JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD PRO VALNOU HROMADU BEJT SIMCHA
Svolávání a jednání Valné hromady
1.
Valnou hromadu svolává Představenstvo nejméně jednou ročně.
2.
Konání Valné hromady musí být oznámeno nejpozději jeden měsíc předem (emailem,
poštou, oznámením v tisku).
3.
Pořad jednání Valné hromady navrhuje Představenstvo, navrhovaný pořad musí být
uveden na pozvánkách.
4.
Na jednání Valné hromady mohou být kromě členů BS přizvány i další osoby. Jejich
přítomnost na jednání musí Valná hromada schválit.
5.
Účast na Valné hromadě se zjišťuje prezenční listinou, která je součástí zápisu.
6.
Jednání Valné hromady zahajuje předseda nebo pověřený člen Představenstva.
V úvodu seznámí přítomné s návrhem pořadu jednání. Po schválení pořadu jednání jmenuje
zapisovatele a nechá případně zvolit ověřovatele zápisu, sčitatele a volební komisi.
7.
Jednání Valné hromady BS řídí předseda nebo pověřený člen Představenstva.
8.
Valná hromada se může na návrh předsedajícího, či kteréhokoliv člena BS bez
rozpravy usnést na omezujících opatřeních (že nikdo nemůže mluvit v téže věci více než
dvakrát; že doba vystoupení v rozpravě se omezuje, minimálně však na 5 minut,
u předkladatele na 10 minut). Tento návrh může být podán již při zahájení jednání.

Program
1. Jednání Valné hromady probíhá podle schváleného programu. Po zahájení oznámí
předsedající program jednání. Program může být na návrh kteréhokoliv člena zasedání
či schůze změněn nebo doplněn, souhlasí-li s tím nadpoloviční většina přítomných.
2. Jednotlivé předkládané zprávy a jejich projednání jsou časově limitovány následovně:
a) zpráva o činnosti - do 20 minut
b) zpráva o hospodaření - do 15 minut
c) zpráva Revizní komise – do 10 minut

Volnost projevu
1. Na Valné hromadě má každý člen právo svobodného projevu. O udělení slova
rozhoduje předsedající. Slovo může předsedající s odůvodněním odejmout. Slovo
odejme vždy, jestliže příspěvek se nevztahuje k projednávané věci nebo neslučuje-li se
s posláním a úkoly sdružení, je v rozporu se stanovami, dobrými mravy a právním
řádem České republiky.
2. Valná hromada může rozhodnout o časovém omezení diskusních příspěvků.
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Rozhodování

1. Valná hromada se řídí zásadou kolektivního rozhodování.
2. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
sdružení. Není-li přítomna nadpoloviční většina členů BS, jednání se odloží o 1
hodinu. Poté o programu uvedeném v pozvánce může Valná hromada jednat a být
usnášeníschopná i v případě, že nadpoloviční většina členů BS není přítomna. Valná
hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.
3. V případě zahraničního pobytu, hospitalizace, nebo jiného podobně závažného a
doložitelného důvodu může člen či člen klubu písemně zmocnit jiného člena nebo
člena klubu, aby za něho rozhodoval na VH. V plně moci je nutno uvést důvod
absence, datum VH, datum vystavení, vlastnoruční podpis.

Hlasování
1. O návrzích a volbě se rozhoduje hlasováním buď veřejným nebo tajným. O způsobu
hlasování rozhodne Valná hromada veřejným hlasováním.
2. Hlasovací a volební právo mají jak členové BS, tak i členové Klubu přátel BS.
3. Hlasování a volby se řídí jednacím nebo volebním řádem, přijatým účastníky Valné
hromady veřejným hlasováním.
4. Jednací a volební řád Valné hromady připravuje představenstvo.
5. Hlasování řídí předsedající a předseda volební komise.
6. Hlasování o procedurálních otázkách se provádí veřejným hlasováním, prostou
většinou přítomných členů, a to bez diskuse.
7. Při veřejném hlasování se hlasuje zpravidla zdvižením ruky. Sčítání hlasů provádí
určení sčitatelé. Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů v době hlasování.
8. Tajné hlasování je prováděno písemnou formou. Sčítání hlasů provádí členové volební
komise zvolení Valnou hromadou. Pravidla tajného hlasování schvaluje Valná
hromada na návrh představenstva.
9. Jsou-li předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejprve o těchto změnách a poté
o původním znění. Schválením jednoho z návrhů se ostatní návrhy považují za
nepřijaté.

Volby
1. Valná hromada rozhoduje o obsazení představenstva a revizní komise, a to volbou. V
průběhu volebního období mohou být orgány doplněny náhradníky. Náhradníci
nastupují do orgánu v pořadí, v jakém byli zvoleni. Nelze-li uvolněné místo v orgánu
obsadit náhradníkem, provede se doplnění kooptací. O kooptaci rozhoduje orgán,
který má být doplněn. Při nejbližší příležitosti musí o tom podat zprávu Valné
hromadě.
2. Funkční období představenstva i revizní komise je dvouleté.
3. Kandidovat do orgánů sdružení může pouze jeho řádný člen. Kandidát musí se svou
kandidaturou souhlasit.
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4. Dosavadní představenstvo může připravit návrh kandidátky. Tento návrh musí být
předložen voličům nejpozději při jejich prezentaci na shromáždění. Představenstvo
může navrhnout, aby bylo o kandidátce hlasováno jako o celku.
5. Volební komise přijímá od voličů návrhy a doporučení na kandidáty pro volbu, jakož i
připomínky proti nim. Před zahájením volebního aktu je seznámí s podanými návrhy.
Voliči nejsou návrhy předloženými volební komisí vázáni a mají právo volit dle
vlastního uvážení.
6. Volby řídí tříčlenná volební komise. Jejím úkolem je zabezpečit řádné provedení
volebního aktu, dohled nad jejich řádným průběhem a zjištění správného výsledku
voleb.

Veřejné volby
1. Pokud se shromáždění nedohodne jinak, je hlasování aklamací prováděno pro každého
kandidáta samostatně, v abecedním pořadí.
2. Před hlasováním volební komise zjistí počet přítomných s volebním právem.
3. Při hlasování zjistí členové volební komise za pomoci sčitatelů počet hlasů pro, proti a
počet hlasů, kteří se hlasování zdrželi.
4. Kandidát je zvolen, pokud se pro jeho zvolení vysloví nadpoloviční většina
přítomných členů.
5. Pokud nebude v prvním kole volby zvolen dostatečný počet kandidátů, proběhne
druhé kolo voleb. V druhém kole voleb se dovolují zbývající členové Představenstva
(resp. Revizní komise). Volební komise vyhlásí přestávku na podání návrhů na
kandidáty, nezvolení kandidáti prvního kola jsou automaticky kandidáty druhého kola.
Pokud ani ve druhém kole není dovolen požadovaný počet kandidátů, proběhne třetí
kolo voleb.
6. Ve třetím kole voleb se dovolují zbývající členové Představenstva (resp. Revizní
komise). Volební komise vyhlásí přestávku na podání návrhů na kandidáty, nezvolení
kandidáti druhého kola jsou automaticky kandidáty třetího kola. Členy Představenstva
(resp. Revizní komise) se stanou kandidáti, kteří získají nejvíce hlasů a to pouze tolik
z nich, kolik je nutno dovolit členů Představenstva (resp. Revizní komise).

Tajné volby
1. Volba probíhá tajně, úpravou volebního lístku. Kandidáti jsou na volebním
lístku napsáni v abecedním pořadí. Kandidát je zvolen, pokud se pro jeho
zvolení vysloví nadpoloviční většina přítomných členů.
2. Volič může kandidátku upravit přeškrtnutím některého z uvedených jmen nebo
doplněním jména jiného.
3. Hlasovací lístky, kandidátky, jsou samostatné pro jednotlivé orgány.
4. Před sčítáním výsledků, po skončení voleb, volební komise konstatuje celkový
počet přítomných oprávněných voličů, jimž byly volební lístky vydány.
5. Po otevření volební schránky sečte volební komise počet odevzdaných
volebních lístků a porovná jej s počtem osob, jimž byly hlasovací lístky
vydány.
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6. Z odevzdaných hlasovacích lístků vyřadí komise lístky neplatné, zejména: s
větším počtem kandidátů než bylo určeno; s osobami, které nemohou
kandidovat; s kandidáty, kteří svou kandidaturu odmítli; znehodnocené.
7. Z odevzdaných platných hlasovacích lístků komise zjistí počet hlasů,
odevzdaných pro jednotlivé kandidáty.
8. Pokud nebude v prvním kole volby zvolen dostatečný počet kandidátů,
proběhne druhé kolo voleb. V druhém kole voleb se dovolují zbývající členové
Představenstva (resp. Revizní komise). Volební komise vyhlásí přestávku na
podání návrhů na kandidáty, nezvolení kandidáti prvního kola jsou
automaticky kandidáty druhého kola. Pokud ani ve druhém kole není dovolen
požadovaný počet kandidátů, proběhne třetí kolo voleb.
9. Ve třetím kole voleb se dovolují zbývající členové Představenstva (resp.
Revizní komise). Volební komise vyhlásí přestávku na podání návrhů na
kandidáty, nezvolení kandidáti druhého kola jsou automaticky kandidáty
třetího kola. Členy Představenstva (resp. Revizní komise) se stanou kandidáti,
kteří získají nejvíce hlasů a to pouze tolik z nich, kolik je nutno dovolit členů
Představenstva (resp. Revizní komise).

Zápis o volbách
1. O průběhu voleb a sčítání hlasů pořídí volební komise zápis, který podepíší všichni
členové komise. V zápise musí být uvedeny tyto údaje :
a. účel hlasování,
b. počet oprávněných volitelů (resp. počet vydaných hlasovacích lístků)
c. (počet odevzdaných hlasovacích lístků),
d. (počet neplatných hlasovacích lístků),
e. počet hlasů pro jednotlivé kandidáty,
f. obsah podaných stížností nebo reklamací a způsob jejich vyřízení volební
komisí
2. Po vyhotovení a podepsání zápisu seznámí předseda volební komise účastníky s
výsledky voleb. Volební materiál předá předsedovi shromáždění k archivaci.

Zápis z Valné hromady
1. O průběhu a rozhodnutích Valné hromady je nutno vždy vyhotovit zápis. V něm musí
být uvedeny všechny podané návrhy a přijatá usnesení. Usnesení musí být
formulována jasně a konkrétně a musí být kontrolovatelná. V zápise o hlasování o
způsobu voleb nebo pro různá stanoviska musí být vždy uveden počet hlasujících pro,
proti a těch, kteří se hlasování zdrželi. Zápis provádí určený zapisovatel.

Závěrečná ustanovení
Představenstvo BS schválilo na svém zasedání dne 27. listopadu 2009 návrh tohoto jednacího
řádu Valné hromady BS.
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