NÁVRH
Jednací řád 6. Valné hromady Svazu českých filatelistů, z.s.
§1
Předmět úpravy
1. Jednací řád upravuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

způsob přípravy programu Valné hromady a podkladů pro ni;
účast na VH;
orgány VH a náplň jejich činností;
řízení jednání VH;
průběh VH;
způsob hlasování na VH;
zpracování zápisu z VH.

2. Podrobnosti o provádění voleb na VH stanoví Volební řád .

§2
Příprava programu VH a podkladů pro ni
1. Příprava VH je zpracována v Harmonogramu přípravy VH SČF v roce 2021, který byl
P-SČF schválen. Na webových stránkách SČF je otevřena kapitola „Příprava Valné
hromady“, kde jsou postupně zveřejňovány dokumenty, související s touto akcí. Tuto
kapitolu lze využít i k neanonymní diskuzi a připomínkám.
Program VH a delegačenka budou delegátům zaslány minimálně 15 dnů před
zahájením VH. Volební lístky budou předány delegátům při prezentaci.
2. Předsednictvo SČF doporučuje ZOJ i jednotlivým členům SČF, aby veškeré
připomínky k jednání VH a předloženým materiálům zaslali sekretariátu SČF
nejpozději do 31.12.2020.

§3
Účastníci VH
1. Právo účastnit se VH mají všichni delegáti zvolení ve svých ZOJ, kteří při prezentaci
předloží platný členský průkaz SČF s vylepenou členskou známkou SČF za rok 2020.
Za zvoleného a nahlášeného delegáta, který se nemůže zúčastnit jednání VH, může
vysílající ZOJ vyslat řádně zvoleného náhradníka, který bude na základě pověření
zapsán před zahájením VH do prezenční listiny. Výše uvedené pověření platí i pro
případnou náhradní VH.
2. Právo účasti na VH mají i všichni členové P-SČF, RK SČF a P-SČF pozvaní hosté.
3. Před zahájením VH obdrží delegáti, zapsaní do prezenční listiny, potřebné podklady a
volební lístky.
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§4
Orgány VH
1. VH zahájí pověřený člen P-SČF, který ji řídí do zvolení předsedajícího Valné
hromady jejími delegáty. Další orgány VH, které zvolí delegáti:
a) tříčlenná mandátová komise;
b) pětičlenná volební komise;
c) tříčlenná návrhová komise;
d) čtyři skrutátoři;
e) dva ověřovatelé zápisu.
P-SČF doporučuje VH, aby volby předsedajícího a všech orgánů VH a schválení
jednacího a volebního řádu proběhly veřejným hlasováním.
2. Mandátová komise zjišťuje, zda je na VH přítomen počet delegátů, potřebný pro
usnášeníschopnost VH. Počet přítomných delegátů sleduje v průběhu VH podle
prezenční listiny a počtu odevzdaných volebních lístků.
3. Návrhová komise v průběhu jednání připravuje usnesení VH k jednotlivým bodům
programu. Pověřený člen návrhové komise přednese v závěru VH návrh usnesení VH
ke schválení.

§5
Řízení a jednání VH
1. Jednání VH řídí předsedající zvolený podle § 4, odst. 1. Při řízení VH je povinen
dodržovat jednací řád a demokratické principy při jednání a hlasování.
2. Na návrh delegáta může být provedena změna řídícího VH. Návrh může být přednesen
v průběhu konání VH a musí obsahovat důvody pro navrhovanou změnu a rovněž
jméno navrhovaného nového řídícího VH, který musí s kandidaturou souhlasit. O
návrhu na změnu řídícího VH se hlasuje samostatně a veřejně, a to ihned po
přednesení návrhu.

§6
Průběh VH
1. Program jednání VH je navržen v souladu s ustanovením § 56 Stanov SČF. VH SČF
projedná a zvolí, resp. schválí:
a) předsedajícího VH a jednací řád VH;
b) mandátní, volební a návrhovou komisi, skrutátory a ověřovatele zápisu;
c) upravené znění Stanov SČF;
d) volební řád pro volbu předsedy SČF, místopředsedy SČF a dalších členů a
náhradníků P-SČF a RK SČF spolu se způsobem volby;
e) zprávu o činnosti sekretariátu a P-SČF za uplynulé funkční období;
f) zprávu RK o hospodaření SČF za uplynulé funkční období;
g) návrh dlouhodobých úkolů SČF pro období do roku 2025;
h) výsledek volby předsedy SČF, místopředsedy SČF a dalších členů a
náhradníků P-SČF a členů RK SČF;
i) usnesení VH.

NÁVRH
2. Každý delegát VH může vystoupit se svou připomínkou, návrhem a dotazem. Prostor
pro diskuzi byl dán již před zasedáním VH, a to na webových stránkách SČF;
zúčastnit se jí mohli delegáti VH i všichni členové SČF. Předsednictvo SČF proto
doporučuje, aby vystoupení jednotlivých delegátů na VH bylo omezeno na 3 minuty.

§7
Způsob hlasování na VH
1. Hlasovací právo mají pouze delegáti, kteří obdrželi hlasovací lístky.
2. Hlasování pomocí hlasovacích lístků pro volbu členů orgánů SČF je ve smyslu § 56,
bod i) tajné, ostatní hlasování jsou veřejná – pomocí delegačenky.
3. Hlasy při veřejném hlasování sčítají skrutátoři, volební komise sčítá výsledky tajného
hlasování.

§8
Zpracování zápisu z VH
1. Zápis z VH vypracuje funkcionář, zvolený pro tento účel VH, a to tak, aby byl
k dispozici ověřovatelům zápisu do 14 dnů po skončení VH.
2. Ověřovatelé zápisu ověří zápis do týdne poté, co jim byl předložen. Následně jej
předají ke zveřejnění na webových stránkách SČF a v Informacích SČF.

§9
Účinnost
Jednací řád byl schválen a vyhlášen Valnou hromadou SČF dne 11.4.2021 a tím nabývá
platnosti a účinnosti.

