JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČSRS
Valná hromada Českého svazu rekreačního sportu se dne 14. 5. 2016 usnesla na tomto jednacím řádu:
I.

Základní ustanovení
Článek 1

1. Jednací řád upravuje podrobnosti o jednání a řízení valné hromady ČSRS a o volbách pracovního
předsednictva a pracovních komisí VH.
2. Jednání VH řídí pracovní předsednictvo.
3. Do zvolení pracovního předsednictva řídí VH předseda výkonného výboru ČSRS.
4. VH po zahájení a přednesení zprávy o počtu přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím (dále jen
„delegát“), a hostů schvaluje program VH.
5. Program VH může být po jeho schválení v průběhu jednání změněn pouze se souhlasem VH. Pracovní
předsednictvo však může změnit pořadí projednávání jednotlivých bodů schváleného programu.
Článek 2
1. Každý delegát má právo vystoupit v diskuzi. Se svolením pracovního předsednictva mohou v diskuzi
vystoupit i hosté.
2. Doba stanovená pro diskuzní příspěvek je maximálně 3 minuty. O výjimkách na základě žádosti
diskutujícího, rozhoduje pracovní předsednictvo. Každý delegát může vystoupit s jedním diskuzním
příspěvkem. Faktické připomínky, odpovědi na připomínky a protinávrhy se nepovažují za diskuzní
příspěvek a jsou časově omezeny dobou 1 minuty.
3. O pořadí diskuzních příspěvků rozhoduje pracovní předsednictvo.
4. Nepřednesené diskuzní příspěvky mohou být odevzdány písemně pracovnímu předsednictvu, které
rozhodne o jejich zařazení do protokolu VH. Odpověď na nepřednesené diskuzní příspěvky zašle výkonný
výbor ČSRS delegátům písemně.
5. Písemné návrhy a připomínky k jednotlivým bodům programu mají právo podávat všichni delegáti, a to
pracovnímu předsednictvu nebo příslušné komisi VH.
6. Písemné návrhy na změnu nebo doplnění návrhu na usnesení VH mají právo předkládat delegáti nejpozději
do ukončení diskuze.
II.
Hlasování
Článek 3
1. Hlasovací právo mají delegáti, kteří byli na jednání VH vysláni řádným členem ČSRS a při prezenci předložili
platný delegační lístek (vyplněný ve všech předtištěných bodech), který jim byl vyměněn za hlasovací
lístek.
2. Hlasování na VH o všech návrzích probíhá veřejným hlasováním zdvižením hlasovacího lístku (aklamací),
nebo tajným hlasováním.
3. Při veřejném hlasování jsou za platné započítány pouze ty hlasy, z nichž je jednoznačně zjistitelné, že
zvednutý mandát označuje platný hlas.
4. Nadpoloviční většinu hlasů podle prezenční listiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím musí na VH
získat všechny předkládané návrhy.
5. Vyžaduje-li to závažnost projednávaného bodu programu, může pracovní předsednictvo rozhodnout
o otevření diskuse k projednávanému bodu. Na závěr projednávání nechat o přijetí usnesení
k předmětnému bodu hlasovat.

III.

Orgány valné hromady
Článek 4

1. VH volí pracovní předsednictvo, komisi mandátovou a volební, komisi návrhovou.
2. Členové jednotlivých komisí si volí předsedu komise, který jménem komise předkládá návrhy a podává
zprávy.
3. Zvolené pracovní předsednictvo a komise se mohou usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích
členů. Usnáší se prostou většinou hlasů.
IV.

Pracovní předsednictvo

Článek 5
1. Pracovní předsednictvo pro řízení VH se volí na návrh VV ČSRS. Jeho členem může být delegát nebo
pozvaný host VH. Pracovní předsednictvo VH je tříčlenné.

2. Pracovní předsednictvo si ze svého středu volí předsedu a určuje jednotlivé řídící valné hromady.
3. Pracovní předsednictvo určuje pořizovatele zápisu z jednání valné hromady.
V.

Mandátová a volební komise
Článek 6

1. Mandátová a volební komise se volí na návrh VV ČSRS a je tříčlenná. Členem mandátové
a volební komise může být delegát VH, člen VV, RK nebo sekretář ČSRS.
2. Mandátová a volební komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu přítomných delegátů,
počtu hostů a zjišťuje, zda je VH schopna se usnášet.
3. Předseda mandátové a volební komise předkládá VH návrh na schválení kooptovaných členů výkonného
výboru ČSRS a návrhy na doplňující volbu do revizní komise ČSRS.
3. Mandátová a volební komise dohlíží na sčítání hlasů při hlasování a ručí za správné zjištění jeho výsledků.
VI.

Návrhová komise
Článek 7

1. Návrhová komise se volí na návrh výkonného výboru ČSRS a je tříčlenná. Členem návrhové komise může
být delegát VH i člen VV nebo RK.
2. Návrhová komise připravuje a předkládá návrh na usnesení VH na základě podkladů dodaných od
zpracovatelů zpráv jednotlivých bodů programu, z diskuse nebo písemných příspěvků delegátů.
3. Návrhová komise dává předsedajícímu VH návrh na hlasování o přijetí pozměňujících
a doplňujících návrhů, přijaté návrhy zpracovává do konečného znění návrhu usnesení
a dává předsedajícímu návrh na hlasování o konečném znění usnesení.
4. Návrhová komise ověřuje zápis z VH.
VII.

Závěrečná ustanovení
Článek 8

1. O průběhu jednání VH se pořizuje zápis. Zápis ověřuje návrhová komise a po ověření ho podepisuje
předseda ČSRS.

V Praze dne 14.5. 2016
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