KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE

Návrh jednacího a volebního řádu valné hromady KKP
konané dne 21. 6. 2022
1. Valné hromady se mohou zúčastnit členové Krasobruslařského klubu Pardubice (dále jen
„KKP“), kteří jsou k dnešnímu dni členy KKP, mají uhrazený roční členský příspěvek na
rok 2022 a byli zapsáni do listiny přítomných, a dále pozvaní hosté.
2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna alespoň třetina členů KKP starších
15-ti let.
3. Je-li valná hromada schopna usnášení, zahájí její jednání předseda KKP a poté přednese
návrh volby předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a potřebného
počtu sčitatelů hlasů a nechá o něm hlasovat.
4. Po provedeném hlasování o složení orgánů valné hromady její jednání řídí zvolený
předseda. Předseda valné hromady je odpovědný za její průběh. Při jednání uděluje slovo
pouze předseda VH.
5. Hlasování (mimo volby výboru KKP) na valné hromadě je veřejné a provádí se aklamací.
6. V případě voleb do výboru KKP se před vlastní volbou jednotliví kandidáti osobně
představí valné hromadě, vyjádří svůj souhlas s kandidaturou a oznámí svůj záměr, s nímž
do výboru KKP vstupují. V případě, že se z vážných důvodů kandidát nemůže zúčastnit
jednání valné hromady, je pro jeho zařazení mezi volené kandidáty nezbytné alespoň
písemné vyjádření v obdobném rozsahu.
7. Volba se provádí tajnou volbou pomocí hlasovacího lístku s předtištěnými jmény
kandidátů. Volební lístek lze upravit přeškrtnutím jména některého z kandidátů. Pro
zvolení navrženého kandidáta je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů –
fyzických osob starších 15 let. Výsledek volby - složení nového výboru KKP - je oznámen
po sečtení hlasů VH a zapisovatel jej uvede do zápisu.
8. Hlasování (mimo volby výboru KKP) se provádí vždy po projednání příslušného bodu
programu. Po vyhodnocení výsledků hlasování jsou přítomným členům KKP oznámeny
výsledky hlasování, které zapisovatel uvede do zápisu.
9. Každý člen KKP má právo podat doplňující návrh nebo protinávrh ke každému bodu
jednání valné hromady a to pouze v době před ukončením projednávání příslušného bodu
programu. Pokud není některý návrh, o kterém se hlasuje schválen, hlasuje se o

případných protinávrzích v pořadí, v jakém byly předány předsedovi valné hromady.
V případě protinávrhu se nejdříve hlasuje o návrhu předloženém výborem KKP. Pokud
byl bod programu, o kterém se hlasuje schválen potřebnou většinou, o protinávrzích se již
nehlasuje.
10. Ke schválení všech bodů programu, o kterých se hlasuje, je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny přítomných hlasů, pokud není zapotřebí většiny jiné. Předseda valné hromady je
povinen před každým hlasování upozornit členy KKP na většinu hlasů potřebnou ke
schválení příslušného bodu programu.
11. Pokud předseda neudělil slovo, nemá nikdo z přítomných právo svévolně zasahovat do
průběhu jednání.
12. Program jednání je dán programem uvedeným v pozvánce na valnou hromadu, přičemž je
možné v případě nutnosti změnit pořadí projednávaných bodů.
13. Každý přítomný člen KKP má právo vystoupit k projednaným záležitostem a předkládat
podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty. O případné
prodloužení diskusního příspěvku musí diskutující požádat předsedu VH předem.
Písemně přihlášené příspěvky do diskuse mají přednost. Předseda VH hromady může
diskutujícím odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy
diskutující překročil časový limit, zcela se odchyluje od tématu, anebo hrubým způsobem
uráží přítomné.
14. Zápis z valné hromady pořizuje zvolený zapisovatel tak, aby zápis obsahoval všechny
podstatné skutečnosti o průběhu jednání, včetně výsledků hlasování a závěrečného
usnesení. Správnost zápisu ověřují dva zvolení ověřovatelé zápisu ihned po jeho ukončení.
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