
 

 

JEDNACÍ ŘÁD 
20. společné valné hromady zapsaného spolku a pobočného spolku 

FbK Orlicko-Třebovsko 
========================================= 

článek 1 

Pracovní předsednictvo 

/1/ Jednání valné hromady (dále VH) řídí pracovní předsednictvo, které se skládá 
z členů Výkonného výboru FbK Orlicko-Třebovsko, z.s..  

/2/ Pracovní předsednictvo je voleno veřejným hlasováním, ke zvolení stačí 3/5 
většina hlasů všech přítomných delegátů. 

/3/ Předsedající pracovnímu předsednictvu je předseda Výkonného výboru.  

/4/ Předsedající řídí VH, uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle 
rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu 
jednání.  

článek 2 

Delegáti valné hromady 

/1/ O záležitostech VH jednají a o jejích závěrech rozhodují delegáti valné hromady.  

/2/ Delegátem je každý zaregistrovaný člen FbK Orlicko-Třebovsko.  

/3/ Neplnoletého člena smí na VH zastoupit jeho zákonný zástupce (1 člen = 1 
zákonný zástupce = 1 hlas) 

/4/ Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy jednotlivých 
pracovních komisí a předkládat písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek 
nemůže být delší než 5 minut. Diskutujícímu může odebrat slovo předsedající pouze 
po předchozím upozornění, a pokud se diskutující zcela odchyluje od tématu, či 
hrubým způsobem uráží přítomné. 

článek 3 

Hosté valné hromady 

/1/ K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, kteří mohou na návrh 
některého z delegátů vystoupit v diskusi. 



 

 

článek 4 

Mandátová komise 

/1/ Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 3 členy. Ke zvolení člena 
komise je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny přítomných delegátů.  

/2/ V případě, že se volby členů mandátové komise účastní více než 3 kandidáti, jsou 
za členy mandátové komise zvoleni ti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. V případě 
rovnosti počtu získaných hlasů v pořadí na posledním volitelném místě rozhodne 
mezi těmito kandidáty se stejným počtem hlasů veřejný los 

/3/ Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu 
přítomných delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada způsobilá se usnášet. 

/4/ Komise zvolí ze svých členů předsedu komise, který za komisi předkládá zprávy 
a návrhy valné hromadě. 

článek 5 

Návrhová komise 

/1/ Funkci návrhové komise plní v průběhu jednání valné hromady pracovní 
předsednictvo.  

Článek 6 

Způsob hlasování valné hromady 

/1/ O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí, 
v jakém byly předloženy. O protinávrzích se hlasuje napřed, a to v pořadí, ve kterém 
byly předloženy. V případě přijetí některého z protinávrhu či návrhů se o dalších v 
pořadí již nehlasuje. 

/2/ K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny přítomných, pokud Valná 
hromada nerozhodne jinak. 

/3/ Každý člen klubu (delegát) má právo hlasovat. 

/4/ Způsob hlasování u voleb upravuje volební řád. 

článek 7 

Zvláštní ustanovení 

/1/ V případě, že nastane situace, která není jednacím řádem řešena, předloží 
pracovní předsednictvo valné hromady ke schválení návrh dalšího postupu. 

/2/ Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení valnou 
hromadou.  


