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Jednací řád Valné hromady LKS ČSOS

článek I.
1. O záležitostech Valné hromady LKS ČSOS (dále Valné hromady) jednají a jejich závěrech
rozhodují delegáti Valné hromady, zástupci oddílů sdružených v LKS ČSOS.
2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhnout členy mandátové, volební, návrhové komise
a návrhy dle volebního řádu a dále předkládat Předsednictvu LKS ČSOS (dále jen Předsednictvo)
a radám podněty a připomínky.
3. Diskusní příspěvek nesmí být delší než tři minuty. Diskutujícím může předsedající Valné hromady
odebrat slovo při překročení délky příspěvku a v případech, kdy se diskutující odchyluje od tématu
či hrubým způsobem uráží přítomné.
4. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. K přijetí návrhu je potřeba
nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů.
5. Přítomní členové Předsednictva, předsedové rad a pozvaní hosté, kteří nejsou řádnými delegáty,
mají všechna práva dle č. I. bodu 2, s výjimkou práva hlasovat.
článek II.
1. Jednání Valné hromady řídí Předsednictvo, které si ze svého středu volí předsedajícího.
2. Předsedající uděluje a odnímá slova a činí podle rozhodnutí Předsednictva další úkony potřebné
k zajištění průběhu jednání.
článek III.
1. Valná hromady volí dvoučlennou mandátovou komisi, která ověří platnost mandátů přítomných
delegátů, podá zprávu o počtu přítomných delegátů a zprávu o tom, zda je Valná hromada
usnášeníschopná.
2. Volby do orgánů LKS ČSOS se v souladu s Pravidly činnosti LKS ČSOS řídí Volebním řádem LKS
ČSOS.
článek IV.
1. O zásadních záležitostech jednání se rozhoduje usnesením, jehož návrh předkládá Předsednictvo.
O předložených návrzích usnesení rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím veřejným hlasováním.
O návrzích se rozhoduje v pořadí, v jakém jsou předloženy. Záznam přijatých usnesení provádí
dvoučlenná návrhová komise (zvolená z řádných delegátů Valné hromady), která předkládá Valné
hromadě na závěr celkové usnesení.
2. Valná hromada přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření dle Pravidel činnosti LKS ČSOS nadpoloviční
většinou hlasů přítomných delegátů.
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