Česká asociace slackline, o.s.
Jednací řád valné hromady
Vnitřní směrnice České asociace slackline č.1

I. Svolání valné hromady
1) Řádnou valnou hromadu svolává výkonný výbor sdružení nejméně jednou za dva roky,
zpravidla koncem měsíce července.
2) Výkonný výbor však svolá valnou hromadu v souladu s bodem VII/1 stanov České asociace
slackline (dále jen ČAS).
3) Valná hromada se svolává pozvánkou zveřejněnou členům sdružení na webu ČAS, a to
nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Pozvánka musí obsahovat alespoň:
a) Název sdružení,
b) Místo, datum a čas konání valné hromady,
c) Sdělení o tom, zda se jedná o řádnou valnou hromadu nebo náhradní valnou hromadu
(dle čl. VII. odst. 2, věta druhá),
d) Uvedení jmen svolavatelů (nejméně dva členové výkonného výboru, přičemž jedním
z nich by měl být předseda či místopředseda ČAS),
e) Stručný program jednání valné hromady.
4) Pozvánka bude dále vyvěšena v sídle ČAS, případně na dalších vhodných místech tak, aby se
s ní členové sdružení měli možnost seznámit
5) Podklady pro jednání budou zveřejněny na webu ČAS nejméně dva týdny před konáním valné
hromady.

II. Ustanovení orgánů valné hromady
1) První ustavující valnou hromadu řídí do doby volby orgánů výkonného výboru pověřený člen
přípravného výboru. Po zvolení výkonného výboru řídí valnou hromadu předseda či
místopředseda a nejsou-li přítomni, tak pověřený člen výkonného výboru. Členové
výkonného výboru mohou se souhlasem valné hromady pověřit jejím řízením i jinou osobu
(např. právník, etc.).
2) Po zahájení valné hromady a zjištění, že tato je usnášeníschopná, výkonný výbor navrhne
ustanovit z přítomných dvě osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory), zapisovatele
a ověřovatele zápisu. Členové přítomní na valné hromadě o každém navrženém jménu
rozhodují hlasováním samostatně, případně může být navrženo hlasovat o navržených
osobách jedním hlasováním jako o celku. V případě, že je návrh schválen nadpoloviční
většinou, ujímají se zvolené osoby své funkce. Nebyl-li návrh přijat, může nové návrhy podat
nejen výkonný výbor, ale i kterýkoli přítomný člen ČAS. V takovém případě se vždy hlasuje
nejdříve o návrzích výkonného výboru a poté o návrzích člena ČAS.

III. Účast na jednání valné hromady, registrace
1) Právo na účast na jednání valné hromady mají:
a) všichni členové ČAS v souladu s bodem V/1/f stanov ČAS,
b) hosté pozvaní výkonným výborem.
2) Registrace na jednání valné hromady probíhá jednu hodinu před zahájením jednání. Členové
ĆAS se prokazují průkazem ČAS a občanským průkazem (či pasem), případně toliko
občanským průkazem (pasem), pakliže i bez průkazu ČAS budou jednoznačně dohledatelní
v seznamu členů ČAS. Při registraci obdrží účastníci jednání volební lístky.

IV. Hlasování
1) Hlasování valné hromady probíhá veřejně.
2) Hlasování řídí předseda nebo místopředseda ČAS. První jednání ustavující valné hormady řídí
do doby volby předsedy člen přípravného výboru sdružení.
3) Návrh je odhlasován při souhlasu nadpoloviční většiny účastněných členů ČAS na valné
hromadě

V. Volby
1) Volby probíhají v souladu s bodem VII/4/a stanov
2) Probíhají tyto volby:
a) Volba předsedy, místopředsedy a dvou členů výkonného výboru. K rozdělení funkcí
dochází dle počtu hlasů.
b) Volba předsedy bezpečnostně-technické komise
3) Průběh voleb:
a) Volba předsedy bezpečnostně-technické komise ze schválených kandidátů výkonným
výborem,
b) volba předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů výkonného výboru.
4) Specifikace způsobu voleb
a) Volba předsedy bezpečnostně-technické komise probíhá výběrem jednoho ze schválených
kandidátů výkonným výborem na volebním lístku,
b) volba předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů výkonného výboru probíhá
vypsáním tří jmen do volebního lístku. Kandidát uvedený na prvním místě volebního
lístku obdrží dva body a kandidáti na druhém a třetím místě obdrží po jednom bodu.
Funkce budou následovně rozděleny podle počtu získaných bodů.

VI. Doporučený průběh valné hromady
Doporučuje se zachovat pořadí těchto bodů průběhu valné hromady:
a) zjištění o usnášení-schopnosti valné hromady,
b) volba orgánů valné hromady
c) schválení účetní uzávěrky za minulá období (neplatí pro první zasedání valné hromady),
d) schválení plánu na příští období,
e) schválení výše členských příspěvků na další období,
f) schválení zprávy bezpečnostně-technické komise,
g) další hlasování (změna stanov a jiných dokumentů …),
h) volba předsedy bezpečnostně-technické komise,
i) vyhlášení volby předsedy bezpečnostně-technické komise,
j) volba předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů výkonného výboru,
k) vyhlášení volby předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů výkonného výboru,
l) diskuse a případná vzniklá hlasování z diskuse,
m) ukončení valné hromady.
U dalších valných hromad se tento jednací řád použije přiměřeně.

Tento jednací řád byl schválen na ustavující valné hromadě ČAS dne………….

……………………………………..
Předseda ČAS

