Jednací řád
Valné hromady sdružení Charlie
ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 8. listopadu 2010

Článek I.
(1) Valná hromada (dále jen „VH“) se svolává dle stanov.
(2) Průběh valné hromady řídí do zvolení předsedajícího organizátor.
Článek II.
Předsedající
(1) Předsedající VH (dále jen „Předsedající“)
a) řídí průběh VH,
b) zahajuje, řídí a ukončuje diskusi nad návrhy a pozměňovacími návrhy,
c) vyhlašuje hlasování nad návrhy a pozměňovacími návrhy a oznamuje výsledky hlasování,
d) vyhlašuje volby Prezidenta, členů Výboru a členů Revizní komise (dále jen „RK“)
e) oznamuje výsledky voleb,
f) ukončuje jednání VH.
(2) Valná hromada zvolí předsedající z členů Sdružení přítomných na jednání valné hromady.
Předsedající se seznámí se Stanovami sdružení a Volebním a Jednacím řádem Valné hromady.
Článek III.
Hlasovací komise
(1) Hlasovací komise VH (dále jen „Hlasovací komise“)
a) sleduje počet přítomných,
b) dbá na řádný průběh hlasování a voleb,
c) v případě odůvodněných pochybností o průběhu hlasování nebo voleb nařizuje nové
hlasování nebo volbu,
d) při veřejném hlasování počítá hlasy,
e) při tajném hlasování nebo volbě vydává hlasovací nebo volební lístky, dohlíží na hlasování
a počítá odevzdané hlasy
f) při volbě volených orgánů sdružení dbá na to, aby během celého průběhu voleb měl každý
hlasující k dispozici seznam kandidátů.
(2) Hlasovací komise má tři členy.
(3) Hlasovací komisi volí VH přiměřeně podle ustanovení upravujících podávání, projednávání a
hlasování o návrhu. Do zvolení hlasovací komise vykonává její funkci Organizátor VH
(4) Člen hlasovací komise nesmí být členem žádného orgánu sdružení. Kandiduje-li člen volební
komise na funkci v orgánu, bude za něj pro danou volbu zvolen náhradník. Je-li takový člen volební
komise do funkce zvolen, daný náhradník setrvá ve volební komisi do konce valné hromady.
(5) V případě, že nebude možné zvolit hlasovací komisi z důvodu zájmu o volené funkce, může VH
zvolit hlasovací komisi pro každou volbu zvlášť. Členství v takovéto komisi vylučuje výkon pasivního
volebního práva jen pro danou volbu.

Článek IV.
Zapisovatel
(1) O jednání VH se pořizuje zápis, který je ve lhůtě čtrnácti dnů po ukončení VH e-mailem rozeslán
všem členům, zveřejněn na webu sdružení a uložen v archivu sdružení.
(2) K provedení zápisu VH se volí Zapisovatel přiměřeně podle ustanovení upravujících podávání,
projednávání a hlasování o návrhu. Do zvolení Zapisovatele provádí zápis Tajemník.
(3) Ověření zápisu provádí předseda Revizní komise.
(4) Za pořízení zápisu je zodpovědný Výbor.
Článek V.
Jednání VH
(1) Prvním bodem jednání VH je volba Hlasovací komise a Zapisovatele.
(2) Dalšími body jsou zpravidla
a) schválení programu VH,
b) zpráva o činnosti a o finančním hospodaření sdružení,
c) zpráva Revizní komise,
d) projednání a hlasování o návrzích.
(3) Pokud se na zasedání VH koná volba členů Výboru nebo RK, je zpravidla posledním bodem
jednání.
(4) O záležitostech, neuvedených v oznámení o svolání Valné hromady, lze rozhodovat pouze, pokud
Valná hromada dvoutřetinovou většinou schválí zařazení takového bodu.
Článek VI.
Podávání návrhu
(1) Právo podat návrh má každý člen sdružení.
(2) Návrh nelze podat, pokud je v zásadě totožný s návrhem, který byl na tomtéž zasedání VH
zamítnut.
(3) Návrhy se podávají zpravidla písemně tak, aby o nich bylo možné bez dalšího hlasovat. Před
zahájením VH se návrhy podávají Tajemníkovi sdružení, v průběhu VH Předsedajícímu.
Článek VII.
Projednávání návrhů
(1) Při projednávání návrhů nejprve Předsedající nebo jím pověřená osoba návrh přečte a sdělí jméno
navrhovatele. Je-li návrh podáván ústně, přednese jej navrhovatel. Předsedající smí od čtení návrhu
upustit, je-li účastníkům k dispozici v písemné podobě.
(2) Po přečtení návrhu Předsedající zahájí diskusi o návrhu. V diskusi uděluje předsedající slovo
účastníkům v pořadí, v jakém o slovo požádali. Předsedající smí vyzvat některého účastníka k
vyjádření, přestože o slovo nepožádal.
(3) Pozměňovací návrhy se podávají Předsedajícímu zpravidla ústně, vždy však ve znění, o kterém lze
bez dalšího hlasovat. Předsedající si smí vyžádat písemné vyhotovení pozměňovacího návrhu.

(4) Po podání pozměňovacího návrhu Předsedající přeruší diskusi o návrhu a zahájí diskusi o
pozměňovacím návrhu, která se řídí přiměřeně ustanoveními o projednávání návrhů.
(5) V případě schválení pozměňovacího návrhu probíhá další diskuse o návrhu v pozměněném znění.
(6) Nežádá-li již nikdo o slovo a nebyl-li předložen pozměňovací návrh, Předsedající diskusi ukončí a
vyhlásí hlasování o návrhu.
(7) Předsedající okamžitě ukončí diskusi a vyhlásí hlasování o návrhu, pokud jej o to požádá alespoň
1/2 přítomných členů s hlasovacím právem.
(8) Předsedající může nařídit hlasování o ukončení diskuse o návrhu.
Článek VIII.
Průběh hlasování
(1) Hlasování je zpravidla veřejné.
(2) Hlasování je tajné, požádá-li o to alespoň 5 přítomných členů s hlasovacím právem.
(3) O návrzích se hlasuje v pořadí „pro návrh“, „proti návrhu“, „zdržel se“; hlasy ostatních přítomných
členů s hlasovacím právem jsou považovány za hlasy „zdržel se“.
(4) Při tajném hlasování je každému členovi s hlasovacím právem proti podpisu vydán hlasovací lístek
s označením návrhů. Člen na hlasovacím lístku vyznačí, zda hlasuje pro návrh nebo proti návrhu.
Hlasovací lístky, na nichž člen nevyznačil ani jednu z variant nebo vyznačil variant více, se považují za
hlasy „zdržel se“. Členové s hlasovacím právem, kteří si nevyzvedli hlasovací lístky, se považují za
nepřítomné.
(5) Hlasovací komise hlasy sečte a výsledky oznámí Předsedajícímu, který je vyhlásí.
Článek IX.
Hlasování o pokračování členů Výboru ve funkcích.
(1) Předsedající Valné hromady vyzve Prezidenta, aby přednesl důvody pro pokračování Výboru ve
funkci do konce řádného období.
(2) Může následovat diskuse řízená Předsedajícím, na jejím konci má Prezident právo posledního
slova.
(3) Po skončení případné diskuse přednese Předsedající následující otázku: „Souhlasíte
s pokračováním současného Výboru v úřadě do konce volebního období?“ a vyzve členy k hlasování.
Článek X.
Protest
(1) Kterýkoliv účastník Valné hromady se může obrátit na Valnou hromadu s protestem proti:
a) rozhodnutí předsedajícího o procesních otázkách,
b) rozhodnutí hlasovací komise,
c) výsledku hlasování nebo volby.
(2) Valná hromada protest okamžitě prošetří a neprodleně rozhodne s konečnou platností v souladu
se Stanovami, tímto Jednacím řádem a ostatními předpisy sdružení.
(3) Shledá-li Valná hromada protest oprávněným, změní nebo zruší napadené rozhodnutí nebo
vyhlásí nové hlasování nebo volbu.

Článek XI.
Platnost rádu
Tento jednací řád je platný a účinný momentem schválení VH.

