
JEDNACÍ ŘÁD
valné hromady RSS ČUS Svitavy

článek l
Pracovní předsednictvo

1. Jednání valné hromady řídí její pracovní předsednictvo, které navrhuje VV RSS.

2 Pracovní  předsednictvo  je  voleno  veřejným  hlasováním  a  ke  zvolení  pracovního  
předsednictva je zapotřebí nadpoloviční většiny všech přítomných delegátů valné hromady.

článek 2

1. Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího valné hromady. Předsedajícím
je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva.

2. Předsedající  uděluje  a  odnímá  slovo  jednotlivým  delegátům  a  činí  podle  rozhodnutí  
pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání.

článek 3
Delegáti valné hromady

l. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady
s hlasem rozhodujícím.  Delegáti  svazů musí  mít  písemný mandát  svého svazu,  delegáti
TJ/SK písemný mandát svého VV.  Delegátem může být pouze člen ČUS.

2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva  
a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty 
či  připomínky.  Diskusní  příspěvek  je  časově  omezen  na  dobu  3  minut.  Pracovní  
předsednictvo  může  na  žádost  diskutujícího  výjimečně  rozhodnout  o  prodloužení  
stanoveného časového limitu. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze         
po předchozím upozornění, a to v případech, kdy diskutující se zcela odchyluje od tématu 
či hrubým způsobem uráží přítomné.

3. Každý  delegát  je  oprávněn  předložit  návrh  na  ukončení  diskuse.  K  přijetí  je  potřeba
nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů.

4. Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, jeli přítomna alespoň nadpoloviční většina
z pozvaných delegátů (zástupců). V případě, že 20 minut po plánovaném zahájení není 
přítomna nadpoloviční většina delegátů, koná se VH a je usnášeníschopná v počtu 
přítomných delegátů.

článek 4

1. Právo účasti na valné hromadě s právem vystoupit v diskusi, avšak bez hlasovacího práva, 
mají dále uvedení funkcionáři, pokud se neúčastní valné hromady s mandátem delegáta  
s hlasem rozhodujícím:

a) členové VV RSS
b) členové Kontrolní komise

2. K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, kteří mohou vystoupit v diskusi.



článek 5
Mandátová komise

1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 3 členy.

2. Mandátová komise si volí ze svého středu předsedu komise.

3.  Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných 
delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada usnášeníschopná.

článek 6
Návrhová komise

l. Valná hromada volí návrhovou komisi, která má 3 členy.

2. Návrhová komise volí ze svého středu předsedu komise.

3. Návrhová komise předkládá valné hromadě návrh na usnesení valné hromady.

článek 7
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, v pořadí v jakém byly předloženy.       
K  platnosti  usnesení  valné  hromady  postačí  nadpoloviční  většina  hlasů  přítomných  
delegátů. 

Schváleno VH  RSS Svitavy  15.12. 2015




