
JEDNACÍ ŘÁD 
valné hromady Východočeského oblastního tenisového svazu (VčOTS) 

konané dne 29. června 2016 od 18:00 hodin v Hradci Králové, areál LTC 
Hradec Králové Zámostí 684 

a 
zahajovací Valné hromady Východočeského oblastního tenisového svazu, 

pobočného spolku ČTS  
 

 
Článek 1 

Účastníci valné hromady 

 
Účastníky obou valných hromad jsou   
a) delegáti klubů s hlasem rozhodujícím nahlášení dle zveřejněných podmínek       
b) pozvaní hosté 
c) členové stávajícího VV a DR VčOTS, Rady ČTS 

 

                                            
Článek 2 

Usnášeníschopnost valné hromady 
 

Pravidla usnášeníschopnosti valné hromady jsou obsahem stanov spolku, jehož valná 
hromada se koná.  
 
Rozhodnutí valné hromady je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných 
delegátů s hlasem rozhodujícím.   
 
Hlasování je veřejné, pokud valná hromada nerozhodne jinak. 
 

 
Článek 3 

Řízení valné hromady 
 

Valnou hromadu řídí pracovní předsednictvo složené z prezidenta VčOTS, zástupce Dozorčí 
rady a předsedajícího valné hromady. 
 
Delegáti i hosté jsou povinni dbát pokynů řídícího valné hromady, které se týkají průběhu 

jednání. 

 
Článek 4 

Pracovní komise 
 

Valná hromada zřizuje a volí z řad delegátů, příp. hostů tyto komise: 
 
a) mandátovou se 3 členy 
b) návrhovou a tiskovou se 3 členy. 
 

Složení komisí schvalují delegáti hlasováním. Předsedy komisí volí ze svého středu schválení 
členové jednotlivých komisí. Obě komise zpracují o výsledcích své práce písemnou zprávu, 
kterou předloží valné hromadě ke schválení.  
 
 

 
Článek 5 

Předkládání návrhů v průběhu valné hromady 
 



Každý delegát má právo předkládat návrhy ke všem záležitostem projednávaným podle 
schváleného programu. 

 
Článek 6 

Pravidla pro hlasování 
 

a) právo hlasovat o všech záležitostech mají pouze delegáti s hlasem rozhodujícím 
b) hlasování je veřejné  
c) hlasuje se nejdříve o předloženém návrhu a dále o protinávrzích v  pořadí v jakém 

byly předloženy. 

 
Článek 7 

Pravidla pro diskusní vystoupení 
  

Vystoupit v diskusi má právo každý delegát valné hromady, člen pracovního předsednictva, 
prezident ČTS a pozvaný host. Délka diskusního vystoupení nesmí přesáhnout 3 minuty. 
K projednávanému tématu je možné okamžitě vyslovit tzv. faktickou připomínku, jejíž délka 
nesmí překročit 1 minutu. Časové omezení se nevztahuje na členy pracovního předsednictva 
a prezidenta ČTS. 
 
Předsedající nebo řídící valné hromady může diskutujícímu odebrat slovo pouze po 
předchozím upozornění, a to v případech, kdy diskutující překročil čas, odchyluje se od 
tématu či uráží přítomné.  
 
Každý delegát má právo předložit v průběhu diskuse návrh na její ukončení. 

 
Článek 8 

 
Tento jednací řád byl schválen valnou hromadou VčOTS dne 29. 6. 2016 a je platný pro celé 
jednání valné hromady VčOTS i pro jednání zahajovací Valné hromady pobočného spolku 
ČTS Východočeského oblastního tenisového svazu. 


