Jednací a volební řád valné hromady RAFK, o. s.
Čl. 1

Úvodní ustanovení
Jednací a volební řád Valné hromady RAFK, o. s. upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání,
jednání, usnášení a kontrolu usnesení Valné hromady, jakož i další záležitosti související s jejím
jednáním. O otázkách neupravených tímto jednacím a volebním řádem rozhoduje Valná
hromada v souladu se stanovami RAFK, o. s.

Čl. 2

Příprava jednání valné hromady

1.

Přípravu jednání Valné hromady organizuje výkonný výbor RAFK, o. s. v čele s předsedou. Při
přípravě jednání Valné hromady výkonný výbor úzce spolupracuje s orgány a organizacemi,
jejichž činnosti se dotýká problematika, jež se má na jednání Valné hromady projednat.

2.

Jednání Valné hromady se koná nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů,
popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení
takového podnětu. Jednou za čtyři roky Valná hromada volí členy do výkonného výboru
a revizní komise.

3.

Výkonný výbor je povinen informovat o konání Valné hromady své členy nejpozději 14 dní
předem prostřednictvím pozvánek a plakátů. Pozvánka na jednání Valné hromady musí
obsahovat termín, místo konání a program Valné hromady.

4.

Výkonný výbor nejpozději 30 dní před konáním Valné hromady určí pověřené funkcionáře nebo
členy přípravou zpráv o činnosti jednotlivých oddílů klubu, dále zajistí, aby do termínu jednání
Valné hromady byla provedena inventarizace a revize.

5.

Inventarizační komise připraví do jednání VH zprávu o inventarizaci, v případě likvidace
dlouhodobého majetku, o kterém dle vnitřního předpisu rozhoduje Valná hromada, též návrh
na vyřazení tohoto majetku.

6.

Revizní komise předloží zápis o provedené revizi, ve kterém m.j. zhodnotí plnění usnesení
z předešlé Valné hromady.

7.

Zprávu o činnosti výkonného výboru připravuje předseda RAFK, o. s. nebo jím pověřený člen
Výkonného výboru.

Čl. 3

Účastníci Valné hromady

1.

Valná hromada je nejvyšším orgánem RAFK, o. s., je složená ze všech zletilých členů sdružení,
kteří mají za předcházející rok ke dni 31. 12. řádně uhrazen členský příspěvek (dále delegáti).

2.

Jednání Valné hromady řídí předseda, místopředseda nebo sekretář RAFK, o. s. a to dle Valnou
hromadou schváleného programu.

3.

Do orgánů RAFK, o. s. mohou volit nebo být voleni pouze členové uvedeni v odst 1.

4.

Jednání Valné hromady se povinně účastní členové výkonného výboru a revizní komise.
V případě absence některého z těchto členů, předsedající v úvodu jednání jeho nepřítomnost
řádně omluví.
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5.

Účast na Valné hromadě je posuzována podle přítomnosti delegátů v poměru 1 ku 5. Jeden
delegát zastupuje 5 členů s hlasovacím právem. Valná hromada je usnášeníschopná za
přítomnosti nadpoloviční většiny všech těchto delegátů. K platnosti usnesení Valné hromady je
zapotřebí souhlasu alespoň 3/5 většiny přítomných delegátů, pokud Valná hromada
nerozhodne jinak.

Čl. 4

Směrné body jednání Valné hromady

1.

Zahájení
Jednání Valné hromady zahajuje předseda RAFK, o. s., který v případě, že nebude Valnou
hromadu dále řídit, předá slovo předsedajícímu.

2.

Komise
Předsedající přednese navrhovaný program jednání Valné hromady a nechá o něm hlasovat.
Po schválení tohoto programu určí zapisovatele a navrhne členy mandátové a návrhové komise,
v případě potřeby též členy komise volební. V každé z těchto komisí musí být minimálně dva
členi z řad přítomných delegátů. O složení těchto komisí nechá předsedající hlasovat.

3.

Zprávy
Předsedající vyzve pověřené osoby k přednesení jednotlivých zpráv o činnosti: zpráva o činnosti
výkonného výboru a jednotlivých oddílů klubu, zpráva o hospodaření klubu, zpráva
inventarizační komise a zpráva revizní komise. Hospodář klubu přednese návrh rozpočtu
organizace pro nadcházející období.

4.

Kandidáti
V případě voleb seznámí volební komise účastníky s kandidáty navrženými do orgánů RAFK, o. s.

5.

Dokumenty ke schválení
V dalším bodě seznámí předsedající přítomné s dokumenty navrženými ke schválení Valnou
hromadou. Především se jedná o návrhy interních předpisů, protokolů, popř. úpravy stanov
a další dokumenty, které jsou předmětem jednání Valné hromady. Povinností výkonného
výboru je zajistit, aby tyto navrhované dokumenty byly během konání Valné hromady přístupné
k prozkoumání přítomným delegátům.

6.

Diskuse
Právo zúčastnit se rozpravy mají všichni účastníci Valné hromady. V diskusi může každý
vystoupit k danému tématu jen jednou, podruhé jen se souhlasem nebo na pokyn předsedajícího.
Připomínky nesmějí mít charakter diskusního příspěvku na jiné než diskutované téma. K diskusi
je třeba se přihlásit zvednutím ruky. Předsedající má právo diskusi usměrňovat, pokud se
diskutující odchýlí od tématu, případně slovo odebrat, pokud se chování diskutujícího a obsah
jeho vystoupení neslučuje s principy slušného chování a odporuje znění stanov RAFK, o. s.
Diskusi ukončuje předsedající.

7.

Zprávy komisí
Mandátová komise v souladu s článkem 5 tohoto řádu přednese svoji zprávu o usnášeníschopnosti Valné hromady.

8.

Hlasování, schvalování dokumentů
Hlasování v případě volby členů řídí volební komise, která dle článku 5 tohoto řádu vede
o hlasování zápis. V případě, že nebyla ustanovena volební komise, vede hlasování předsedající.
Předmětem hlasování jsou mimo dokumentů uvedených v bodě 5 také návrhy vyplývající
z diskuse.
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9.

Návrh usnesení
Usnesení Valné hromady je dokumentem, který rozhoduje o dalších činnostech orgánů a členů
RAFK, o. s.. Usnesením Valné hromady mohou být úkládány úkoly předsedovi, výkonnému
výboru, revizní komisi i členům organizace pro následující období.

10.

Přijetí usnesení, závěr
Je-li usnesení schváleno 3/5 většinou delegátů, může předsedající Valnou hromadu ukončit.

Čl. 5

Činnost komisí Valné hromady

1.

Mandátová komise zabezpečuje prezenci účastníků a kontroluje platnost jejich mandátů.
Podává Valné hromadě zprávu o počtu účastníků s hlasovacím právem a o počtu ostatních
zúčastněných. Předkládá návrh na prohlášení o usnášeníschopnosti Valné hromady, a dále
upozorňuje předsedajícího o případném zániku usnášeníschopnosti Valné hromady před
následujícím hlasování.
Dokumentem mandátové komise je písemná zpráva o účasti s prohlášením o usnášeníschopnosti Valné hromady s podpisy členů mandátové komise, dle vzoru, který je přílohou
tohoto řádu. Přílohou zprávy mandátové komise je prezenční listina.

2.

Návrhová komise soustřeďuje připomínky a návrhy účastníků Valné hromady, a to ústní
i písemné, vypracovává a předkládá Valné hromadě návrh na usnesení. Návrhová komise je
povinna zahrnout do návrhu všechny podněty, které obdrží a nesmí sama rozhodovat o jejich
nezařazení nebo vypuštění.
Dokumentem návrhové komise je návrh usnesení ve správné formě, která je přílohou tohoto
řádu, podepsaný členy návrhové komise a po případě i ověřovatelem, pokud Valná hromada
ověřovatele ustanoví. Přílohami návrhu na usnesení jsou i všechny písemné podněty a podklady,
které návrhová komise obdrží.

3.

Volební komise předkládá Valné hromadě kandidátku pro volbu funkcionářů do orgánů
RAFK, o. s., organizuje a řídí průběh voleb a protokolárně vyhodnocuje výsledky. Komise dále
sleduje veškerá hlasování a sčítá hlasy.
Dokumentem této komise je protokol o volbách a hlasování s vyjádřením počtu hlasů pro, proti
a absencí. Protokol je podepsán všemi členy volební komise. Vzor protokolu je přílohou tohoto
řádu.

Čl. 6

Volby orgánů a funkcionářů

1.

Do orgánů RAFK, o. s. jsou voleni členové na období čtyř let.

2.

Do výkonného výboru se volí pět a více členů, vždy však v lichém počtu. Do revizní komise se
zpravidla volí členové tři, jejich počet však může být vyšší, vždy však lichý.

3.

V případě, že počet kandidátů do obou těchto orgánů splňuje podmínky uvedené v bodě 2,
může Valná hromada hlasovat o složení těchto orgánů jako celků. To znamená, že pro každý
tento orgán se hlasuje jednou. V opačném případě navrhne volební komise Valné hromadě
způsob hlasování pro každého kandidáta zvlášť. V tomto případě může každý delegát hlasovat
maximálně pro pět kandidátů do výkonného výboru a pro tři kandidáty do revizní komise.

4.

Během funkčního období může být volený orgán doplněn za odstoupivší nebo odvolané členy.
Příslušný orgán se může sám doplnit kooptací, a to nejvýše do 2/3 svých členů. Tato kooptace
musí být potvrzena na nejbližším zasedání Valné hromady. V případě, že odstoupí vyšší počet
členů než 2/3, musí být svolána mimořádná Valná hromada k provedení nových voleb.
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Čl. 7

Zápis z jednání valné hromady

1.

O průběhu jednání Valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a ostatní
členové výkonného výboru. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů, jméno
předsedajícího, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Dále
zápis musí obsahovat vystoupení diskutujících, charakteristiku dotazů a jejich případné vyřízení,
popř. další podkladové materiálu pro jednání.

2.

Zápis musí být pořízen do 14 dnů po skončení jednání a uložen v dokumentech výkonného
výboru. Zápis z jednání Valné hromady musí být k dispozici k nahlédnutí členům RAFK, o. s.
Přílohou zápisu z jednání musí být prezenční listina, na které každý delegát svým podpisem
potvrdil svoji účast.

Čl. 8

Zabezpečení usnesení a kontrola jeho plnění
Kontrolu plnění přijatých usnesení provádí revizní komise zpravidla po uplynutí termínů
stanovených v jednotlivých usneseních. Souhrnná kontrola plnění usnesení se zařazuje do plánu
jednání Valné hromady jako pravidelný bod.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

1.

Tento řád musí být k dispozici všem přítomným na každé Valné hromadě k nahlédnutí.

2.

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje Valná hromada.

3.

Jednací řád byl projednán a schválen Valnou hromadou RAFK, o. s. konanou dne .................,
s účinností ode dne .................... .

Jednací a volební řád RAFK, o. s. • strana 4/4

