
NÁVRH   JEDNACÍHO   ŘÁDU 
valné hromady Sportovní unie okresu Ústí nad Labem z.s. 

 

 

 

1.  Valné hromady SUOÚ se zúčastňují: 

a/ zástupci tělovýchovných jednot a sportovních klubů, registrovaných VV SUOÚ /dále subjektů/. 

Každý subjekt je zastoupen jedním delegátem, který má hlas rozhodující. 

b/ zástupci svazů a sportů registrovaných VV SUOÚ /dále subjektů/. Každý subjekt je zastoupen 

jedním delegátem, který má hlas rozhodující. 

b/ členové výkonného výboru /dále VV/ a pracovníci sekretariátu VV. Pokud nebyli zvoleni za 

delegáty, mají hlas poradní. 

c/ hosté pozvaní VV, kteří mají hlas poradní. 

 

 

2.  Valná hromada /dále VH/ je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny delegátů s hlasem 

rozhodujícím. Pokud se nedostaví nadpoloviční počet delegátů s hlasem rozhodujícím do půl hodiny 

po písemně v pozvánce ohlášeném zahájení, je VH oprávněna přijímat usnesení bez ohledu na počet 

přítomných delegátů. 

 

 

3.  Jednání VH řídí 3 členné pracovní předsednictvo, které schvalují delegáti s hlasem rozhodujícím na 

návrh VV a přítomných delegátů. Pracovní předsednictvo volí ze svého středu řídícího VH.  

 

 

4.  Řídící VH uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a vykonává rozhodnutí pracovního 

předsednictva potřebná k zajištění racionálního průběhu jednání. Pokud diskutující nesouhlasí 

s rozhodnutím pracovního předsednictva, rozhodne s konečnou platností VH. 

 

 

5.  Jednání VH se řídí programem, který schvalují delegáti s hlasem rozhodujícím na návrh VV. Ke 

každému bodu se přijímá usnesení po ukončení jeho projednání. K projednaným a uzavřeným bodům 

se VH již nevrací. 

 

 

6. Každý účastník VH má právo vystoupit v diskusi k danému bodu, která probíhá bezprostředně po jeho 

přednesení.. Řídící VH má právo odejmout diskutujícímu slovo, pokud nehovoří věcně k tématu, 

opakuje už přednesené názory bez nových námětů řešení, vystupuje po několikáté se stejnou 

myšlenkou nebo hrubě uráží další účastníky VH. 

 

 

7. O předložených návrzích hlasují delegáti s hlasem rozhodujícím zdvižením mandátu. O záležitostech 

týkajících se TJ/SK hlasují pouze delegáti TJ/SK, o svazových záležitostech pak pouze delegáti svazů. 

Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina v okamžiku hlasování přítomných delegátů 

s hlasem rozhodujícím. Změny stanov SUOÚ podléhají schválení dvoutřetinové většiny. 

 

 

8. Delegáti s hlasem rozhodujícím schvalují 3 člennou mandátovou,  návrhovou a volební komisi.  

a/ Mandátová komise ověřuje přítomnost delegátů s hlasem rozhodujícím a dalších účastníků 

s hlasem poradním, podává VH informaci o počtech prezentovaných a přítomných účastníků, 

sčítá hlasy při veřejném hlasování. 



b/ Návrhová komise předkládá na základě průběhu jednání a písemných připomínek návrh 

usnesení ke každému bodu programu VH a další údaje o průběhu jednání, včetně usnášení 

schopnosti, příp.poměrech hlasů, pokud si to VH vymíní. 

 c/ Volební komise organizuje a řídí volby podle VH schváleného volebního řádu.  

 

9. Způsob hlasování valné hromady 

O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním a to v pořadí, v jakém byly 

předloženy, o protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí v jakém byly předloženy. K platnosti usnesení 

valné hromady je třeba nadpoloviční většiny hlasů v okamžiku hlasování přítomných delegátů. Valná 

hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina z pozvaných delegátů TJ/SK a 

svazů. 

 

10. O ukončení VH rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím na návrh pracovního předsednictva. 

 


