JEDNACÍ ŘÁD
Valné hromady Okresního sdružení ČSTV Litoměřice
Článek 1
Pracovní předsednictvo
1/ Jednání valné hromady Okresního sdružení Českého svazu tělesné výchovy /dále jen OS
ČSTV/ řídí pracovní předsednictvo.
2/ Členové pracovního předsednictva jsou voleni veřejným hlasováním a pro jejich zvolení stačí
nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů.
Článek 2
Řídící jednání valné hromady
1/ Předsedajícího /řídícího /valné hromady, jakož i jeho zástupce jmenuje výkonný výbor před
konáním VH.
2/ Předsedající řídí jednání valné hromady, uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům,
vykonává úkoly podle rozhodnutí pracovního předsednictva potřebné k zajištění zdárného
průběhu jednání valné hromady.
Článek 3
Delegáti valné hromady
1/ Jednají a rozhodují delegáti TJ, SK a delegáti sportovních svazů, kteří mají platný mandát
vysílající subjektu.
2/ Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhnout člena pracovního předsednictva,
pracovních komisí a předložit pracovnímu předsednictvu své připomínky. Diskusní příspěvek
nemůže být delší než 3 minuty. Se souhlasem pracovního předsednictva se může věcný diskusní
příspěvek prodloužit. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím
upozornění a to v případech, kdy se diskutující zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem
uráží přítomné.
Článek 4
Účast ostatních delegátů a hostů
1/ Na jednání valné hromady mohou být přizváni jako hosté s hlasem poradním.
2/ Přítomní hosté mohou být voleni do pracovního předsednictva VH a pracovních komisí.

Článek 5
Mandátová komise
1/ Valná hromada si ze svého středu volí předsedu + 2 členy mandátové komise.
2/ Pro zvolení členů komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. Volba se
provádí veřejným hlasováním.
3/ Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o účasti delegátů a zjišťuje,
zdali je valná hromada schopná usnášet se.
4/ Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

Článek 6
Návrhová komise
1/ Valná hromada si ze svého středu volí předsedu + 2 členy návrhové komise.
2/ Pro zvolení členů komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. Volba se
provádí veřejným hlasováním.
3/ Návrhová komise shromažduje v průběhu jednání valné hromady náměty a připomínky pro
závěrečné znění usnesení.
4/ Předseda návrhové komise předloží valné hromadě návrh usnesení a ponechá jej schválit
řídícímu valné hromady.

Článek 7
Způsob hlasování
1/ O předložených návrzích rozhodují delegáti s právem hlasovat veřejným hlasováním. K
platnosti usnesení valné hromady v zásadních otázkách se musí hlasování zúčastnit nadpoloviční
většina delegátů s právem hlasovat.
2/ Způsob hlasování - při předložení protinávrhu se hlasuje v pořadí, v jakém byly návrhy
předkládány. K platnosti jejich přijetí stačí nadpoloviční většina delegátů s právem hlasovat.
Článek 8
Závěr
1/ Každý delegát s hlasem rozhodujícím má právo zúčastnit se celého jednání valné hromady. O
uvolnění delegáta z jednání se žádá pracovní předsednictvo písemně.
2/ Při účasti nižšího počtu delegátů s právem hlasovat než 50 % počtu pozvaných je jednání VH
odročeno o 5 minut a poté je jednání opět zahájeno a pokračuje se podle programu a jednacího
řádu.
3/ V tomto případě jsou přijatá rozhodnutí a usnesení platná při prosté většině hlasů přítomných
delegátů s právem hlasovat.

