
JEDNACÍ  ŘÁD  VALNÉ  HROMADY 
odborného sportovního úseku  alpských disciplín Svazu lyžařů České 

republiky konané dne 21.4.2018  (dále jen VH OSÚ AD SLČR) 
 
 
VH OSÚ AD  SLČR se účastní delegáti OSÚ AD KSL dle klíče schváleného VH OSÚ  AD 
SLČR v počtu   ( DHR) . 

1.   Radou OSÚ AD pověření pracovníci úseku AD podají předběžnou informaci 
účastníkům o usnášení schopnosti  VH. 

2. Do zvolení předsedajícího řídí VH pověřený člen Rady OSÚ AD. 
3. DHR VH OSÚ AD SLČR volí zapisovatele, ověřovatele a mandátovou komisi. Za členy 

komise mohou být navrženi DHR VH OSÚ AD SLČR pouze delegáti. Zvolení členové 
mandátové komise jsou zároveň skrutátory při hlasování. 

4. Mandátová komise ověřuje oprávnění delegátů, informuje o účasti DHR a hostů na VH 
OSÚ AD SLČR a výsledcích hlasování. 

5. DHR VH OSÚ AD SLČR volí tří až pěti členné pracovní předsednictvo VH OSÚ AD 
SLČR, které zvolí svého předsedu, ten řídí jednání VH OSÚ AD SLČR a je oprávněn 
jednat jménem pracovního předsednictva. 

6. DHR schvalují Jednací a volební řád VH OSÚ AD SLČR a schvalují program VH OSÚ 
AD SLČR. 

7. DHR VH OSÚ AD SLČR volí návrhovou a volební komisi. Za členy komise mohou 
být navrženi DHR VH OSÚ AD SLČR pouze delegáti. 

8. DHR VH OSÚ AD SLČR mají právo účasti v diskusi. 
9. Doba diskusního příspěvku je omezena délkou 5 minut. Pro případ, kdyby diskusní 

příspěvek měl být delší než stanovený limit, je třeba souhlasu většiny  DHR, kteří jsou 
na VH OSÚ AD SLČR přítomni.  

10. O ukončení diskusního příspěvku a diskuse rozhodují DHR veřejným hlasováním na 
návrh předsedajícího VH. 

11. Nepřednesené příspěvky se odevzdávají písemně Pracovnímu předsednictvu VH, která 
je předává návrhové komisi, DHR mají právo požádat o zařazení nepředneseného, 
písemně odevzdaného příspěvku do zápisu z VH OSÚ AD SLČR. 

12. Návrhy a připomínky může podat každý DHR VH OSÚ AD SLČR a pokud nebudou 
zahrnuty do usnesení, nebo k nim nebude v průběhu VH zaujato stanovisko, budou 
projednány v příslušných orgánech  OSÚ AD SLČR. 

13. VH OSÚ AD SLČR je schopná se usnášet, pokud je přítomno více než 50% DHR 
z celkového počtu DHR této VH OSÚ AD SLČR. 

14. VH OSÚ AD SLČR rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných DHR. 
15. O jednotlivých návrzích může být vedena diskuse. Je o nich hlasováno v pořadí podle 

jejich předložení aklamací. V případě, že předkládající přiměřeně upraví svůj návrh po 
proběhlé diskusi, neztrácí hlasovací pořadí. 

 
 
 
Schváleno Plénem v Praze dne 27.3.2018 
 
 
 


