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                                            Jednací řád Valné hromady OSÚ SL 
 
 
 
 

Článek 1 
Účastníci Valné hromady 

 
1. Delegáty Valné hromady jsou členové OSÚ SL dle usnesení předchozí VH 

OSÚ SL. Tito zástupci s příslušným mandátem své vysílající složky jsou 
delegáti s hlasem rozhodujícím - DHR. Valná hromada je usnášeníschopná, 
je-li přítomna nadpoloviční většina všech DHR. 

2. Jednání VH je veřejné.  
 

 
 

Článek 2 
Řízení Valné hromady 

 
1. Jednání Valné hromady řídí tříčlenné předsednictvo volené DHR na návrh 

Předsedy OSÚ SL, který Valnou hromadu zahájí. Předsednictvo ze svého 
středu zvolí předsedajícího a zapisovatele. 

2. Předsedající řídí jednání dle programu uvedeného v pozvánce na VH, uděluje 
či odnímá slovo, formuluje návrhy předkládané k rozhodnutí DHR a činí 
všechny potřebné úkony k zajištění řádného chodu Valné hromady. 

 
 
 
 

Článek 3 
Jednání Valné hromady 

 
1. O všech bodech programu Valné hromady uvedených v pozvánce, závěrech a 

usneseních jednají a rozhodují DHR. 
2. Na jednání Valné hromady mohou vystupovat s diskusními příspěvky, dotazy, 

připomínkami a návrhy DHR i hosté a to v diskusi. 
3. První diskusní příspěvek k danému bodu jednání je tříminutový, délku druhého 

a případných dalších stanoví předsedající. Předsedající může diskutujícímu 
odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy se 
diskutující zcela odchyluje od tématu, překročil stanovený časový limit či 
hrubým způsobem napadá nebo uráží členy SLČR, až již přítomných nebo 
nepřítomných. 

4. Každý z DHR je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. 
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5. Zásadní projednávané otázky a záležitosti se v průběhu Valné hromady 
uzavírají usnesením. Návrhy na usnesení předkládá předsedající Valné 
hromady na návrh návrhové komise. 

6. Nepřednesené příspěvky se odevzdávají písemně předsednictvu Valné 
hromady, které je předává Návrhové komisi. Pokud nebudou tyto příspěvky 
zahrnuty do usnesení nebo k nim nebude v průběhu Valné hromady zaujato 
stanovisko, budou projednány v OSÚ SL a bude na ně písemně odpovězeno. 

7. Závěry, stanoviska a usnesení jsou schvalována, vysloví-li se pro jejich 
schválení nadpoloviční většina přítomných DHR. 

 
 
 

Článek 4 
Mandátová komise 

 
1. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a 

složení delegovaných a skutečně přítomných DHR a zjišťuje, zda je Valná 
hromada usnášeníschopná. Při hlasování aklamací působí členové 
mandátové komise ve funkci skrutátorů. 

2. Tříčlennou mandátovou komisi volí DHR na návrh předsedajícího. 
3. Mandátová komise ze svého středu zvolí mluvčího, který přednáší Valné 

hromadě výsledky a zjištění mandátové komise. 
 
 
 

Článek 5 
Návrhová komise 

 
1. Návrhová komise v průběhu Valné hromady shromažďuje závěry k 

projednávaným otázkám a formuluje závěry a usnesení vzešlé z jednání 
Valné hromady. 

2. Tříčlennou návrhovou komisi volí DHR na návrh předsedajícího. 
3. Návrhová komise ze svého středu zvolí předsedu, který návrhy, závěry a 

usnesení předkládá DHR ke konečnému schválení. 
 
 
 

Článek 6 
Volební komise 

 
1. Volby připravuje a zabezpečuje volební komise. 
2. Volební komise má tři členy, z nichž jeden vykonává funkci předsedy VK, 

zbývající dva členové vykonávají činnost skrutátorů a tajemníka VK. 
3. Volební komisi volí DHR na návrh předsedajícího. 

 
Článek 7 
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Usnesení Valné hromady 
 

1. Zásadní projednávané záležitosti se uzavírají usnesením. Návrhy na usnesení 
zpracované návrhovou komisí předkládá DHR předseda návrhové komise. 

2. O předložených návrzích rozhodují DHR hlasováním aklamací, a to v tom 
pořadí, v jakém byly předloženy. 

3. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných 
DHR, pokud Statut OSÚ SL nestanoví jiné podmínky schválení - např. 
dvoutřetinovou většinou. 

 
 

Článek 8 
Zápis z VH 

 
1. Z jednání VH se pořizuje písemný zápis, který vyhotoví zapisovatel. Tento 

zápis kromě zapisovatele podepisuje předsednictvo a předseda OSÚ SL. 
 
 

 

 

 

 

V Liberci 6.3.2018 

 

 
 
 
 


