JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY
Tenisového klubu Vyškov, z. s.
________________________________________________________________
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Jednací a volební řád Valné hromady Tenisového klubu Vyškov, z. s. (dále jen „řád“) je
podle oddílu IV. odst. 2. písm. a) Stanov TK vnitřním předpisem Tenisového kubu
Vyškov, z. s. (dále jen „TK“).
(2) Řád upravuje zásady jednání Valné hromady TK (dále jen „VH“), pravidla hlasování
v průběhu VH a pravidla voleb orgánů TK.

Čl. 2
Jednání VH
(1) Jednání VH se řídí programem, který předkládá výkonný výbor. O schvalování programu
platí ustanovení článku 4 tohoto řádu.
(2) VH zahajuje ten, kdo ji svolal a následně ověří, zda je VH usnášeníschopná. Poté zajistí
volbu předsedy zasedání a orgánů VH.
(3) Zprávu o činnosti TK předkládá VH předseda výkonného výboru nebo jím pověřený člen
výkonného výboru.
(4) Zprávu kontrolní skupiny předkládá VH vedoucí kontrolní skupiny nebo jím pověřený
člen kontrolní skupiny.
(5) Zprávu se o hospodaření TK, jejíž součástí je návrh na schválení výsledku hospodaření za
uplynulý a návrh rozpočtu na následující rok, předkládá VH člen výkonného výboru nebo
výkonným výborem pověřený člen TK.
Čl. 3
Orgány VH a jejich působnost
(1) Orgány VH jsou návrhová komise a volební komise. Tyto orgány zvolí VH na počátku
svého jednání. Návrh na složení orgánů předkládá a jejich volbu řídí výkonný výbor podle
ustanovení článku 4 tohoto řádu.
(2) Každá z komisí má 3 členy, z nichž si každá komise zvolí zpravodaje.
(3) Úkolem návrhové komise je zejména zjistit přítomnost členů s hlasem rozhodujícím,
stanovit počet hlasů nutných k přijetí usnesení a platnosti hlasování v průběhu VH,
připravit a předložit VH návrh jejího usnesení.
(4) Úkolem volební komise je zejména přijímat návrhy na volbu nebo odvolání členů
výkonného výboru a jejího předsedy, návrhy na volbu nebo odvolání členů revizní
skupiny a jejího vedoucího (dále jen „orgánů TK“¨), o nichž má být hlasováno, a řízení
průběhu voleb.

(5) Zpravodajové komisí ověřují svými podpisy správnost písemného vyhotovení usnesení
VH.
Čl. 4
Hlasování a volby
(1) Podmínky platnosti usnesení VH stanoví Stanovy TK.
(2) Pro platnost voleb a všech ostatních záležitostí spadajících do působnosti VH platí tytéž
podmínky, jako pro platnost usnesení VH.
(3) Právo předkládat návrhy orgánům VH má každý člen TK s hlasem rozhodujícím.
(4) Návrhy na volbu nebo odvolání členů výkonného výboru TK a volbu nebo odvolání členů
revizní skupiny se předkládají za celý orgán v rozsahu počtu členů těchto orgánů TK.
(5) Orgány VH před hlasováním seznámí VH se všemi návrhy, které jim byly doručeny,
o nichž má být hlasováno, nebo jsou předmětem volby.
(6) Hlasování a volby se provádí veřejně (aklamací). Hlasování o usnesení řídí stávající
výkonný výbor, volbu orgánů TK řídí člen volební komise.
(7) Volba výkonného výboru a volba kontrolní skupiny se provádí samostatně za každý
z těchto orgánů a jmenovitě.
(8) O všech návrzích se hlasuje v pořadí, v němž byly doručeny orgánům VH. Pokud návrh
předkládá výkonný výbor, kterému končí funkční období, má se za to, že byl předložen
jako první.
(9) Pokud žádný z předložených návrhů nebyl schválen, vyzve příslušný orgán VH
k předložení doplňujících návrhů. Pro jejich předkládání, o hlasování a volbě podle
doplňujících návrhů platí shora uvedené.
(10) Pokud nebylo přijato usnesení, nebo nebyl zvolen výkonný výbor, jednání VH je
předsedajícím ukončeno. Činnost se TK nadále řídí stávající výkonný výbor, který svolá
do 30 dnů mimořádnou VH v souladu se Stanovami TK.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Tento Řád byl schválen Valnou hromadou Tenisového klubu Vyškov, z. s. dne 19. února
2016 a nabyl účinnosti okamžikem schválení. Týmž okamžikem se zrušuje Jednací
a volební řád valné hromady Tenisového klubu Vyškov, schválený Valnou hromadou
Tenisového klubu Vyškov dne 1. března 2013.

