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Jednací řád valné hromady výroční schůze 2020 
 

Datum konání: 28.11.2020 
 

Pracovní řád 
čl. 1 

 

1) Jednání valné hromady (dále jen VH) řídí předsedající. 
 
2) Předsedající je volen veřejným hlasováním členů VH. Ke zvolení stačí 

nadpoloviční většina hlasů přítomných členů VH. 
 

3) Předsedající řídí jednání, uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a   
činí další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. 

 

Členové valné hromady 

čl. 2 

 

1) O záležitostech VH jednají a o jejich závěrech rozhodují členové s hlasem 
rozhodujícím. 
 

2) Každý člen má právo vystoupit k projednávaným záležitostem a předkládat 
podněty a připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než tři minuty. 
Diskutujícím může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím 
upozornění, a to v případech, kdy diskutující překročil časový limit, nebo se 
zcela uchýlil od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné. 

 
3) Každý člen je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují 

členové VH. K přijetí je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů VH. 
 

4) Člen VH je povinen zúčastnit se hlasování a dbát pokynů předsedajícího 
týkajících se průběhu jednání. 

 
5) Jednání VH se zúčastní hosté pozvaní VV, kteří mohou se souhlasem 

předsedajícího vystoupit v průběhu jednání 
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Komise 

čl. 3 
 

1) VH  volí  mandátovou a návrhovou komisi,  každá 2 má členy. Ke zvolení stačí 
nadpoloviční většina přítomných delegátů VH. 

 
2) Mandátová komise ověřuje platnost mandátu, podává zprávu o počtu a složení 

přítomných delegátů a zjišťuje, zda je VH způsobilá se usnášet. 
 
3) Na návrh předsedajícího lze vytvářet podle potřeby i další komise. 

 

Usnesení valné hromady 

čl. 4 

1) O návrzích usnesení VH rozhodují členové s hlasem rozhodujícím veřejným 
hlasováním. O návrzích se rozhoduje v pořadí, v jakém byly podány. 

 
2) K platnosti usnesení VH dle stanov Fotbalového klubu Jaroměř, z.s. je třeba 

nadpoloviční většiny všech přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.  
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