
 

 

Jednací řád Valné hromady ÚAL 

Předsedající 

Čl. I 

 

1. Jednání valné hromady ÚAL (dále VH) zahajuje Předseda ÚAL nebo jiná pověřená osoba. 
 

2. Ihned po zprávě Mandátové komise volí delegáti s hlasem rozhodujícím (dále delegáti) 
Předsedajícího VH. 

 

3. Jednání VH řídí Předsedající (nebo jím pověřená osoba) podle schváleného programu, uděluje či 
odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí další úkony potřebné k zajištění hladkého průběhu 
jednání VH. 

 

Delegáti Valné hromady 

Čl. II 

 

1. O záležitostech VH jednají delegáti VH o závěrech rozhodují usnesením.  
 

2. Na jednání VH mohou vystupovat s diskusními příspěvky, dotazy, připomínkami a návrhy 
delegáti i ostatní účastníci. 

 

3. Každý účastník VH má právo vystoupit v diskusi, navrhovat a předkládat předsedajícímu podněty 
či připomínky. Počet diskusních příspěvků není omezen a první diskusní příspěvek není nijak 
časově limitován. Každý další diskusní příspěvek ovšem nemůže být delší než 5 minut. 
Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to 
v případech, kdy diskutující se zcela odchyluje od tématu, překročil časový limit či hrubým 
způsobem uráží přítomné. 

 

4. Předsedající nebo jakýkoliv delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. K přijetí je 
třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 

 

5. Delegát má právo hlasovat, jinak musí dbát pokynů předsedajícího, týkajících se průběhu 
jednání. 



 

 

 

6. Zásadní projednávané otázky a záležitosti se v průběhu VH přijímají hlasováním. Návrhy před 
každým hlasováním formuluje jeho předkladatel. O předložených návrzích se hlasuje v pořadí, v 
jakém byly předloženy. 

 

7. Závěry a stanoviska jednotlivých hlasování jsou schválena, vysloví-li se pro ně nadpoloviční 
většina přítomných delegátů. Při každém hlasování ovšem musí být VH usnášeníschopná. 

 

8. Při souhlasu nadpoloviční většiny DHR je možno změnit hlasování VH na tajné 
 

Mandátová komise 

Čl. III 

 

1. VH volí Mandátovou komisi, která má maximálně 3 členy. Mandátová komise zvolí ze svých 
členů mluvčího, který přednáší výsledky a zjištění Mandátové komise a formuluje návrh zprávy 
Mandátové komise do zápisu VH 

 

2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává písemnou zprávu o počtu a složení 
pozvaných a skutečně přítomných delegátů a zjišťuje, zda je VH usnášeníschopná. Při hlasování 
aklamací působí členové mandátové komise ve funkci skrutátorů. 

 

Návrhová komise a Usnesení Valné hromady 

Čl. IV 

 

1. Valná hromada volí Návrhovou komisi, která má maximálně 3 členy 
 

2. O závěrech  VH se rozhoduje Usnesením. Návrh Usnesení VH předkládá pověřený člen Návrhové 
komise.  
 

3. K platnosti přijetí Usnesení VH je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech delegátů. 
 


