Jednací řád Valné hromady
Oblastního pobočného spolku, ČBF – Oblast Střední Morava,
Bořivojova 235/1, 779 01 Olomouc
4. 9. 2019
Čl. I. – Účastníci VH
1.

Jednání valné hromady Oblastního pobočného spolku, ČBF – Oblast Střední Morava, Bořivojova
235/1, 779 01 Olomouc (dále jen „OPS“) jsou oprávněni se zúčastnit delegáti s hlasem rozhodujícím a
pozvaní hosté.

2.

Delegáti s hlasem rozhodující (jeden zástupce za sdružený členský subjekt – územně odpovídající
vyšším územně samosprávným celkům Olomouc a Zlín), se musí prokázat u prezence delegačním
lístkem, který je platný pouze v případě, že je vyplněn a potvrzen razítkem klubu (člena - právnické
osoby) a připojen podpis osoby (osob) oprávněných podepisovat za klub.

3.

Delegát má právo zúčastnit se celého průběhu jednání a je povinen dbát pokynů pracovního
předsednictva a předsedy valné hromady, týkajících se průběhu jednání. Pokud jednání opouští je
povinen to oznámit mandátové komisi, která upraví počet přítomných a od toho odvozený počet,
tvořící nadpoloviční většinu.
Čl. II. – Řízení VH

1.

Jednání valné hromady zahajuje řídící valné hromady, který je určen OPS a řídí ji do doby zvolení
předsedy valné hromady. Řídící valné hromady v úvodu předloží ke schválení jednací řád valné
hromady, představí účastníkům valné hromady navržené členy pracovního předsednictva a přednese
program jednání valné hromady a nechá ho schválit.

2.

Vlastní jednání valné hromady řídí tříčlenné pracovní předsednictvo, tvořené dvěma zástupci
územních basketbalových orgánů, jedním zástupcem z delegátů valné hromady. Valná hromada volí
z přítomných delegátů jednoho zástupce územních basketbalových orgánů, ostatní členy určuje Výbor
stávající územní basketbalové organizace.

3.

Pracovní předsednictvo zvolí ze svého středu předsedu valné hromady. Předseda řídí valnou hromadu
v souladu se schváleným programem, uděluje slovo jednotlivým delegátům a činní všechny další
úkony potřebné k zajištění řádného průběhu jednání dle tohoto řádu. O všech otázkách v tomto řádu
výslovně neupravených, rozhodne pracovní předsednictvo. Delegát, který nesouhlasí s rozhodnutím
předsedy nebo pracovního předsednictva, má právo požádat o rozhodnutí valnou hromadu, jejíž
rozhodnutí je konečné.
Čl. III. – Komise VH

1.

Valná hromada volí z přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím tříčlennou mandátovou komisi. Ke
zvolení za člena mandátové komise je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. Zvolená
komise si zvolí svého předsedu.

2.

Valná hromada volí z přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím tříčlennou návrhovou komisi. Ke
zvolení za člena návrhové komise je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů.
Zvolená komise si zvolí svého předsedu.

3.

Mandátová komise podává zprávu o počtu a složení přítomných delegátů a zjišťuje, zda je valná
hromada způsobilá se usnášet na základě kontroly platnosti mandátů, prováděné při prezenci.

4.

Návrhová komise předkládá valné hromadě návrhy na usnesení. Návrhy na usnesení může předkládat
valné hromadě rovněž pracovní předsednictvo. Návrhy na usnesení (v písemné formě) mohou
předkládat též delegáti s hlasem rozhodujícím.

5.

Předseda valné hromady seznámí valnou hromadu s návrhem na složení pracovních komisí. Další
kandidáti do komisí valné hromady mohou být navrženi z pléna a to nejpozději do zahájení hlasování
o návrhu výboru. Hlasuje se o všech navržených kandidátech do pracovních komisí hromadně jedním
hlasováním. Pro případ, že návrh výboru nebude schválen jako celek, bude hlasováno o obsazení
pracovních komisí jednotlivě.
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Čl. IV. – Jednání VH
1.

Každý delegát s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit v diskusi k jednotlivým bodům programu,
dále pak předkládat pracovnímu předsednictvu písemné návrhy (včetně návrhů na usnesení), podněty
či připomínky. Do diskuse se delegáti hlásí písemnou přihláškou předanou předsedovi valné hromady.
Přihláška do diskuse musí obsahovat: bod programu, jméno a příjmení delegáta a název subjektu, který
na valné hromadě zastupuje. Předseda řídí diskusi tak, že uděluje přihlášeným účastníkům slovo
v pořadí, jak se do ní přihlásili. K jednomu bodu programu může každý delegát vystoupit pouze
jednou, celková délka jeho vystoupení nemůže být delší než 5 minut. Výjimku uděluje předseda valné
hromady. V případě jeho nesouhlasu může na požádání delegáta o výjimce hlasováním rozhodnout
valná hromada. V diskusi mohou též vystoupit pozvaní hosté.

2.

Ke konkrétně projednávaným bodům programu se mohou delegáti vyjádřit na základě písemné
přihlášky (viz výše) v diskusi, kterou otevírá a uzavírá předseda valné hromady v průběhu
projednávání jednotlivých bodů. V průběhu přednesu svého příspěvku nesmí být přednášející
přerušován, k přerušení je oprávněn výlučně předseda valné hromady. Předseda valné hromady
upozorní, že příspěvek se odchyluje od projednávaného bodu programu a vyzve přednášejícího, aby se
držel projednávaného tématu. Po druhé výzvě je předseda valné hromady oprávněn přednášejícímu
odejmout slovo. Na návrh předsedy valné hromady může valná hromada hlasováním omezit čas na
diskusi, případně tuto diskusi ukončit. Delegáti pak budou vyzváni k předání nepřednesených příspěvků
pracovnímu předsednictvu písemně. Závěry k jednotlivým projednávaným bodům jsou přijímány ve
formě usnesení, jejichž návrhy předkládá valné hromadě návrhová komise.

3.

V průběhu projednávání konkrétních bodů programu mohou delegáti s hlasem rozhodujícím přednášet
faktické poznámky (max. do 1 minuty) a pozměňovací návrhy. Jestliže byly předneseny pozměňovací
návrhy, hlasuje se nejdříve o návrzích předložených výborem stávající územní basketbalové
organizace a následně o pozměňovacích návrzích a to v tom pořadí, v jakém byly předneseny. Po
přijetí návrhu potřebnou většinou se o dalších návrzích již nehlasuje.

4.

Předseda valné hromady je oprávněn udělit slovo mimo pořadí odborníkům, k provedení výkladu
projednávané problematiky.
Čl. V. – Návrhy, dotazy, připomínky

1.

Valná hromada jedná zásadně jen o záležitostech, které byly zařazeny do programu valné hromady. O
záležitostech, které nebyly uvedeny v programu valné hromady, lze jednat jen tehdy, jestliže valná
hromada schválí změnu či doplnění programu.

2.

Dotazy, návrhy a připomínky týkající se bodů projednávaných valnou hromadou, musí být podány
delegáty valné hromady písemně, před hlasováním o příslušném bodu a to předsedovi valné hromady.
Tímto je zabezpečeno delegátům jejich právo, vyjádřit se.

3.

Dotazy, návrhy nebo připomínky, ke kterým nebude možno zaujmout stanovisko přímo na valné
hromadě, budou zodpovězeny výborem OPS do 30 dnů po jejím konání, písemně delegátovi na jím
udanou adresu.
Čl. VI. - Hlasování

1.

Hlasovat na valné hromadě mohou jen delegáti s hlasem rozhodujícím.

2.

K platnosti usnesení valné hromady o předloženém návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných delegátů.

3.

V případě alternativního hlasování o několika návrzích je přijat ten, pro který hlasovalo nejvíce delegátů,
při splnění podmínky dle bodu IV. odst. 2. Delegát je oprávněn v tomto případě kladně hlasovat jednou.

4.

Valná hromada hlasuje o všech návrzích a usneseních veřejně, nerozhodne-li tato valná hromada jinak.
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