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Vybraná ustanovení stanov CIMA a jednací řád valných hromad 
CIMA (řádných i mimořádných) 

IX. 

Valná hromada 

 

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení CIMA. Valnou hromadu tvoří : 

- zástupci členů uvedených v čl. IV, odst. 2a, 

- členové uvedení v čl.IV, odst. 2b, 

- čestní členové CIMA s hlasem poradním. 

 (2) Jednání valné hromady se účastní kromě členů uvedených v bodu 1 tohoto 
odstavce členové představenstva, dozorčí rady, prezident, viceprezident, ředitel CS 
CIMA, ředitel sekce vzdělávání CIMA a předsedové rozhodčí komise, zkušební 
komise a rady pro certifikaci. Valné hromady se mohou zúčastnit i přizvaní 
pozorovatelé nebo odborní pracovníci. Z jednání valné hromady mohou být na 
základě hlasování VH vyloučeni účastníci, kteří nedodržují jednací řád valné 
hromady a/nebo narušují jednání valné hromady. Tato skutečnost je potom zapsána 
v usnesení z VH. 

 

(3) Valná hromada: 

a) rozhoduje o přijetí a změnách stanov 

b) volí a odvolává členy představenstva, dozorčí rady a rozhodčí komise 

c) schvaluje návrhy na čestné členy CIMA 

d) schvaluje výroční zprávu představenstva 

e) schvaluje koncepci dalšího rozvoje CIMA včetně příp.zapojení CIMA do 
systémů mezinárodního rozvoje marketingu 

f) schvaluje účetní závěrku za uplynulý rok a rozpočet na příslušný 
kalendářní rok 

g) rozhoduje o výši členských příspěvků 

h) rozhoduje o odvolání uchazeče proti usnesení představenstva o nepřijetí 
za člena CIMA a odvolání proti zrušení členství nebo vyloučení z CIMA a 
o dalších sporných otázkách, které jí byly v souladu s ustanoveními 
těchto stanov postoupeny k rozhodnutí 

i) schvaluje jednací řády představenstva, dozorčí rady a rozhodčí komise 

j) bere na vědomí výroční zprávu CO CIMA  

k) rozhoduje o zániku sdružení a způsobu majetkového vypořádání 

l) VH nezasahuje do pravomoci a kompetencí stanovených ve Statutu 
certifikace CO CIMA pro procesy certifikace  

 

(4) Valná hromada se koná jako řádná nebo mimořádná. 

(5) Řádná valná hromada se koná 1x ročně a svolává ji představenstvo CIMA. 

(6) Řádná valná hromada musí být svolána písemně a pozvánka musí být odeslána 
nejpozději 30 dnů před jednáním valné hromady. 
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(7) Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání valné hromady a 
podkladové materiály pro jednání. 

(8) Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo z vlastní iniciativy, z 
podnětu dozorčí rady nebo na podkladě žádosti členů CIMA, kteří představují 
nejméně 20 % hlasů všech členů CIMA. 

(9) Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů po přijetí 
žádosti o její svolání. Svolává se písemně s tím, že pozvánka musí být odeslána 
nejpozději do 14 dnů před termínem konání mimořádné valné hromady. 

(10) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na ní přítomno alespoň 30% všech 
členů CIMA (nebo jejich zástupců). V případě, že při zahájení valné hromady nebude 
přítomno 30% všech členů nebo jejich zástupců, odloží se jednání valné hromady o 
20 minut a po uplynutí této doby je valná hromada usnášeníschopná.Valná hromada 
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rozhodování o 
zániku sdružení je k přijetí usnesení zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů všech 
členů CIMA. 

(11) Každý člen CIMA má na valné hromadě 1 hlas. V případě, že platí členské 
příspěvky vyšší než je základní částka schválená valnou hromadou pro každý 
kalendářní rok podle čl. VI. 1 stanov, má další hlasy podle výše zaplacených 
členských příspěvků v souladu s pravidly schválenými valnou hromadou. 

(12) Způsob řízení jednání valné hromady, pravidla hlasování, ustanovení o zápisu 
z jednání, jakož i další ustanovení týkající se jednání valné hromady upravuje jednací 
řád valné hromady. 

 

 

 

Vybraná ustanovení stanov CIMA k jednání VH CIMA: 

 

(10) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na ní přítomno alespoň 30% všech 
členů CIMA (nebo jejich zástupců). V případě, že při zahájení valné hromady nebude 
přítomno 30% všech členů nebo jejich zástupců, odloží se jednání valné hromady o 
20 minut a po uplynutí této doby je valná hromada usnášeníschopná.Valná hromada 
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rozhodování o 
zániku sdružení je k přijetí usnesení zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů všech 
členů CIMA. 

(11) Každý člen CIMA má na valné hromadě 1 hlas. V případě, že platí členské 
příspěvky vyšší než je základní částka schválená valnou hromadou pro každý 
kalendářní rok podle čl. VI. 1 stanov, má další hlasy podle výše zaplacených 
členských příspěvků v souladu s pravidly schválenými valnou hromadou. 

(12) Způsob řízení jednání valné hromady, pravidla hlasování, ustanovení o zápisu 
z jednání, jakož i další ustanovení týkající se jednání valné hromady upravuje jednací 
řád valné hromady. 
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VI. 

Členské příspěvky 

(1) Člen CIMA platí členské příspěvky stanovené valnou hromadou na základě 
návrhu představenstva CIMA a podílí se na nákladech CIMA podle pravidel 
schválených valnou hromadou. 

(2) Členské příspěvky jsou splatné nejpozději do 31.3. běžného kalendářního roku na 
účet CIMA. Nové fyzické a právnické osoby, které se přihlásí do sdružení za členy po 
31.3. běžného roku, splácejí členské příspěvky nejpozději do 1 kalendářního měsíce 
od data přihlášky. Právní účinky členství ve sdružení nastávají dnem připsání 
členského příspěvku na účet CIMA nebo dnem obdržení hotovostní platby ve 
prospěch CIMA.“ 
  
(3) V případě prodlení s placením členských příspěvků delším než tři měsíce se 
pozastavuje členu poskytování veškerých služeb a člen ztrácí právo na 
spolurozhodování o činnosti CIMA( hlasovací právo).V případě, že člen zaplatí 
členské příspěvky později než uvedeno ve stanovách CIMA, obnovuje se členovi 
poskytování služeb a právo na spolurozhodování o činnosti CIMA (hlasovací právo) 
od následujícího kalendářního měsíce po zaplacení v hotovosti nebo obdržení platby 
na účet CIMA. 

(4) Člen se může dobrovolně zavázat zaplatit částku vyšší než stanovenou nebo 
stanovenou částku zaplatit před sjednaným termínem. 

(5) Představenstvo CIMA je oprávněno k rozhodnutí o změně termínu platby, jejím 
snížení, příp. prominutí z mimořádných důvodů. 

 
 

Dodatek č. 1 ke stanovám Českého institutu pro marketing (CIMA) 
 
Jednací (Volební) řád valné hromady Českého institutu pro marketing (CIMA) 
 
 
1) Jednání valné hromady řídí prezident CIMA nebo viceprezident CIMA, či  jiný člen 

představenstva CIMA pověřený představenstvem.( řídící VH). V případě konání 
mimořádné VH na žádost DR řídí VH předseda DR nebo jím pověřený člen DR 
CIMA. 

 
2) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na ní přítomno alespoň 30% všech 

členů CIMA (nebo jejich zástupců). V případě, že při zahájení valné hromady 
nebude přítomno 30% všech členů nebo jejich zástupců, odloží se jednání valné 
hromady o 20 minut a po uplynutí této doby je valná hromada 
usnášeníschopná.Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů 
přítomných členů. V případě rozhodování o zániku sdružení je k přijetí usnesení 
zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů všech členů CIMA. 

 
3) K platnosti rozhodnutí valné hromady o změnách stanov se vyžaduje nejméně 

dvoutřetinová většina přítomných hlasů, k rozhodnutí o zániku CIMA pak 
dvoutřetinová většina všech hlasů členů CIMA. 
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4) Hlasování na valné hromadě se děje aklamací. Volba členů orgánů CIMA se děje 
tajným hlasováním. Na základě rozhodnutí valné hromady je možno rozhodovat o 
kterékoliv otázce tajným hlasováním nebo volit aklamací. 

 
5) Valná hromada volí  komisi  volební a návrhovou. Komise jsou tříčlenné. 
 
6) U návrhů předložených valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu 

představenstva nebo v případě konání mimořádné VH svolané z podnětu DR 
nejdříve o návrhu DR, a až potom o ostatních uplatněných návrzích. Je-li návrh 
představenstva nebo DR přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. 

 
7) Každý z delegátů valné hromady oprávněný hlasovat obdrží volební lístek, na 

kterém volební komise vyznačí počet oprávněných volebních hlasů a kolo volby. 
Volební komise odpovídá za to, že u každé volby i jejího kola bude znám počet 
hlasujících delegátů i údaj o tom, zda je valná hromada usnášení schopná.   

 
8) Návrhy kandidátů pro volbu orgánů CIMA předkládá představenstvo nebo 

v případě konání mimořádné VH svolané z podnětu DR podává návrh DR CIMA s 
tím, že předsedající valné hromady je povinen doplnit návrh představenstva nebo 
DR o návrhy podané delegáty valné hromady. Návrh z pléna musí obsahovat 
jméno, příjmení, bydliště, údaj o tom, kterého člena CIMA zastupuje a prohlášení 
o tom, že navržený kandidát s návrhem kandidatury souhlasí. 

 
9) Před započetím volby předseda valné hromady oznámí, kolik členů orgánu CIMA 

má být zvoleno a kolik kandidátů je navrženo na tuto funkci. 
 
10)  Na volebním lístku jsou zapsáni již známí kandidáti a to v členění nejprve návrh 

svolavatele VH /představenstva či DR/ a dále ostatní, a to v pořadí podle 
abecedy. Dodatečně navržení kandidáti jsou uvedeni bez ohledu pořadí podle 
abecedy. Volební lístek obsahuje i volné pozice, na které si hlasující doplní na 
základě výzvy předsedy valné hromady další navržené kandidáty.  

 
11) Průběh volby řídí předseda volební komise. 
 
12) Pro provedení volby se hlasovací lístek upravuje tak, že hlasující přeškrtne na 

volebním lístku jméno kandidáta, kterého nechce volit. Platným je volební lístek, 
na kterém je výše uvedeným způsobem označen i menší počet kandidátů, než je 
volen. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém je označeno více kandidátů, lístek 
označený jiným způsobem nebo volební lístek odevzdaný při volbě jiného orgánu 
nebo v jiném kole voleb. 

 
13) Za zvoleného se považuje ten kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu 

přítomných hlasů. Je-li zvoleno více kandidátů, je za zvoleného považován ten 
kandidát, který obdržel více hlasů, minimálně však nadpoloviční většinu 
přítomných hlasů. Není-li v prvním kole zvolen dostatečný počet kandidátů, koná 
se druhé kolo voleb. Kandidáti pro druhé kolo voleb se určují způsobem 
upraveným v čl.14 tohoto jednacího(volebního) řádu. 

 
14) Druhé kolo voleb probíhá podle následujících pravidel: 
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- předseda volební komise oznámí počet kandidátů, kteří se mají volit ve 
druhém kole 

- předseda návrhové komise sestaví novou kandidátku s tím, že ve druhém kole 
se účastní všichni kandidáti nezvolení v kolem prvním a jeden dodatečný 
kandidát může být navržen představenstvem a jeden další  kandidát může být 
navržen z pléna VH 

- pro volby ve druhém kole se aplikuje obdobně ustanovení 12 tohoto řádu 
- za zvoleného se považuje kandidát, který obdržel prostou většinu hlasů 
- kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů doplní postupně počet 

neobsazených míst do plného počtu. 
 
15) V přídě nezvolení kandidátů na VH i v druhém kole je představenstvo CIMA   
      oprávněno  kooptovat potřebný počet kandidátů na příslušné funkce do doby  
      konání další VH CIMA na základě vlastního návrhu. 
 
Pravidla pro hlasovací práva na valné hromadě CIMA 
 
řádný člen - fyzická osoba 1 hlas 
čestný člen- fyzická osoba 1 hlas 
právnická osoba - 5 hlasů 
akreditovaný institut, který uhradil poměrnou část příspěvku do EMC 5 hlasů navíc 
k základnímu počtu hlasů jako právnické osobě ( 5+5 hlasů)                                                                                                                  
(Usnesení VH CIMA z roku 2002) 
Podmínkou platnosti hlasovacího práva je splnění povinností člena sdružení CIMA  
dle čl.V. stanov CIMA. 


