
 

 

                                             P o k y n y  

                                     k    r o z h o d o v á n í    m i m o    z a s e d á n í  

                                                               „ p e r    r o l l a m“ 

                                              Shromáždění delegátů komory (dále jen „SD“) 

           Okresní hospodářské komory Znojmo (dále jen „ OHK Znojmo“), IČ: 489 10 309              

                               vedené Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 5250 

                                 se sídlem náměstí Svobody 210/18, 669 02 Znojmo 

 

Představenstvo OHK Znojmo svolalo dne 25.11.2020  pozvánkou  ze dne 25.11.2020  SD 

na den 10.12.2020.  Vzhledem  k  tomu,  že nouzový stav pořád  trvá  a zasedání SD  není  

možné realizovat, proto s ohledem na tuto mimořádnou situaci z důvodu  ohrožení  zdraví   

na území  České   republiky  v  souvislosti  s  prokázáním   koronaviru  (označovaný  jako  

SARS CoV-2) a z toho vyplývající omezení shromažďování lidí, rozhodlo představenstvo   

o  možnosti  využití  hlasování delegátů   mimo zasedání formou   tzv   “ per rollam“,  a to 

v souladu s ust. §18 a násl. zákona   č. 191/2020 Sb.  o některých  opatřeních  ke  zmírnění 

dopadů epidemie koronaviru SARSCoV-2  ve spojení s  usnesením vlády České republiky  

dne  12.10.2020,  č.1021,  o  přijetí  krizového  opatření   a   dalších  případných   usnesení 

znemožňující  nebo  podstatně  znesnadňující  konání  shromáždění  mimo  jiné  i delegátů 

komory. Možnost hlasování per rollam sice není uvedena  v  Jednacím řádu OHK Znojmo  

ale tuto formu umožňuje výše uvedený zákon a hlasuje se dle ust. Obchodního zákoníku. 

Vzhledem k tomu, že je zákonnou  povinností  schválit učení závěrku roku 2019 do 31.12. 

2020  a není možné  realizovat  SD,  bylo  představenstvo  nuceno  schválit účetní závěrku  

způsobem per rollam 

Shromáždění  delegátů  svolané na  den  10.12.2020  se  tedy  nebude  konat  a  místo toho 

proběhne hlasování formou  per rollam  k  usnesením uvedeným v pozvánce ze dne 25.11. 

2020 k datu 18.12.2020 do 24: 00 hod.. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na základě výše uvedeného představenstvo  komory  předkládá  tyto Pokyny pro hlasování  

delegátů mimo zasedání, tj. způsobem tzv.   per rollam  a  k tomu přikládá  Hlasovací lístek 

k přijetí navrhovaných usnesení, která byla již uvedena  v  pozvánce na zasedání SD,  která  

byla zaslána delegátům ve lhůtě dle Jednacího řádu dne 25.11.2020.  

Současně   s  tímto    hlasovacím  lístkem    představenstvo  zasílá  delegátům   podkladové  

materiály týkající se hlasování. 

                                                                

Z důvod omezujících opatření  není možné předkládat protinávrhy k předloženým návrhům 

usnesení k jednotlivým bodům programu. 

Lhůta pro hlasování je stanovena na15 dnů v souladu s ust. Obchodního zákoníku. Počátek 

běhu 15 denní lhůty je stanoven na 3.12.2020,  kdy OHK zaslala emailem všem  členům na 

emailové adresy tyto Pokyny a hlasovací lístek vč. dokumentů.  

Usnesení   každého   bodu  programu  je  přijato,  pokud   je  schválí  nadpoloviční  většina  

přítomných členů OHK.  Za  přítomného   se  člen  považuje  tehdy,  hlasoval-li  o  jednom  

z bodů zařazených do programu způsobem a ve lhůtě jak je uvedeno v těchto Pokynech. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hlasování bude ukončeno 18.12.2020  ve 24:00 hod..   

Pokud hlasovací lístek nebude doručen  v této lhůtě, platí,  že se člen hlasování nezúčastnil  

a nepovažuje se za přítomného člena.  

Po vypršení lhůty pro hlasování provede  úřad komory vyhodnocení průběhu hlasování per  

rollam a to tak,  

-že ověří mandát každého z hlasujících, zda hlasoval v souladu s těmito Pokyny, 

-na základu ověření mandátu zkonstatuje, zda bylo SD usnášeníschopné, 

-vyhodnotí rozhodnutí o jednotlivých bodech programu. 

Úřad komory následně provede Zápis o vyhodnocení průběhu hlasování per rollam. 

Úřad komory pak uloží výsledky hlasování aby bylo možné provést kontrolu. 

Úřad  zveřejní  výsledky hlasování rozesláním emailové zprávy na  nahlášené  elektronické 

adresy všech členů OHK Znojmo bez zbytečného odkladu. 

 

Zjistí-li úřad  komory že SD  nebylo usnášeníschopné, svolá představenstvo   náhradní  SD    

v souladu  s  platným  stávajícím Jednacím řádem,   tj. tak,  aby  se  konalo do tří týdnů  od 

18.12.2020 s nezměněným programem. 

 

Pokyny pro členy k samotnému hlasování jednotlivých usnesení: 

1.Křížkem u každého hlasování označte pouze jednu možnost. 

2.Označte pouze jednu možnost, jinak je hlasování neplatné a platí,  že s návrhem usnesení  

    nesouhlasíte. 

3.Vyplněný a podepsaný dokument odevzdejte do 18.12.2020 včetně do 24:00 hod..  

4.Vyplněný a podepsaný hlasovací lístek můžete vhodit  do schránky OHK Znojmo v sídle  

    na náměstí  Svobody 210/18,  Znojmo  nebo  zaslat  naskenovaný  s podpisem na  e-mail  

    OHK  Znojmo: ohkznojmo@cmail.cz.  

5.Před odevzdáním zkontrolujte, zda jste hlasovali o všech návrzích a žádný nepřehlédli. 

6. Hlasovací lístek musí být podepsaný členem OHK Znojmo. 

    V případě, že členem je právnická osoba, tak musí být hlasovací lístek podepsaný osobou,  

     která  je statutárním orgánem  a  je  oprávněna  za  společnost  podepisovat  dle  výpisu z  

     obchodního rejstříku.  

     Pokud hlasovací lístek podepíše jiná  osoba,  než  je  uvedeno  ve  výpisu  z  obchodního   

     rejstříku, musí doložit ověřenou fotokopii dokladu, ze  kterého  bude  jasně  vyplývat, že   

     je statutárním orgánem, pouze není zapsána v obchodním rejstříku. 

 7. Podpis nemusí být úředně ověřený. 

 8.Přiložené dokumenty si ponechejte. 

 

Děkujeme za Vaši účast na tomto hlasování.                   

                                                                                                   Ing. Theodor Dvořák 

                                                                                       předseda představenstva OHK Znojmo 
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