Jednací řád
Valné hromady Tělovýchovné unie Sokolov, z.s.
dne 29.10.2019
l. Jednání valné hromady řídí pracovní předsednictvo, složené ze zástupců navržených
stávajícím výborem TVUS, z.s. a schváleným VH TVUS, z.s. před jednáním VH TVUS, z.s.
Současně výbor TVUS, z.s. doporučuje schválit i předsedajícího jednání VH TVUS, z.s.
2. Ke zvolení pracovního předsednictva stačí nadpoloviční většina hlasů všech přítomných
delegátů.
3. VH TVUS, z.s. je oprávněna jednat, jsou-li pozváni všichni zástupci TJ/SK (delegáti) dle
stanov TVUS, z.s. čl.III. bod 2.1,2.2,2.3,2.4. K rozhodování o otázkách programu postačuje
vždy nadpoloviční většina přítomných členů.
4. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí
pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání.
5. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti VH. Delegáti
tělovýchovných jednot či sportovních klubů ( spolků) musí být pověřeni mandátem své TJ
nebo SK.
6. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva,
jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu ústní či písemné podněty či
připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty, pokud nadpoloviční většina
přítomných delegátů nerozhodne jinak. 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.
7. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují delegáti
TJ/SK. K přijetí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů.
8. Delegát je povinen zúčastnit se hlasování valné hromady a dbát pokynů pracovního
předsednictva a předsedajícího, týkajících se průběhu jednání.
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9. Práva delegáta valné hromady mají i přítomní členové výboru TVUS, z.s. s výjimkou práva
hlasovat. Z pověření výboru TVUS, z.s. se jednání VH mohou zúčastnit i členové sekretariátu
V TVUS.
10. K jednání VH mohou být přizváni hosté. Na návrh pracovního předsednictva mohou
vystoupit v diskusi.
11. Valná hromady volí pracovní komise: mandátovou, návrhovou a volební. Komise pracují
v počtu 3 členů a k jejich zvolení stačí nadpoloviční většina hlasů všech přítomných delegátů.
12. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení
přítomných delegátů.
13. Návrhová komise zpracovává návrh na usnesení VH, přednáší valné hromadě návrh na
usnesení, doplňuje případné další návrhy delegátů a po schválení usnesení dohlíží na jeho
správné znění. Funkci návrhové komise plní v průběhu VH pracovní předsednictvo.
14. Volební komise dohlíží nad regulérností voleb, provádí součet hlasů ne volebních lístcích
a informuje VH o výsledcích voleb.
15. Komise se můžou usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, usnášejí se
nadpoloviční většinou hlasů. Komise zvolí člena, který za ni vystupuje při jednání valné
hromady.
16. O všech záležitostech valné hromady se rozhoduje usnesením. Návrh na usnesení
předkládá návrhová komise. O předložených návrzích usnesení rozhodují delegáti veřejným
hlasováním. O návrzích se rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy. K platnosti usnesení
VH je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů.

