JEDNACÍ ŘÁD
Pléna, Rady, odborných komisí a trenérských rad OSÚ AD SLČR
Článek 1
1. Plénum, Rada, odborné komise a trenérské rady OSÚ AD SLČR jsou zřizovány v souladu se Statutem
OSÚ AD SLČR. Jednají a přijímají rozhodnutí v souladu se Statutem OSÚ AD SLČR, usneseními
Valné hromady OSÚ AD SLČR a v souladu s ostatními vnitřními normami OSÚ AD SLČR, SLČR a
ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Tento Jednací řád upravuje přípravu a svolávání jednotlivých jednání a stanovuje pravidla pro tato
jednání.
3. Složení Pléna, Rady, odborných komisí a trenérských rad je dáno Statutem OSÚ AD SLČR
Článek 2
1. Jednání Pléna se konají minimálně 4x ročně a nejméně 1x za 3 měsíce. Jednání Rady se konají dle
potřeby, minimálně však 1x za měsíc. Jednání ostatních komisí a trenérských rad se konají dle potřeby.
2. Místo, čas a pořad jednání Pléna a Rady určuje předseda, případně místopředseda nebo Radou pověřený
člen Rady. Pořad jednání může být upraven na základě rozhodnutí Pléna nebo Rady OSÚ AD SLČR.
3. Pozvánky na jednání Pléna a Rady OSÚ AD SLČR zajišťuje sekretariát.
4. Jednání Pléna se mohou zúčastnit mimo jejich členů manažer a asistentka OSÚ AD SLČR a další osoby
dle rozhodnutí Pléna s hlasem poradním.
5. Jednání Rady se mohou zúčastnit mimo jejich členů manažer a asistentka OSÚ AD SLČR. Dále členové
Pléna (nebo pověření zástupci) a další osoby dle rozhodnutí Rady s hlasem poradním.
6. Jednání Pléna a Rady řídí předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený
člen Pléna nebo Rady. Při jednání pléna i rady slovo přiděluje i odebírá řídící schůze a to pouze po
zřetelném přihlášení diskutéra.
7. O jednání Pléna a Rady se pořizuje zápis, v němž se zaznamenávají projednávané body programu a
k nim přijatá usnesení. Zápis a usnesení jsou v číselných řadách. Všechny hlasování budou součástí
zápisu v podobě 2 - 1 - 2 pro: jméno, proti: jméno, zdržel se: jméno. Zápis je veřejně přístupný na
internetových stránkách OSÚ AD. Za obsahovou správnost odpovídá řídící schůze.
Článek 3
1. Plénum, Rada odborné komise a trenérské rady jsou způsobilé jednat a přijímat usnesení je-li jednání
přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
2. Usnesení Pléna, odborných komisí a trenérských rad jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina
přítomných členů pléna odborných komisí a trenérských rad, pokud není Statutem OSÚ AD SLČR
stanoveno jinak. Každý člen má jeden hlas, přičemž předsedající schůze nebo zástupce pověřený
řízením jednání může hlasovat jako poslední s hlasem rozhodujícím (pouze v případě rovnosti hlasů).
Usnesení Rady jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina jejich členů.
3. Hlasování je veřejné, pokud se při jednání nedohodne jiný způsob.
Článek 4
1. Ustanovení tohoto Jednacího řádu platí i pro jednání odborných komisí a rad OSÚ AD SLČR.
2. Rada, odborné komise a trenérské rady OSÚ AD SLČR mohou přijímat usnesení i formou per – rolam,
které na dalším jednání potvrdí hlasováním
3. Tento jednací řád byl schválen Radou OSÚ AD SLČR dne 16.10.2012

