
 
 

Jednací řád valné hromady (VH) a volební řád  
 

 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SRVO. 
2. Členy valné hromady s platným hlasem mohou být pouze členové SRVO. Každý člen může na shromáždění vyslat 

jen jednoho zástupce s platným hlasem, který se zapíše na mandátní listinu (dále jen "delegáta"), přičemž dbá o své 
reprezentativní zastoupení.  

3. Jednání je veřejné.  
4. Účast na jednání je dobrovolná, bez nároku na odměnu a úhradu cestovních, stravovacích výdajů od Společnosti 

 
I. Práva a úkoly valné hromady. 

 

1. Za organizační přípravu VH a navržený program zodpovídá předsednictvo SRVO. Vychází přitom z platných Stanov 
a aktuálních potřeb týkajících se podmínek činnosti a návrhů členů. 

2. Valná hromada 

 volí a odvolává předsedu SRVO, místopředsedu SRVO, členy předsednictva SRVO (předseda, místopředseda a 

členové předsednictva tvoří předsednictvo) a členy revizní komise (RK). V případech nutnosti (doplnění za 
odstoupivší členy předsednictva) je předsednictvo zmocněno provádět kooptaci na základě návrhů členů, kooptaci 
schvaluje nejbližší VH. Pokud má VH na programu volby, jejich průběh se řídí ustanoveními článku III. 

 bere na vědomí 

- zprávy předsednictva o jeho činnosti z období mezi valnými hromadami, 
- zprávy předsednictva o hospodaření s prostředky určenými na činnost Společnosti stanovami Společnosti, 

 schvaluje 

- jednací řády VH 
- případně i rámcové zaměření činnosti Společnosti pro příslušné období, 

 ukládá úkoly pro předsednictvo Společnosti k orientaci jeho činnosti a prosazování společných zájmů členů, 

 informuje členy Společnosti o nejzávažnějších aktuálních otázkách týkajících se podmínek pro zabezpečování 

jejich činnosti. 
 

II. Jednací řád valné hromady 
 

1. Jednání svolává předseda po projednání v předsednictvu Společnosti, podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 
roky. Předseda je povinen svolat jednání vždy, požádá-li o to alespoň jedna pětina členů SRVO. 

2. Jednání VH řídí předseda SRVO nebo jím pověřená osoba. Předkládá členům valné hromady návrh programu. 
3. VH volí mandátovou komisi (MK) a návrhovou komisi (NK) pro vypracování návrhu usnesení, v případě volební VH i 

volební komisi (VK). 
4. Shromáždění je usnášeníschopné jsou-li na jeho zasedání přítomni zástupci alespoň 30 procent všech členů k datu 

konání VH, konečné vyjádření má MK. 
5. Usnesení a závěry shromáždění předložené NK jsou přijaty, jestliže pro jejich přijetí hlasuje nadpoloviční většina 

delegátů. Hlasování se provádí veřejným způsobem. 
6. Právo vystoupit na shromáždění v diskusi, nebo s připomínkami a návrhy, mají jen delegáti a čestní hosté.  
7. Řídící zasedání dbá, aby všechny body programu byly náležitě projednány. Ze zasedání pořizuje tajemník nebo jiná 

pověřená osoba písemný zápis, který zaznamená průběh jednání a přijatá usnesení. Zápis ověřuje nejbližší jednání 
předsednictva. 

8. V diskusi mají právo vystoupit všichni přítomní. Diskusní příspěvky musí být stručné, věcné a řídící má právo je 
usměrnit. 

 
III. Volební řád: Volby předsedy, místopředsedy, členů předsednictva a členů RK 

 

1. Za průběh voleb odpovídá volební komise (VK). Průběh voleb na VH řídí VK nebo osoba pověřená předsedou VK  
2. VH volí přímo v tajných volbách předsedu, místopředsedu, členy předsednictva, členy RK. 
3. Kandidátku sestavuje na základě návrhů členů SRVO stávající předsednictvo SRVO. 
4. Pokud kandidát na funkci předsedy a místopředsedy nezíská v 1. kole voleb více než 50% odevzdaných platných 

hlasů, volby pokračují 2. kolem, kam postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole je zvolen 
kandidát s většinou odevzdaných platných hlasů. 

5. Volba členů předsednictva a členů RK probíhá tak, že z kandidátky volič vyškrtne pro něho nevyhovující kandidáty, 
případně dopíše vlastní návrh kandidátů, a ponechá počet jmen, odpovídající počtu volených členů předsednictva. 
Členy předsednictva se stávají kandidáti s nejvíce získanými platnými hlasy. 

6. Výsledky voleb vyhlašuje předseda volební komise a o jejich průběhu pořídí zápis, který je přílohou usnesení 
z volební VH. 

Valná hromada, její usnesení a závěry mají zásadně nepolitický charakter, stejně jako celá činnost Společnosti. 
 
Velké Pavlovice, 14.5. 2009 

 


