JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY
§1
Tento jednací řád navazuje na článek VII. stanov Společnosti C-M-T. Upravuje způsob
jednání Valné hromady jako nejvyššího orgánu Společnosti C-M-T a stanoví pravidla pro
volby do orgánů Společnosti C-M-T.
§2
(1) Zasedání řídí zvolený předseda valné hromady.
(2) Do zvolení předsedy valné hromady řídí zasedání předseda Společnosti nebo jím
pověřený člen výboru Společnosti.
§3
(1) Na začátku jednání volí zasedání předsedu valné hromady, zapisovatele a ověřovatele
zápisu.
(2) Návrhy na předsedu valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu může podat
každý delegát.
(3) Volba je veřejná. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

JEDNACÍ ŘÁD
§4
(1) Program valné hromady stanovuje výbor Společnosti.
(2) Každý delegát může navrhovat změnu nebo doplnění programu a to i v průběhu jednání.
O návrhu rozhodne valná hromada bez rozpravy.
§5
(1) Bod zařazený do programu jednání uvede zpravidla navrhovatel. Poté předsedající zahájí
rozpravu.
(2) Během rozpravy uděluje předsedající řečníkům slovo v pořadí, ve kterém se o ně
přihlásili.
§6
Delegátovi, který se odchyluje od projednávané věci, může předsedající po předchozím
upozornění odejmout slovo. O námitkách delegáta rozhodne zasedání bez rozpravy.
§7
Vyjádření členů Společnosti na valné hromadě může mít charakter dotazu, připomínky,
pozměňovacího návrhu.

VOLEBNÍ ŘÁD
§8
Právo volit má každý delegát, u něhož bylo ověřeno řádné členství ve Společnosti.
§9
Zvolen může být kterýkoliv člen Společnosti, který je do funkce navrhován řádným členem
Společnosti.
§ 10
Zvolen může být i kandidát v nepřítomnosti, pokud vyslovil s kandidaturou předem písemný
souhlas.

§ 11
(1) Před každým hlasováním oznámí předseda valné hromady aktuální stav přítomných
členů Společnosti. Hlasování je buď veřejné, nebo tajné. Způsob hlasování určuje předseda
valné hromady.
(2) Při hlasování vlastní každý člen Společnosti jeden hlas.
(3) Veřejné hlasování se uskutečňuje zdvižením ruky. Pracovníci pověření sčítáním hlasů
zdvižené ruce sečtou a oznámí výsledek hlasování.
§ 12
Nejdříve se hlasuje o přijetí návrhů přednesených předsedou valné hromady. V případě
přijetí návrhu potřebnou většinou se již nehlasuje o pozměňovacích návrzích nebo
připomínkách. Tyto se však registrují. O organizačních otázkách se rozhoduje před otázkami
věcnými.
§ 13
(1) Předseda valné hromady je oprávněn navrhnout o některých otázkách souhrnné
hlasování a volit při hlasování pořadí otázek s cílem urychlit jeho průběh.
(2) V případě, že při souhrnném hlasování nebude příslušný návrh schválen, bude se
hlasování opakovat jednotlivě podle osob nebo věcných problémů.
§ 14
(1) Obsahuje-li volební lístek více kandidátů, upravuje se přeškrtnutím příjmení a jména
kandidáta. Každý takto přeškrtnutý kandidát ztrácí hlas voliče. Přitom platí tyto zásady:
a) na upraveném hlasovacím lístku může zůstat 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.
(2) pokud je volební lístek upraven jiným způsobem, je neplatný.
§ 15
Na příslušné funkce jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrželi největší počet hlasů přítomných
delegátů a současně získali více jak 50% těchto hlasů.
§ 16
Pokud nejsou do všech příslušných funkcí zvoleni kandidáti v prvním kole voleb, uskuteční
se další kola voleb takto:
(1) Dalšího kola voleb se zúčastní tolik kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů, kolik je
dvojnásobek počtu neobsazených funkcí.
(2) Obdrží-li dva či více kandidátů stejný počet hlasů na příslušnou funkci, opakují se volby
jen mezi těmito kandidáty.
§ 17
Tento jednací a volební řád vstupuje v platnost schválením na Valné hromadě dne 8.4.2016.

