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Jednací řád valné hromady České federace Spastic Handicap konané dne 20. 12. 2021

Valná hromada Spastic Handicap (dále jen „valná 
hromada“) se usnesla na tomto jednacím řádu: 

Článek 1
Řízení jednání

1. Jednání valné hromady zahajuje a řídí předsedající, 
kterým je zpravidla předseda Spastic Handicap, 
aktuálně 1. místopředsedkyně – statutární zástupce 
Spastic Handicap.

2. 1. místopředsedkyně SH může pověřit řízením 
valné hromady jinou osobu.

3. Jednání valné hromady lze zahájit za přítomnosti 
delegátů disponujících nadpoloviční většinou 
oprávněných hlasů dle stanov SH.

4. Pokud není tímto jednacím řádem upraven postup 
při jednání valné hromady, rozhoduje o něm 
předsedající.

Článek 2
Účast na jednání

1. Valná hromada je svolávána jako shromážděním 
delegátů řádných členů ve smyslu stanov SH. 

2. Valná hromada je způsobilá se usnášet za 
přítomnosti nadpoloviční většiny přítomných 
oprávněných hlasů dle stanov SH.

3. Jen delegáti mají právo hlasovat.
4. Delegáti schvalují přítomnost hostů. 

Článek 3
Program jednání

1. Valná hromada schvaluje návrh programu svého 
jednání.

2. Program může být doplněn na základě 
doplňovacích nebo pozměňovacích návrhů 
delegátů. O každém doplněném bodu programu 
musí hlasovat VH. Pokud VH neodhlasuje 
doplněné body nadpoloviční většinou oprávněných 
hlasů dle stanov SH, nebude o tomto již VH jednat. 

3. Řečnická lhůta pro každý jednotlivý bod se 
omezuje na 3 minuty. Toto omezení se nevztahuje 
na navrhovatele při podávání návrhu zařazeného do 
programu jednání valné hromady.

Článek 4
Projednávání návrhů

1. Bod jednání zařazený na pořad jednání valné 
hromady uvede zpravidla navrhovatel.

2. Po vystoupení navrhovatele zahájí předsedající 
rozpravu.

3. Delegáti mohou podávat k projednávaným 
návrhům návrhy pozměňovací nebo doplňovací, ze 
kterých musí být zřejmé, na čem se má valná 
hromada usnést.

4. Předsedající uděluje slovo přihlášeným delegátům 
v pořadí, v němž se přihlásili do diskuse.

5. Je-li k návrhu předložen pozměňovací nebo 
doplňovací návrh, hlasuje se nejprve o 
pozměňovacím návrhu. 

6. Jsou-li předloženy dva nebo více pozměňovacích 
nebo doplňovacích návrhů, hlasuje se o nich v 
opačném pořadí, než byly podávány. To znamená, 
že první hlasování je o posledním pozměňovacím 
nebo doplňovacím návrhu.

7. Valná hromada může udělit slovo hostům.
8. Odchyluje-li se diskutující od projednávané věci, 

překročí-li stanovenou řečnickou lhůtu nebo je jeho 
vystupování nedůstojné, může mu předsedající vzít 
slovo.

Článek 5 
Hlasování

1. O každém návrhu rozhoduje valná hromada
hlasováním.

2. Delegáti hlasují zdvižením hlasovacího lístku
s označením počtu oprávněných hlasů, který obdrží 
při prezentaci. V případě tajné volby 
prostřednictvím příslušného počtu hlasovacích 
lístků dle oprávněných hlasů, které obdrží před 
vlastní volbou.

3. K platnému usnesení je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny hlasů.

4. Způsob hlasování při volbách řeší volební řád.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

1. Z jednání VH SH se pořizuje zápis, z něhož musí 
být patrné, kolik delegátů bylo přítomno, kdo 
jednání předsedal, jaké návrhy byly podány, 
usnesení k jednotlivým návrhům a výsledky 
hlasováni.

2. Zápis podepisuje statutární zástupce SH.
3. Tento jednací řád schválila valná hromada Spastic 

Handicap dne 20. prosince 2021 a nabývá 
účinnosti okamžikem jeho schválení.

Irena Ráčková
1. místopředsedkyně ČFSH.




