Jednací řád Valné hromady MV
1. Účastníky Valné hromady MV jsou:
a) delegáti s právem hlasovacím:
- členové MV
b) hosté bez práva hlasování
2. Valná hromada je usnášeníschopná a přijímá usnesení dle čl.III ,odst.1, písm.c., stanov MV.
3. Orgány Valné hromady:
a) pracovní předsednictvo - řídí konferenci podle přijatého programu
b) mandátová a volební komise - provádí presenci a ověření mandátu účastníků s právem
hlasovacím
- přijímá návrhy kandidátů a sestavuje kandidátky
- řídí volby a vyhlašuje jejich výsledky a pořizuje zápis o volbě
c) návrhová komise - shromažďuje návrhy na usnesení, připraví text usnesení a řídí
hlasování o přijetí jednotlivých návrhů a celého usnesení
4. Hlavní úkoly Valné hromady
jsou dány čl. III stanov MV
5. Řízení Valné hromady
Konferenci řídí pracovní předsednictvo. Informuje o účasti delegátů a
nechá přítomnými delegáty schválit program jednání konference, určí zapisovatele a dva
ověřovatele zápisu.
6. Volba komisí
Návrhy na složení komisí předkládá Přípravný výbor MV. Komise se volí aklamací. Volební i
návrhová komise projednají a předkládají příslušné návrhy (personální a návrh usnesení).
7. Práva delegátů
Delegát Valné hromady má právo zúčastnit se celého jednání konference, přihlásit se do
diskuse, vznést své připomínky a návrhy volební či návrhové komisi a hlasovat při volebním
aktu a přijetí usnesení.
8. Povinnosti delegátů
Povinností delegátů je dostavit se na Valnou hromadu včas, aktivně se účastnit celého
jednání.
9. Volby
Volby se konají podle volebního řádu Valné hromady. Volební akt řídí předseda volební
komise.
10. Diskuse
a) Diskuse se mohou zúčastnit všichni delegáti Valné hromady, ostatní se souhlasem
řídícího konference.
b) Účastníci se hlásí do diskuse zpravidla písemně na k tomu určených tiskopisech.
c) O ukončení diskuse rozhodují delegáti na návrh řídícího konference.
d) Délka diskusního příspěvku je omezena časovým limitem 5 minut. Ke stejnému bodu může
diskutující vystoupit nejvýše dvakrát.
11. Návrh na usnesení
Návrhová komise posoudí připomínky, které obdržela v průběhu jednání, připraví návrh
usnesení a nechá o něm hlasovat. O případných doplňujících návrzích se hlasuje jednotlivě.
12. Nastanou-li jakékoliv procedurální pochybnosti či nutnost bezprostředně reagovat na vzniklou
situaci, rozhodne okresní konference.

NÁVRH VOLEBNÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY MV.
______________________________________________________________
•

§ 1. Průběh voleb

1. Volby probíhají tajnou volbou, nestanoví-li konference jinak.
2. Volby probíhají z písemných návrhů a návrhů předložených delegáty Valné
hromady do doby určené řídícím konference.
3. Vznikne-li situace, se kterou volební řád nepočítá, bude řešena na návrh
volební a mandátové komise.
•

§ 2. Volba Výboru MV a Kontrolní komise MV

1. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční většinou hlasů v pořadí podle
počtu získaných hlasů až do stanoveného počtu.
2. Při rovnosti hlasů na posledním voleném místě rozhoduje los.
3. Náhradníky členů výboru MV a kontrolní komise se stávají kandidáti v pořadí
podle počtu získaných hlasů.
•

§

3.

Nastanou-li

jakékoliv procedurální

pochybnosti

či

nutnost

bezprostředně reagovat na vzniklou situaci, rozhodne Valná hromada.

