JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD
pro řádnou valnou hromadu GCA,
konanou dne 3.10.2013
ve Slavkově u Brna

Článek I
Jednací a hlasovací řád vymezuje a upravuje způsob jednání valné hromady (zkratka „VH“)a způsob
hlasování, přičemž v žádném bodě nesmí odporovat platným „Stanovám GCA“.
Článek II
Prezenci na VH zajišťují osoby navržené za členy mandátová komise, které provádějí rovněž následné
sčítání hlasů. Složení této komise musí být schváleno VH. Rozhodným datem pro možnost člena GCA volit
na VH, je den registrace členství v GCA s právem volit a dosažení 18-ti let alespoň v den konání VH.
Mandát člena je při prezenci ověřen mandátovou komisí a člen se podepíše na prezenčních listinách, jejichž
náležitosti stanoví obchodní zákoník a „Stanovy GCA“. Člena GCA s formou členství „Firemní členství
ZLATÉ“ nebo „Firemní členství STŘÍBRNÉ“ zastupuje při hlasování fyzická osoba(y), která(é) je(jsou)
registrována(y) u tohoto členství a na kterou(é) byla(y) vystavena(y) „Členská(é) karta(y) GCA“. Hlasování
na základě plné moci je možné, pověřený zástupce člena však musí být rovněž členem GCA a může
disponovat maximálně dvěma plnými mocemi, reprezentující další maximálně dvě členství, které nemusí
být úředně ověřeny.
Článek III
Osoba z mandátové komise, pověřená mandátovou komisí, sdělí před zahájením VH počet přítomných
členů GCA s právem volit a počet hlasů, jimiž tito disponují na základě podpisů na prezenčních listinách.
Článek IV
Každé „Osobní členství“, „Přidružené osobní členství“, „Studentské členství“, „Seniorské členství“ nebo
„Přerušené členství“ v GCA reprezentuje jeden hlas a tomu přísluší jeden hlasovací mandát, hlasuje se
zdviženou rukou. Každé členství právnické osoby v GCA „Firemní členství STŘÍBRNÉ“ reprezentuje jeden
hlas a každé „Firemní členství ZLATÉ“ dva hlasy a tomu odpovídající počet označených hlasovacích lístků.
Všechny hlasovací lístky jsou opatřeny razítkem GCA a pořadovým číslem dle prezenční listiny. Hlasovat
mohou pouze členové starší 18-ti let ke dni VH včetně.
Článek V
Přítomnými platnými hlasy na jednání VH se rozumí počet přítomných platných hlasů v okamžiku
hlasování. Pokud člen prezentovaný na začátku VH opustí před hlasováním místnost, odevzdá svůj
hlas/hlasy (včetně hlasovacích lístků) mandátové komisi, která pro dotyčné hlasování upraví počet
přítomných hlasů.
Článek VI
Počet přítomných hlasů musí ve všech případech hlasování splňovat bod 5.1 stanov GCA
o usnášeníschopnosti VH. Pokud není VH usnášeníschopná ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného
začátku jednání, vyhlašuje SR takovou VH za neplatnou a veškerý navržený program jednání se přesouvá
na nejbližší další VH. Pokud se VH stane ve svém průběhu neusnášeníschopná, předsedající VH vyhlásí
přestávku v jednání a pokud se situace nezmění ani po uplynutí jedné hodiny, přeruší jednání VH a SR po
té svolá pokračování VH tak, aby se toto konalo nejpozději do 4 týdnů od termínu předchozího přerušení.
Článek VII
Jednání VH zahajuje prezident nebo viceprezident GCA, který navrhne za SR ke schválení:
a) program VH;
b) jednací a hlasovací řád;
c) předsedu VH, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu, min. tři členy mandátové komise, jejíž členové
provádějí rovněž sčítání hlasů (skrutátoři)a tři členy návrhové komise.
O návrhu na předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, členy mandátové komise a návrhové komise
bude hlasováno současně. Pokud by však u návrhu na předsedu VH nebo složení některých komisí došlo
k námitkám, je nutné o předsedovi VH či členech těchto komisí hlasovat zvlášť, námitky však musí být
vzneseny před vlastním hlasováním. Hlasování pro tuto VH je ve všech bodech veřejné, ale VH může
přijmout rozhodnutí o tajné volbě pro některý z návrhů. Výsledek provedených hlasování předaný
pověřenou osobou z mandátové komise, je vyhlášen prezidentem nebo viceprezidentem GCA a poté je
řízení VH předáno zvolenému předsedovi VH.
Článek VIII
VH dále jedná a usnáší se o otázkách, které jsou obsaženy ve schváleném programu jednání VH a to dle
schváleného jednacího a hlasovacího řádu. Jednání VH řídí a za průběh odpovídá zvolený předseda VH.
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Článek IX
Předseda VH je povinen:
a) dodržovat program VH po jeho schválení. V případě požadavku na zařazení nového bodu do
programu, je nutné předložit předsedajícímu VH tento písemnou formou s výslovným souhlasem
min. 10% přítomných členů před hlasováním o schválení změny programu VH. O této změně je
nutno hlasovat samostatně veřejně a bude přijat v případě nadpolovičního souhlasu přítomných
hlasů;
b) zajistit důstojný a nerušený průběh VH, řídit se ustanoveními schváleného jednacího a hlasovacího
řádu, stanov GCA a obchodního zákoníku;
c) rozhodovat o všech sporných případech souvisejících s průběhem VH;
d) zajistit v průběhu jednání VH odpovědi na všechny dotazy, které se týkají předmětu jednání VH.
Pokud se tyto otázky netýkají přímo programu VH a jsou podány písemnou formou, předá je
k vyřízení správní radě klubu mimo pořad jednání VH.
Článek X
Předseda VH je oprávněn:
a) přerušit program VH a vyhlašovat přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv členů, k zajištění
pořádku a regulérnosti VH;
b) zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním
narušuje nebo ohrožuje průběh jednání VH a také je oprávněn takovou osobu vyloučit z dalšího
jednání VH;
c) přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh konání VH;
d) předkládat návrhy procedurálního charakteru a nechat o nich hlasovat i mimo stanovený program;
e) regulovat časovou délku jednotlivých diskusních příspěvků, přičemž max. časový limit pro diskusní
příspěvek člena k jednomu bodu je 3 minuty a délka technické poznámky pak max. 1 minutu.
Článek XI
Před hlasováním musí být prostřednictvím členů návrhové komise předán písemný text návrhu či
protinávrhu předsedovi VH, který musí zopakovat přesné znění tohoto předaného textu (pokud nebyl
členům účastnícím se VH předán písemně), včetně potřebného počtu hlasů pro přijetí.
Článek XII
Členové hlasují tak, že na výzvu předsedy VH zvednou ruku s odpovídajícím počtem hlasovacích lístků,
kterými disponují.
Článek XIII
O návrzích se hlasuje tak, že se nejprve hlasuje o návrhu „ano“, poté „ne“ a nakonec „zdržel se hlasování“.
Výsledek hlasování oznámí pověřená osoba z mandátové komise předsedovi VH, který vyhlásí, zda-li byl
návrh přijat či nikoli, včetně počtů hlasů „ano“, „ne“, „zdržel se hlasování“.
Článek XIV
Všechny návrhy předložené na VH musí být přijaty nadpoloviční většinou přítomných platných hlasů.
V případě rovnosti rozhoduje hlas prezidenta klubu, v případě jeho nepřítomnosti hlas viceprezidenta.
Jestliže VH hlasuje o změnách ve „Stanovách GCA“, pak k jejich schválení musí dojít 2/3 většinou
přítomných platných členských hlasů se zaokrouhlením na celé číslo směrem nahoru.
Článek XV
O průběhu VH se pořizuje zápis a usnesení, jejichž náležitosti v obsahu a způsobu vyhotovení, včetně
ověření se řídí „Stanovami GCA“ a obchodním zákoníkem. Jednání VH ukončuje její předseda.
Článek XVI
Tento jednací a hlasovací řád byl schválen řádnou VH GCA dne 3.10.2013 a platnost tohoto svými podpisy
stvrzují:

Prezident GCA: ………………………………………………

Předseda VH:

………………………………………………

Ve Slavkově u Brna 3.10.2013
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