B 1 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU JACHTINGU – NÁVRH
1. Jednání Valné hromady Českého svazu jachtingu je právně a organizačně podloženo článkem
IX. platných Stanov Českého svazu jachtingu (dále jen ČSJ).
2. Výkonný výbor ČSJ (dále jen VV ČSJ) je oprávněn samostatně rozhodnout o přizvání hosta
(hostů) Valné hromady ČSJ. Kontrolní komise ČSJ je oprávněna rovněž rozhodnout o přizvání
hosta (hostů) Valné hromady ČSJ, a to i bez souhlasu VV ČSJ. Přizvaní hosté nemají při
jednání Valné hromady ČSJ žádné hlasovací právo.
3. Náklady spojené s účastí delegátů na Valné hromadě ČSJ hradí vysílající členské subjekty.
Náklady spojené s účastí hostů na Valné hromadě ČSJ hradí ČSJ z rozpočtu výboru či komise,
která hosta přizvala.
Pořad jednání Valné hromady ČSJ:
1. Po přivítání delegátů a hostů Valné hromady ČSJ pověřeným členem VV ČSJ proběhne veřejná
volba:
a. pracovního předsednictva,
b. mandátové komise,
c. volební komise,
d. komise pro usnesení.
Pracovní komise jsou nejméně trojčlenné. Pracovní předsednictvo a uvedené komise jsou
voleny postupně a to tak, že delegáti Valné hromady ČSJ jsou seznámeni s návrhem VV ČSJ
na složení voleného orgánu a po výzvě k doplnění či pozměnění navrhovaného složení
proběhne přímé hlasování nejprve o navrhované změně a pak o voleném orgánu jako celku. Ke
zvolení orgánu stačí prostá většina přímých hlasů delegátů. Po svém zvolení zaujmou
jednotlivé komise takové postavení v jednacím sále, aby byly schopné plnit v průběhu Valné
hromady ČSJ své úkoly.
2. Další jednání Valné hromady ČSJ probíhá podle návrhu programu, který je delegátům
předložen k případnému doplnění a schválení. Pokud VV ČSJ neurčí v rámci přípravy Valné
hromady ČSJ program odlišný, má jednání zpravidla tyto body:
a. projednání a schválení zprávy o činnosti výkonného výboru ČSJ v uplynulém období
a stanovení úkolů pro její další činnost,
b. projednání a schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise v uplynulém období a stanovení
úkolů pro její další činnost,
c. projednání a schválení výsledků hospodaření s rozpočtem Výkonného výboru ČSJ
a Kontrolní komise ČSJ, a s rozpočtem společných výdajů ČSJ, včetně svěřených
majetkových dispozic,
d. projednání a schválení hospodaření spolku – účetní závěrku k 31. 12. předcházejícího roku
e. projednání a schválení zásad hospodaření Výkonného výboru ČSJ, včetně Kontrolní
komise ČSJ pro období do příští Valné hromady ČSJ,
f. projednání a schválení zásad hospodaření společných výdajů ČSJ k zajištění zájmů
a potřeb svých členů pro období do příští Valné hromady ČSJ,
g. projednání zpráv jednotlivých odborných komisí VV ČSJ, pokud je účelné tyto zprávy
předkládat,
h. projednání a rozhodnutí o stížnostech a odvoláních na postupy a rozhodnutí volených
orgánů ČSJ,
i. diskuse,
j. předložení a schválení návrhu usnesení,
k. závěr konference se stručným zhodnocením jejího průběhu.
3. Pokud je Valná hromada ČSJ poslední v daném funkčním období volených orgánů ČSJ
(výkonný výbor ČSJ anebo Kontrolní komise ČSJ) nebo pokud nejsou volené orgány ČSJ
kompletní, je zároveň Valnou hromadou ČSJ volební a v dalším bodě jednání, umístěném mezi
body diskuse a předložení a schválení návrhu usnesení, proběhne volba či doplňující volba
volených orgánů ČSJ. Volby proběhnou podle Volebního řádu ČSJ.
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