JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY 2019
ASOCIACE VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL, z. s.
1. Tento jednací řád navazující na článek 9.3 stanov spolku AVOŠ, z. s. (dále jen spolek)
upravuje způsob jednání valné hromady jako nejvyššího orgánu spolku a stanoví pravidla
pro volby do orgánů spolku.
2. Delegáti
2.1. Každý člen AVOŠ je na valné hromadě zastoupen jedním delegátem s právem
hlasovat a navrhovat kandidáty na složení KV AVOŠ.

3. JEDNACÍ ŘÁD zasedání valné hromady
3.1. Zasedání řídí předseda AVOŠ.
3.2. Na začátku jednání volí zasedání návrhovou a volební komisi a zapisovatele. Návrhy
na zapisovatele zápisu podává předseda a může je podat každý delegát.
3.3. Zápis z jednání valné hromady verifikuje a podepisuje předseda a zasílá jej všem
členům spolku.
3.4. Program valné hromady stanovuje koordinační výbor, ověřuje a schvaluje valná
hromada. Každý delegát může navrhnout změnu nebo doplnění programu,
a to i v průběhu jednání. O návrhu rozhodne valná hromada bez rozpravy.
3.5. Bod zařazený do programu jednání uvede zpravidla navrhovatel včetně způsobu volby
hlasování (veřejné nebo tajné). Poté řídící VH (předseda AVOŠ) zahájí rozpravu.
3.6. Delegát, který se v průběhu rozpravy přihlásí k faktické poznámce, dostane
neprodleně slovo. Pokud delegát dostane slovo, má mluvit k projednávané věci, jinak
bude řídícím schůze upozorněn na to, že se odchyluje od tématu a ten mu také může
odejmout slovo. O námitkách delegáta rozhodne valná hromada bez rozpravy.
3.7. Delegáti mohou v rozpravě přednášet k projednávaným otázkám pozměňovací návrhy.
Mají se vztahovat k určité záležitosti projednávaného návrhu a má z nich být zřejmé,
na čem se má valná hromada usnést. Řídící schůze může požádat delegáta, aby svůj
návrh upřesnil.
3.8. Navrhovatel může se souhlasem valné hromady vzít svůj návrh zpět, dokud valná
hromada nepřikročí k hlasování o něm.
3.9. Na návrh delegáta se může o jednotlivých částech návrhu hlasovat odděleně. Jestliže
se při odděleném hlasování neschválí všechny části návrhu, hlasuje se o přijatých
částech znovu jako o celku.
- Pokud jsou k návrhu předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich,
a to v pořadí, v jakém byly podány. Vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh další
pozměňovací návrhy, o těchto dalších návrzích se již nehlasuje.
- O návrzích, podaných v rozpravě, se hlasuje až po dokončení rozpravy.

4. VOLEBNÍ ŘÁD
Právo volit má každý delegát, u něhož bylo ověřeno řádné členství ve spolku.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů spolku. Rozhodnutí
je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů. Není-li valná hromada schopna se
usnášet, svolá předsednictvo spolku náhradní valnou hromadu se stejným programem do jednoho měsíce
ode dne původního konání; tato opakovaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů.
Zvolen může být kterýkoliv člen spolku, který je do funkce navrhován jiným řádným členem spolku.
Zvolen může být i kandidát v nepřítomnosti, pokud vyslovil s kandidaturou předem písemný souhlas.

4.1. Hlasování
4.1.1. Hlasování je buď veřejné, nebo tajné. Způsob hlasování určuje předseda AVOŠ,
není-li určeno jinak.
4.1.2. Při hlasování vlastní každý člen spolku jeden hlas. Veřejné hlasování se
uskutečňuje zdvižením ruky. Pověření skrutátoři hlasy sečtou a oznámí výsledek.
4.2. Volba
4.2.1. Každý člen spolku může navrhnout kandidáta; návrhy kandidátů shromažďuje
návrhová komise. Pokud je hlasování tajné, předseda AVOŠ zajistí, aby členové valné
hromady dostali před volbou volební lístky s platnými kandidáty.
4.2.2. Přitom platí tyto zásady:
a) na hlasovacím lístku zůstává jen tolik kandidátů, kolik je volených funkcí, pokud
zůstane kandidátů více, je volební lístek neplatný,
b) pokud zůstane kandidátů méně, je volební lístek platný a každý nepřeškrtnutý
kandidát získává hlas voliče,
c) jsou-li přeškrtnuti všichni kandidáti, je volební lístek platný, ale žádný
z kandidátů nezískává žádný hlas voliče.
d) pokud je volební lístek upraven jiným způsobem, je neplatný.
4.2.3. Sčitatelé sečtou hlasy jednotlivých kandidátů. Převyšuje-li počet odevzdaných
lístků počet přítomných delegátů, je třeba volbu opakovat.
4.2.4. V případě volebních lístků s jedním kandidátem, je zvolen kandidát
s nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Nezískal-li žádný kandidát nadpoloviční
většinu, postupují do druhého kola dva kandidáti s největším počtem hlasů.
Tento jednací a volební řád nabývá platnosti jeho schválením dne 24. dubna 2019.

