PRAŽSKÝ BASKETBALOVÝ SVAZ
JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČBF- PBS KONANÉ DNE 24. 4. 2018
čl. I.
1. Jednání Valné hromady PBS jsou oprávněni se zúčastnit členové s hlasem rozhodujícím
(členové ČBF – právnické osoby), členové s hlasem poradním a pozvaní hosté. Člen
s hlasem rozhodujícím se musí u prezence prokázat delegačním lístkem, potvrzeným
statutárním zástupcem právnické osoby.
čl. II.
1. Jednání valné hromady zahajuje a řídí člen výboru PBS pověřený výborem PBS. Předseda
(řídící) valné hromady v úvodu předloží ke schválení Jednací řád valné hromady.
2. Předseda valné hromady uděluje slovo jednotlivým účastníkům jednání a činí všechny
další úkony potřebné k zajištění řádného průběhu jednání dle tohoto řádu a rozhoduje o
všech otázkách v tomto řádu výslovně neupravených. Člen s hlasem rozhodujícím, který
nesouhlasí s rozhodnutím předsedy valné hromady má právo požádat o rozhodnutí valnou
hromadu, jejíž rozhodnutí je konečné.
čl. III.
1. Valná hromada volí z účastníků jednání Valné hromady ČBF-PBS tříčlennou mandátovou
komisi. Ke zvolení za člena mandátové komise je třeba nadpoloviční většiny hlasů
přítomných delegátů.
2. Valná hromada volí z účastníků Valné hromady ČBF-PBS tříčlennou návrhovou komisi –
pracovní předsednictvo. Ke zvolení za člena návrhové komise je třeba nadpoloviční
většiny hlasů přítomných delegátů.
3. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení
přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Mandátová komise zajišťuje sčítání hlasů při
hlasování o usneseních Valné hromady.
4. Návrhová komise předkládá valné hromadě návrhy na usnesení. Návrhy na usnesení
může předkládat valné hromadě rovněž řídící valné hromady.
5. Předseda valné hromady seznámí valnou hromadu s návrhem na složení pracovních
komisí. Další kandidáti do komisí valné hromady, mohou být navrženi z pléna, a to
nejpozději do zahájení hlasování o návrhu výboru. Hlasuje se o všech navržených
kandidátech do pracovních komisí hromadně jedním hlasováním. Pro případ, že návrh
výboru nebude schválen jako celek, bude hlasováno o obsazení pracovních komisí
jednotlivě.
čl. IV.
1. Každý člen s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit v diskusi k jednotlivým bodům
pořadu jednání, předkládat řídícímu valné hromady písemné návrhy, podněty, či
připomínky. K jednomu bodu může každý člen s hlasem rozhodujícím vystoupit pouze
jednou, celková délka jeho vystoupení nemůže být delší než 3 minuty. Výjimku uděluje
předseda valné hromady. V případě jeho nesouhlasu může na požádání delegáta o výjimce
hlasováním rozhodnout valná hromada.

2. Diskusi zahajuje a řídí předseda valné hromady. Předseda řídí diskusi tak, že uděluje
přihlášeným účastníkům slovo v pořadí, jak se do ní přihlásili. Diskutující předá písemnou
přihlášku do diskuse předsedovi valné hromady do zahájení diskuse. Přihláška do diskuze
musí obsahovat jméno a příjmení účastníka jednání, předmět příspěvku a název subjektu,
který na valné hromadě zastupuje. K později předloženým návrhům nebude přihlédnuto.
V průběhu přednesu svého příspěvku nesmí být přednášející přerušován, k přerušení je
oprávněn výlučně předseda valné hromady. Předseda valné hromady upozorní, že
příspěvek se odchyluje od projednávaného bodu programu a vyzve přednášejícího, aby se
držel projednávaného tématu. Po druhé výzvě je předseda valné hromady oprávněn
přednášejícímu odejmout slovo. Předseda valné hromady je v rámci tohoto zmocnění
oprávněn vytknout účastníku valné hromady jeho počínání a výroky, pokud se příčí
pravidlům slušného chování nebo jiným způsobem narušují průběh jednání. Na návrh
předsedy valné hromady může valná hromada hlasováním omezit čas na diskusi případně
tuto diskusi ukončit. Delegáti pak budou vyzváni k předání nepřednesených příspěvků
pracovnímu předsednictvu písemně.
3. Delegáti s hlasem rozhodujícím mohou k projednávaným bodům pořadu jednání přednášet
faktické poznámky (max. do 1 minuty) a pozměňovací návrhy. Jestliže byly předneseny
pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o návrzích předložených orgány ČBF-PBS a
následně o pozměňovacích návrzích a to v tom pořadí, v jakém byly předneseny. Po přijetí
návrhu potřebnou většinou se o dalších návrzích již nehlasuje.
4. Řídící valné hromady je oprávněn udělit slovo mimo pořadí odborníkům k provedení
výkladu projednávané problematiky.
5. Člen s hlasem rozhodujícím má právo zúčastnit se celého průběhu jednání a je povinen
dbát pokynů předsedajícího, týkajících se průběhu jednání. Pokud jednání opouští je
povinen to oznámit Mandátové komisi, která upraví počet přítomných a od toho odvozený
počet, tvořící nadpoloviční většinu.
čl. V.
1.

Valná hromada jedná zásadně jen o záležitostech, které ten, kdo svolal valnou
hromadu zařadil do pořadu jednání valné hromady.

2.

Návrhy, dotazy a připomínky k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady
mohou členové s hlasem rozhodujícím, nebo členové a účastníci s hlasem poradním,
podávat písemně při prezenci. Později Řídícímu valné hromady rovněž písemně, čímž je
zabezpečeno jejich právo vyjádřit se. Dotazy, návrhy, nebo připomínky, ke kterým nebude
možno zaujmout stanovisko přímo na valné hromadě, budou zodpovězeny výborem PBS
do 30 dnů po jejím konání písemně delegátovi na jím udanou adresu.

čl. VI.
1. Hlasovat na valné hromadě ČBF-PBS mohou jen členové s hlasem rozhodujícím.
2. K platnosti usnesení valné hromady o předloženém návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
3. V případě alternativního hlasování o několika návrzích je přijat ten, pro který hlasovalo
nejvíce delegátů při splnění podmínky čl.VI., odst. 2. Delegát je oprávněn v tomto případě
kladně hlasovat jen jednou.
4.

Valná hromada hlasuje o všech návrzích a usneseních veřejně.

