
JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY PRAŽSKÝCH SSK ČSS 
 

 1. Valné hromady se zúčastní: 

 a) delegáti s hlasem rozhodujícím, zástupci jednotlivých pražských SSK, 

 b) delegáti s hlasem poradním, ostatní pozvaní členové ČSS. 

 2. Delegáti s hlasem rozhodujícím obdrží při prezentaci hlasovací lístky. V případě 
ukončení své účasti na jednání před jeho závěrem, je delegát povinen odevzdat 
hlasovací lístky mandátové komisi. Delegáti se prokážou platným členským 
průkazem ČSS s vylepenou známkou. 

 3. Delegáti s hlasem rozhodujícím mají právo hlasovat, navrhovat, přednášet faktické 
připomínky. Delegáti s hlasem poradním mohou přednášet faktické připomínky. 

 4. Před zahájením VH delegáti obdrží: 

 a) návrh programu VH 

 b) návrh jednacího řádu VH 

 c) návrh volebního řádu VH 

 5. Valná hromada SSK ČSS jedná podle schváleného jednacího řádu. Jednání řídí 
pracovní předsednictvo podle schváleného programu a tohoto jednacího řádu. 

 6. Hlasovací právo mají všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. Jednání je 
právoplatné, je-li přítomna většina zástupců pražských SSK. V případě, že se 
nesejde ve stanovený čas zahájení VH nadpoloviční počet, čeká se dle stanov 
ČSS 30 min. a pak je jednání platné v počtu skutečně přítomných delegátů. 

 7. Valná hromada pražských SSK volí veřejně: 
 - pracovní předsednictvo 
 - návrhovou komisi 
 - mandátovou komisi 
 - volební komisi 
        a schvaluje 
 - program VH 
 - jednací řád VH 
 - volební řád VH 
 - předložené dokumenty 
 - usnesení 
        a bere na vědomí 
 - předložené zprávy 

  Pracovní komise si zvolí ze svého středu předsedy a neprodleně zahájí svou práci. 

 8. Návrhy a připomínky se předávají písemně příslušným komisím do doby 
stanovené pracovním předsednictvem. 

 9. Přihlášky do diskuse se předávají písemně pracovnímu předsednictvu. Doba trvání 
příspěvku v diskusi je max. 5 min., prodloužení může schválit pracovní 
předsednictvo. 

 10. Delegáti se k faktické připomínce hlásí zvednutím ruky. Faktická připomínka může 
být max. 2 min. dlouhá. 

 11. Způsob hlasování: Hlasuje se nejprve oproti návrhu, který byl vznesen. Delegáti 
budou seznámeni s připomínkami nebo námitkami vznesenými písemně před 
hlasováním. Usnesení a volba jsou právoplatné, pokud pro ně hlasovala prostá 
většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

 

Tento Jednací řád byl schválen jako trvalý (s možností aktuální úpravy) na VH zástupců 
pražských SSK ČSS dne 1. 3. 2001 


