada se svolává oznámením na oficiálních webových stránkách Spolku a
rozesláním informace všem členům Spolku elektronickou poštou na adresu uvedenou
v seznamu členů a to nejméně 30 dní předem. Součástí oznámení je i návrh
programu.
4. Zastupující člen se při prezentaci prokáže plnou mocí k zastupování, jež bude
přiložena k zápisu jednání Valné hromady. Při hlasování pak zastupující hlasuje silou
svého hlasu a hlasů zastupovaných členů.
II. Způsob ustanovení orgánů
1. Zahajovatel zajistí volbu předsedajícího Valné hromady.
2. Zapisovatel Valné hromady je člen určený předsedajícím Valné hromady, jenž je
povinen zápis zhotovit do 30 dnů.
3. Volební komise dohlíží na regulérnost průběhu voleb orgánů Spolku, je volena
rovnou přímou veřejnou volbou Valnou hromadou na základě nominací kteréhokoli
člena Valné hromady a je dvoučlenná. Funkce člena volební komise je neslučitelná:
a. s funkcí Předsedajícího Valné hromady
b. s funkcí Skrutátora
c. s funkcí stávajícího člena Rady Spolku
d. s pozicí člena kandidujícího do Rady Spolku
4. Skrutátoři jsou dva členové voleni rovnou přímou veřejnou volbou Valnou hromadou
na základě nominací kteréhokoli člena Valné hromady a zodpovídající za sečtení hlasů
ve věcech jiných, než volby do orgánů Spolku.
III. Volby
1. Členové kandidující do Rady se nominují 'en block' po čtyřech na základě nominace
kterýmkoli členem Valné hromady tak, aby odpovídali personálnímu složení možné
budoucí Rady. Tito čtyři členové se nazývají nominovaná Rada. Valná hromada volí
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jednu z Nominovaných Rad jako celek rovným přímým tajným hlasováním.
2. Technické zabezpečení takovéhoto tajného hlasování určí a zabezpečí Volební
komise, jež dohlíží na regulérnost voleb.
3. Členové kandidující do Kontrolní komise jsou nominováni kterýmkoli členem Valné
hromady. Zvoleni jsou ti tři nominovaní kandidáti, kteří získali v přímé rovné tajné
volbě nejvíce hlasů.
IV. Jiná hlasování
1. Kontrola hlasování o věcech jiných než voleb do orgánů Spolku přísluší
Skrutátorům, kteří sčítají hlasy.
2. Hlasování o věcech jiných než voleb do orgánů Spolku probíhá rovným přímým
veřejným principem.
V. Průběh zasedání
1. Valnou hromadu zahajuje Předsedající určený Radou. Předsedající zahajuje jednání
Valné hromady na základě vlastního uvážení, nejpozději však do jedné hodiny po
začátku Valné hromady uvedené na pozvánce.
2. Po zahájení Valné hromady Předsedající určí zapisovatele.
3. Předsedající vyzve členy Valné hromady k volbě skrutátorů.
4. Předsedající vyzve členy Valné hromady k podání návrhů na kandidáty do volební
komise.
5. Předsedající vyzve stávajícího Předsedu Spolku, aby přednesl zprávu Rady.
6. Předsedající vyzve jednoho z členů Kontrolní komise, aby přednesl zprávu
Kontrolní komise.
7. Předsedající za účelem zprostředkování doplňujících dotazů či interpelací udělí
slovo členům Valné hromady, kteří o to požádají.
8. Předsedající požádá Volební komisi o zahájení volby Rady.
9. Předsedající požádá Volební komisi o zahájení volby Kontrolní komise.
10. Předsedající Valné hromady zahájí za dohledu Skrutátorů hlasování o věcech jiných
než volbách.
11. Obecná diskuze.
12. Předsedající ukončí dle uvážení jednání Valné hromady.
VI. Virtuální zasedání
1. Valná hromada se může uskutečnit i za použití síťových komunikačních
prostředků na dálku (dále jen eVH), které jsou dostupné všem členům
Spolku.
2. Rada Spolku je povinna průběh konání eVH zajistit vhodnými
technickými prostředky, které znemožní narušení regulérnosti
hlasování.
3. Rada Spolku je povinna vhodným způsobem zajistit technickou podporu
členům Spolku, kteří by měli obtíže s účastí na eVH.
4. Průběh eVH je totožný s průběhem zasedání Valné hromady ve všech
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5.

bodech čl. V.
Délka konání eVH se pohybuje v rozmezí 7-30 pracovních dnů.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Tento jednací řád platí pro všechny Valné hromady Spolku.
2. Tento jednací řád může být měněn pouze usnesením většiny členů Spolku přítomných
na zasedání Valné hromady z většiny členů Spolku.

Jednací řád Rady Spolku
I. Svolání zasedání
1. Zasedání Rady Spolku svolává dle čl. 6 odst. 2 pís c) Předseda Spolku, nebo jím
pověřený zástupce.
2. Zasedání Rady se konají v intervalech uvedených v čl. 6 odst. 2 pís. c).
II. Průběh zasedání
1. K platnosti usnesení je zapotřebí 3 hlasů "pro" dle čl. 6 odst. 2 pís. d).
2. K usnášeníschopnosti je zapotřebí přítomnost Předsedy Spolku a alespoň
jednoho člena Rady, nebo 3 členů Rady.
3. Předsedajícím zasedání Rady je Předseda Spolku či člen Rady jím určený.
4. Program zasedání určí Předsedající zasedání.
5. Zapisovatel je povinen vést zápis ze zasedání Rady, který zveřejní obvyklým
způsobem. Zapisovatele určí Předsedající zasedání. Funkce Zapisovatele a
Předsedajícího jsou slučitelné.
III. Usnášení Rady
1. Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů, s tím, že Předsedův hlas je v
případě rovnosti rozhodující.
2. Rozhodnutí Rady jsou písemná, ověřená podpisy všech členů Rady.
3. Rada umožní všem členům Spolku nahlížet do zápisů Valné hromady a z jednání Rady.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Zasedání Rady jsou neveřejná, pokud Rada nerozhodne jinak.
2. Přesné místo, datum a čas zasedání bude součástí svolání dle čl. I odst. 1 Jednacího
řádu Rady Spolku.

Jednací řád Kontrolní komise
I. Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je revizním a kontrolním orgánem Spolku vykonávajícím
kontrolní činnost zejména v oblasti hospodářství Spolku, jakožto i nepřetržitou,
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průběžnou, aktivní kontrolu všech ostatních činností Spolku. Kontrolní komise
dohlíží na řádný průběh procesu vyloučení členů stejně jako na proceduru
odstoupení a odvolání členů činných v orgánech Spolku.
II. Svolání zasedání
1. Kontrolní komise určí datum svého následujícího zasedání vždy na závěr
zasedání předešlého.
2. Zasedání Kontrolní komise se konají v pokud možno pravidelných
intervalech odpovídajících nárokům a potřebám Spolku.
III. Průběh zasedání
1. K platnosti usnesení Kontrolní komise je zapotřebí konsensu všech jejích členů.
2. Program zasedání je určený aktuálními potřebami a agendou Spolku.
IV. Zápis zasedání
1. Zápis zasedání Kontrolní komise je zpravidla neveřejný. Kontrolní komise může
rozhodnout o zveřejnění daného zápisu či jeho částí v případech, kdy tak uzná za
vhodné.
2. Každý zápis zasedání Kontrolní komise bude podstoupen Radě bez zbytečného
prodlení.
V. Účetnictví
1. Alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví a členům předkládá zprávu o
kontrole hospodaření a činnosti Spolku za uplynulý kalendářní rok.
VI. Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Zasedání Kontrolní komise jsou zásadně neveřejná.
2. Kontrolní komise se na svém prvním zasedání usnese na pravidlech a postupech
připomínkového řízení členů.
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