J e d n a c í, h l a s o v a c í a v o l e b n í ř á d
Valné hromady ČBF – Oblast Severní Čechy konané dne 30.5. 2019
v Ústí nad Labem – Sportcentrum SLUNETA
a)

Jednací řád

1. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit delegáti s hlasem rozhodujícím a předsedové
odborných komisí. Každý delegát z těchto delegátů má rozhodující hlas a vesměs má
jeden rozhodující hlas.
2. S hlasem poradním se mohou valné hromady zúčastnit pozvaní hosté.
3. Jednání zahajuje a řídí osoba pověřená výborem ČBF-SeČ, který rovněž jmenuje
zapisovatele VH.
4. Řídící osoba přednese pořad valné hromady a předloží ke schválení návrh jednacího,
hlasovacího a volebního řádu.
5. Valná hromada volí z přítomných delegátů nebo hostů dvě tříčlenné pracovní komise –
komisi mandátovou + volební a komisi návrhovou. Každá komise si bezprostředně po
svém ustanovení zvolí svého předsedu, který jménem příslušné komise bude sdělovat
valné hromadě potřebné informace, výsledky a závěry.


Mandátová + volební komise ověřuje platnost mandátů a podá zprávu o jejich ověření,
jakož i o počtu a složení přítomných delegátů a způsobilosti k usnášení (nutná
nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, pokud valná hromada
nerozhodne jinak). Řídí volební proces k doplnění počtu členů Dozorčí rady ČBF – Oblast
Severní Čechy (vyhlášení volební kandidátky, představení jednotlivých kandidátů, řízení
vlastní volby, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků voleb). Členem volební komise nemůže
být volený kandidát. V případě, že by byl některý člen této komise na volební kandidátku
dodatečně navržen, musí být v komisi nahrazen jiným.



Návrhová komise předkládá valné hromadě návrhy na usnesení.

6. V diskusi k jednotlivým projednávaným bodům programu má právo vystoupit každý
delegát s hlasem rozhodujícím i pozvaný host. Délka vystoupení nesmí překročit pět
minut. V průběhu vystoupení nesmí být diskutující přerušován s výjimkou případu, kdy se
odchyluje od daného tématu nebo diskuse sklouzává do společensky neúnosné roviny
projevu. V takovém případě musí být předsedajícím schůze na tuto skutečnost
upozorněn, napomenut nebo mu může být odejmuto slovo.
b)

Hlasovací řád

1. Delegáti s hlasem rozhodujícím mohou k projednávaným bodům programu přednášet
faktické poznámky a připomínky (max. v délce jedné minuty) a předložit pozměňující
protinávrhy. Je-li předložen k projednávanému bodu protinávrh(y), hlasuje se nejprve o
návrhu, předloženém předsedajícím nebo pověřeným zástupcem. Je-li schválen, o
protinávrhu se nehlasuje. Není-li schválen, potom se hlasuje o protinávrzích v pořadí,
v jakém byly předloženy. Schválením některého z návrhů hlasování o dalších návrzích
odpadá.

2. Hlasování o návrzích nebo usneseních k jednotlivým projednávaným bodům nebo
k usnesení se provádí veřejně, není-li delegáty rozhodnuto jinak. Předložený návrh je
přijat, je-li schválen nadpoloviční většinou přítomných delegátů.
3. Výklad hlasovacího řádu provádí předseda valné hromady. Dojde-li k situaci, kterou
předložený řád neřeší nebo neupravuje, navrhne předseda valné hromadě ke schválení
postup řešení.
c)

Volební řád

1. Doplňující volba člena Dozorčí rady ČBF – Oblast Severní Čechy vychází
z demokratických principů. Každý člen sdružený v ČBF – Oblast Severní Čechy má právo
navrhnout svého kandidáta na funkci člena výboru
2. Kandidát musí svůj souhlas s kandidaturou potvrdit buď písemně nebo před započetím
volebního aktu ústně.
3. Registrace kandidátů se provádí na sekretariátu ČBF-SeČ (mailem: pedro.ul@seznam.cz)
do 15.5.2019
4. Doplňující volba člena Dozorčí rady ČBF – Oblast Severní Čechy bude veřejná, pokud
VH nerozhodne jinak.
V Ústí nad Labem 30.4.2019

