Jednací a volební řád valné hromady
Jednací a volební řád valné hromady detailně stanovuje a vymezuje závazná procesní
pravidla pro svolávání valné hromady, jejího programu, způsoby určení počtu a složení
delegátů s hlasem rozhodujícím, zásady nominací kandidátů na členství v orgánech ČSC,
způsob voleb do jednotlivých orgánů, způsoby hlasování, podmínky platnosti jednotlivých
voleb a přijatých usnesení apod.

Jednací řád
Svolávání valné hromady
1. VH je svolávána v souladu se stanovami písemným oznámením o konání VH s uvedením
místa, data, hodiny a pořadu jednání.
2. Oznámení o konání VH musí být hlasujícím členům ČSC doručeno nejméně 30 dní přede
dnem konání valné hromady poštou, faxem či mailem.
3. Dokumenty, jejichž schválení má VH projednat, musí být k nahlédnutí u sekretáře ČSC
nejpozději 30 dní před konáním valné hromady.
4. Projednat záležitost, která nebyla uvedena v oznámení o konání valné hromady, lze
pouze v případě, že návrh na projednání tohoto bodu bude doručen k rukám sekretáře
ČSC nejpozději patnáctý den před konáním VH.

Účastníci valné hromady
1. Jednání VH se mohou účastnit pouze delegáti s hlasem rozhodujícím tzv. mandátem nebo
jejich zmocněnec na základě plné moci a stávající členové VV a komisí, a to pouze jako
delegáti s hlasem poradním, pokud neobdrželi od svého klubu mandát.
2. VH ČSC se dále mohou zúčastnit hosté, členové klubů, apod., kteří však nemají právo
hlasovací ani právo volební.
3. Výkon hlasovacího práva náleží pouze delegátům s hlasem rozhodujícím tzv. mandátem.
Delegáti valné hromady s mandátem jsou jednak řádní členové splňující níže uvedené
podmínky:
- musí být registrovanými hráči curlingu, kteří se vykáží registračním průkazem
nebo občanským průkazem v případech, kdy nejsou pořadatelům osobně známi
- musí být starší 18-ti let
- mandát je nepřenosný
jednak institucionální členové dle níže uvedeného klíče:
-

-

klubu náleží takový počet mandátů, který odpovídá počtu jeho registrovaných
členů k 31.12. předchozího roku (dále jen členů) a počtu týmů, které za klub
odehrály poslední ukončené MČR mužů a žen (dále jen MČR) a MČRJ přičemž
klubu konkrétně naleží:
1 mandát = každý registrovaný klub, který nesplňuje níže uvedené parametry
2 mandáty = 1 – 10 členů a zároveň nejméně jeden tým v MČR nebo MČRJ
3 mandáty = 11 – 25 členů a zároveň nejméně dva týmy v MČR a zároveň
nejméně jeden tým v MČRJ
4 mandáty =
26 – 45 členů a zároveň nejméně čtyři týmy v MČR a zároveň
nejméně dva týmy v MČRJ
5 mandátů = 46 a více členů a zároveň nejméně šest týmů v MČR a zároveň
nejméně tři týmy v MČRJ

Klub má tolik mandátů, pro které splňuje všechna uvedená kritéria.
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Jednání valné hromady
1. VH je schopna se usnášet při přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem

rozhodujícím tzv. mandátem.
2. Jednání Valné hromady (dále VH) zahajuje předseda výkonného výboru ČSC ověřením

usnášeníschopnosti podle prezenční listiny.
3. Jednání pokračuje hlasováním o pracovním předsednictvu, které řídí jednání VH. Návrhy
na personální obsazení pracovního předsednictva předkládá VH VV ČSC, delegáti hlasují
veřejně.
4. Zvolením pracovního předsednictva přechází řízení VH do jeho rukou. Pracovní
předsednictvo jmenuje zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.
5. Na návrh VV ČSC se volí mandátová, návrhová a v případě volební valné hromady
volební komise.
Mandátová komise ověřuje platnost mandátu a podává zprávu o počtu přítomných
delegátů a hostů.
Návrhová komise soustřeďuje připomínky a návrhy delegátů i hostů, připravuje a
předkládá návrh usnesení valné hromady a další návrhy.
Volební komise - předkládá valné hromadě návrhy na zvolení předsedy, místopředsedy
a členů VV ČSC. Plní funkci skrutátorů, zpracovává výsledky voleb a sestavuje o nich
protokol.
6. Komise po svém zvolení volí ze svého středu předsedu.
7. Jednání VH probíhá dle programu uvedeného v oznámení o konání VH. Pro začlenění
nového bodu k projednání musí vyslovit souhlas dvě třetiny přítomných delegátů.
8. Před projednáním každého bodu programu je každý delegát oprávněn vystoupit
s poznámkami či připomínkami k tomuto bodu. Delegáti vystupují v pořadí, v jakém se
do rozpravy přihlásili. Do rozpravy je možné se přihlásit i v jejím průběhu. Návrhy
týkající se organizace se řeší přednostně.
9. Rozprava končí vyčerpáním příspěvků nebo rozhodnutím VH na návrh člena. O tomto
návrhu je nutné hlasovat okamžitě poté, co byl vznesen.
10. Do rozpravy se mohou přihlásit pouze delegáti s mandátem či hlasem poradním. Pracovní
předsednictvo může udělit slovo i hostu.
11. V zájmu racionálního jednání je délka vystoupení jednotlivého delegáta doporučena
nejdéle v trvání pěti minut, faktická připomínka do třiceti sekund.
12. Pokud není tímto řádem nebo jiným předpisem ČSC upraven procedurální postup při
jednání VH, rozhodne o něm po poradě pracovní předsednictvo.
13. Pracovní předsednictvo může odebrat přednášejícímu slovo v případě, že tento se
odchyluje od tématu, výrazně přesahuje doporučený limit, či hrubým způsobem uráží
přítomné.
14. Z jednání VH se pořizuje zápis, který se archivuje a je k dispozici k nahlédnutí všem
členům ČSC. Jeho součástí jsou zejména program VH, všechny záznamy o hlasování,
plné znění schválených dokumentů, presenční listina.
15. Zápis podepisuje jmenovaný člen pracovního předsednictva a jmenovaní ověřovatelé
zápisu.

Hlasování na valné hromadě
1. VH rozhoduje o každém návrhu hlasováním.
2. Při volbě veřejné hlasují delegáti zdvižením ruky s mandátem/mandáty. Při tajné volbě
hlasují delegáti odevzdáním volebních lístků do volební urny.
3. Nejdříve se hlasuje o základním návrhu, je li tento přijat o protinávrzích se nehlasuje.
4. Platně hlasovat o návrzích lze pouze za přítomnosti alespoň jedné poloviny delegátů
přítomných.
5. K platnému usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasujících delegátů.
6. Je-li výsledek hlasování zcela zřejmý, není třeba zjišťovat přesné počty hlasů.
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Volební řád
Činnost volební komise
1. Volby připravuje pro VH volební komise.
2. Členy volební komise volí VH veřejným hlasováním.
3. Pokud není tímto volebním řádem, jednacím řádem, stanovami nebo usnesením valné
hromady upraven postup volby, rozhoduje o něm volební komise.
4. Volby konané VH řídí předseda volební komise.

Obecná ustanovení o volbách do orgánů ČSC
1. Návrh kandidáta do orgánů ČSC je oprávněn podat člen ČSC či člen výkonného výboru.
2. Návrh kandidáta se podává na sekretariát ČSC písemně nejpozději 15 dnů před
termínem konání VH.
3. Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta,
funkci, pro kterou je kandidát navrhován,
souhlas kandidáta s volbou,
jméno nebo název navrhovatele,
datum a podpis navrhovatele.
4. Není-li návrh kandidáta úplný je sekretář ČSC povinen vyzvat navrhovatele k doplnění.
Nedojde-li k doplnění návrhu ve lhůtě určené k jeho podání, pohlíží se na něj, jako by
nebyl podán a nebude tedy projednáván.
5. Je-li počet kandidátů nižší než počet obsazovaných míst, mohou být návrhy kandidátů
dodatečně podávány až do okamžiku stanoveného volební komisí.
6. Předseda volební komise seznámí delegáty s celou kandidátkou.
7. Po čtení kandidátní listiny se udělí kandidátům slovo, každému však nejdéle na tři
minuty.
8. Po vystoupení kandidátů se zahájí rozprava k volbě.
9. Volby předsedy a dalších členů VV se konají tajným hlasováním.
10. Předseda VV se volí samostatně, zbylí členové VV hromadnou kandidátkou. Popis
hlasování: jednotlivým přítomným delegátům se před volbou rozdají volební lístky se
jmény kandidáta(ů), hlas pro něj se vyjádří kroužkem celého jeho jména, přičemž počet
takto označených kandidátů nesmí být vyšší než činí počet volených míst, jinak je volební
lístek neplatný.
11. Volba je platná, je-li přítomna alespoň polovina prezentovaných delegátů.
12. Sčítání hlasů smí být přítomni pouze členové volební komise.
13. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném, než stanoveném tiskopise, a ten, který
je upraven jiným způsobem, než je stanoveno volební komisí.
14. Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní volební komise.
15. K výsledku hlasování sepíše volební komise zápis, který všichni její členové podepíší. V
zápise o hlasování v každém kole musí být uvedeno:
počet vydaných volebních lístků
počet odevzdaných platných i neplatných volebních lístků
počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty.
konstatování, kdo byl zvolen.
16. Výsledek hlasování každého kola volby oznámí valné hromadě předseda volební komise.

Zvláštní ustanovení o volbách do orgánů ČSC
1. Volba při obsazování jednoho místa:
V prvním kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu odevzdaných platných
hlasů delegátů.

3

Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů delegátů,
koná se druhé kolo volby.
Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvyšší počet hlasů.
Je-li více kandidátů na prvním nebo druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů,
postupují do 2. kola všichni takoví kandidáti.
Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal absolutní většinu odevzdaných platných
hlasů delegátů.
2. Volby při obsazování více než jednoho místa (hromadná kandidátka):
V prvém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu odevzdaných
platných hlasů delegátů.
Pokud obdrží nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů více kandidátů, než je
počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet platných
hlasů. Nastane-li rovnost hlasů, opakuje se mezi kandidáty s rovným počtem hlasů volba.
Nezíská-li nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů delegátů tolik kandidátů, aby
byl obsazen stanovený počet míst, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby.
Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými
získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů,
než je počet obsazovaných míst. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným
počtem hlasů.
Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali většinu odevzdaných platných hlasů
delegátů.
Nastane-li rovnost hlasů, opakuje se mezi kandidáty s rovným počtem hlasů volba.
Tento jednací a volební řád nabyl platnosti a účinnosti dne 1.6.2013

…………………………………………….
předseda VV ČSC
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