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JEDNACÍ ŘÁD 
Řádné Valné hromady OFS PM 

(návrh)  
 

Článek 1 

 
Jednání Valné hromady Okresního fotbalového svazu Plzeň - město (dále 

„VH“) jsou oprávněni se zúčastnit delegáti s hlasem rozhodujícím vyslaní 
v souladu se čl. 15 Stanov OFS PM (dále „Stanov“). Vysílající složka je 
povinna na delegačním lístku potvrdit podpisy dvou členů statutárního 

orgánu, že delegát splňuje podmínky stanovené čl. 15 odst. 4. Stanov. 
Delegační lístek, který nebude splňovat stanovené podmínky nebo u něhož 

o tom budou pochybnosti, bude předložen mandátové komisi k postupu 
podle čl. 3 odst. 3 tohoto jednacího řádu.  
Delegáty na Valné hromadě mohou být pouze členové Asociace s tím, že 

jsou na Valnou hromadu vysíláni tak, že každý členský klub oprávněný 
podle čl. 14 odst. 2  Stanov požádat o svolání Valné hromady je oprávněn 

vyslat jednoho delegáta. 

Delegáty Valné hromady jsou členové statutárních orgánů členských klubů 

podle čl.15 odstavce 3 Stanov nebo jimi písemně zmocněné osoby, které 

jsou členy Asociace.  

Jako delegát Valné hromady nebude připuštěna osoba vyslaná tím 

členským klubem, jehož statutární nebo kontrolní orgán nebude složen 

bezvýjimečně z členů Asociace. 

    Členové Výkonného výboru, jakož i osoby podle čl. 15 odstavce 1  

    Stanov mají právo se vyjadřovat na Valné hromadě ke všem  

    projednávaným záležitostem. Členové Revizní komise a předsedové  

    ostatních komisí  Svazu mají právo se vyjadřovat na Valné hromadě  

    k záležitostem patřícím do působnosti orgánů, jichž jsou členy. 

        Hosté, s výjimkou osob podle čl. 15 odstavce 2 Stanov, mají právo  

        se vyjadřovat  na Valné hromadě k záležitostem, k jejichž projednání  

        na Valné hromadě byli přizváni. 

 
1. Valná hromada je schopna jednat, usnášet se a volit, pokud je na ní 

přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím. 

 
2. K přijetí rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční 

většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím  Hlasuje se veřejně 
zdvižením mandátu. 

 

3. VH se dále zúčastňují členové  Výkonného  výboru OFS a předsedové a 
členové komisí volených VH a předsedové komisí OFS jmenovaní 

výkonným výborem, kteří mají právo na VH vystupovat a v rámci své 
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působnosti v OFS činit VH podněty či doporučení, nemají však právo 

hlasovat (tzv. hlas poradní). 
 
4. Valné hromady se mohou zúčastnit zástupci PKFS i hosté a další osoby 

nezbytné pro zajištění jejího průběhu, o jejichž účasti rozhodne výkonný 
výbor OFS. 

 
Článek 2 

 

1. Jednání valné hromady zabezpečuje Výkonný výbor OFS. 
 

2. Valná hromada volí svého předsedajícího. Tuto funkci může vykonávat 
delegát s hlasem rozhodujícím či poradním. Předsedající má právo určit si 
asistenta, který mu bude nápomocen při administrativním zabezpečení 

výkonu jeho funkce. 
 

3. Předsedající řídí VH podle schváleného programu a uděluje slovo 
jednotlivým delegátům a hostům a činí úkony k zajištění řádného průběhu 
jednání dle dalších ustanovení. 

 
4. Valná hromada schvaluje sčitatele, kteří budou provádět sčítání hlasů při 

veřejném hlasování. 
 
 

Článek 3 
 

1. Valná hromada volí předsedu a dalších 2 členy mandátové komise.  
 

2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a 
složení přítomných delegátů a zajišťuje, zda je valná hromada způsobilá se 
usnášet a volit. 

 
3. V případě, že mandátová komise shledá, že delegační list vyslaného 

delegáta neodpovídá stanovám FAČR, prohlásí jeho mandát za neplatný 
s tím, že tento delegát není oprávněn zúčastnit se jednání VH. 
V pochybnostech rozhodne VH hlasováním. 

 
Článek 4 

 
1. Valná hromada volí předsedu a 2 členů návrhové komise. 
 

2. Návrhová komise předkládá valné hromadě návrhy na usnesení. Návrhy 
usnesení mohou předkládat valné hromadě rovněž delegáti s hlasem 

rozhodujícím, a to prostřednictvím návrhové komise. 
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                                             Článek 5 

 
1.      Valná hromada volí předsedu a 2 členů volební komise. 
2.      Volební komise zahajuje volby jednotlivých orgánů, tyto řídí, dohlíží na  

         průběh, rozhoduje o platnosti hlasů a sčítá odevzdané hlasy.  Předkládá    
         valné hromadě výsledky jednotlivých voleb.  

 
Článek 6 

 

1. Delegát s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit v diskusi k jednotlivým 
bodům programu, předkládat návrhy na předsedajícího a členy mandátové 
a návrhové komise a předkládat podněty a připomínky. K jednomu bodu 

programu může každý delegát vystoupit pouze jednou. Délka jeho 
vystoupení nemůže být delší než 3 minuty. Výjimku může na požádání 

udělit předsedající, s jehož souhlasem mohou v diskusi vystoupit i delegáti 
s hlasem poradním, zejména pokud je zapotřebí podat odborné vysvětlení 
k projednávaným otázkám, a hosté.  

 
2. Předsedající může diskutujícím odejmout slovo pouze po předchozím 

upozornění, a to v případech, kdy diskutující překročí povolenou délku 
vystoupení nebo se zcela odchyluje od projednávaného bodu programu 
anebo hrubým způsobem uráží přítomné. 

 
3. Delegáti s hlasem rozhodujícím mohou k projednávaným bodům programu 

vznášet faktické poznámky a pozměňovací návrhy v délce do 1 minuty. 
Jestliže byly předneseny pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a 
to v pořadí v jakém byly předneseny. Přijetím jednoho pozměňovacího 

návrhu se o dalších návrzích již nehlasuje. 
 

4. Delegát je povinen zúčastnit se celého průběhu jednání a dbát pokynů 
předsedajícího, týkajících se průběhu jednání. Delegáti, kteří se rozhodnou 
opustit jednání VH, jsou povinni toto nahlásit mandátové komisi. Jejich 

návrat na jednání je v tomto případě nepřípustný. 
 

5. Všichni účastníci jednání jsou povinni dbát pokynů předsedajícího, 
zejména hovořit pouze je-li jim uděleno slovo a zachovávat principy 

vzájemné úcty a slušnosti. V průběhu jednání je delegátům zakázáno rušit 
jednání hlasitým hovorem, používáním mobilních telefonů apod. Delegát, 
porušující výše uvedená pravidla, může být po napomenutí předsedajícím 

vykázán ze sálu. 
 

6. V případě hromadného porušování zásad uvedených v odst. 5. či pokud by 
jednání valné hromady ztrácelo důstojnost, předsedající jednání přeruší až 
do obnovení pořádku. 

 
V Plzni dne 9.2.2023 


