Svaz národní házené
V Praze dne 28. 10. 2017

JEDNACÍ ŘÁD

19. valné hromady Svazu národní házené konané dne 28. 10. 2017
Článek 1. Úvodní ustanovení
Jednací řád vychází ze Stanov Svazu národní házené (dále jen SNH) a upravuje zásady jednání
19. valné hromady SNH.
Článek 2. Valná hromada
a) Předsedající Valné hromady předkládá ke schválení program zasedání, jednací řád a složení
pětičlenného pracovního předsednictva, tříčlenné návrhové komise, tříčlenné mandátové
komise.
b) O návrzích v průběhu jednání hlasují všichni účastníci zasedání s hlasem rozhodujícím.
c) O jednotlivých protinávrzích se hlasuje v pořadí od posledního podaného k prvnímu.
d) Usnesení Valné hromady zásadního významu, kterými jsou usnesení ve věcech specifikovaných
v čl. VI, odst. 2, písm. a), h), i), k), m) a o) Stanov SNH, je platné, hlasuje-li pro něj třípětinová
většina přítomných s hlasem rozhodujícím.
e) Usnesení Valné hromady v ostatních věcech je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina
přítomných s hlasem rozhodujícím.
f) Hlasuje se aklamací (zdvižením ruky s mandátním lístkem), nerozhodne-li valná hromada jinak.
Článek 3. Návrhová, mandátová komise
a) Návrhová komise připravuje návrh na usnesení na základě jednání Valné hromady a výsledků
diskuze. Předkládá jej Valné hromadě ke schválení.
b) Mandátová komise předkládá Valné hromadě zprávu o počtu přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím, poradním a o počtu hostů.
Článek 4. Diskuze
a) Právo vystoupit v diskuzi mají všichni účastníci jednání ke každému bodu programu maximálně
třikrát.
b) Délka jednotlivých diskusních příspěvku není omezena.
c) V případě neúměrně dlouhého diskusního příspěvku má na základě vyjádření delegátů
s hlasem rozhodujícím předsedající valné hromady právo odejmout diskutujícímu slovo, a to
nejdříve po 3 minutách trvání jednotlivého diskusního příspěvku.
d) K jednotlivým diskusním vystoupením mohou být faktické připomínky, max. však v délce trvání
jedné minuty.
Článek 5. Různé
Všechny případné sporné otázky rozhoduje pracovní předsednictvo.
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