JEDNACÍ

ÁD

Výkonného výboru eského nohejbalového svazu (dále jen VV NS)

1 Jednání VV
1.1

NS

Svolání jednání

1.1.1

Jednání svolává prezident dle svého uvážení, nejmén však jedenkrát za 3 m síce

- jednání se budou konat v pracovních dnech od 17:00, pokud nebude alespo 4 leny
VV NS dohodnuto jinak
- jednání bude ukon eno maximáln ve 22:00 hod.
1.1.2

Pokud jednání nem že svolat prezident svolává jednání viceprezident za dodržení
podmínek bodu 1.1.1.

1.1.3

Pokud jednání nem že svolat ani viceprezident svolává nejstarší ze zbývajících len
VV NS za dodržení podmínek bodu 1.1.1.

1.2

Pozvánka na jednání

1.2.1

Pozvánka se odesílá len m VV NS, p edsedovi Dozor í rady (dále jen DR) a dalším
ú astník m jednání dle rozhodnutí svolávajícího

1.2.2

Sou ástí pozvánky na jednání musí být

- program jednání ur ený svolávajícím
- kopie dokumentu( ), který(é) bude(ou) na jednání projednávány
- informaci o p izvaných ú astnících jednání

1.3

Místo jednání

1.3.1

Místem jednání budou

- místo ur ené svolávajícím po p edchozí dohod alespo 4 len VV NS, pokud nedojde
k dohod pak se stává místem jednání sídlo NS
- mimo výše uvedené místo, za ú elem projednání problematiky jednotlivých Krajských
nohejbalových sout žních komisí (KNS), sídlo ur ené KNS
- jiné místo po dohod alespo 4 len VV NS

1. z celkem 5

1.3.2

1.4

V p ípad jednání mimo sídlo NS, nebo mimo území Prahy, hradí eský nohejbalový
svaz p izvaným ú astník m jednání náklady s tím spojené

Program jednání

1.4.1

Svolávající p ipraví návrh programu jednání a rozešle s pozvánkou (viz. 2.4.1)

1.4.2

VV NS každý rok minimáln na jednom jednání bude projednávat problematiku
jednotlivých KNS za ú asti p edstavitel vybraných KNS

1.4.3

Návrh dlouhodobého programu jednání

- bude p ílohou, která bude aktualizována do 31.3. kalendá ního roku dle plánu innosti VV NS

1.5

Ú astníci jednání
- jednání VV NS jsou ve ejná pro leny NS
- lenové VV NS
- p edseda dozor í rady
- p izvané osoby svolávajícím dle pozvánky
- lenové NS (zástupci oddíl , kte í se prokáží zmocn ním) po ohlášení na adrese NS

1.6

Zápis z jednání
- zpracovává p edsedajícím ur ený ú astník jednání VV NS nebo sám p edsedající
- zápis z jednání VV je ve ejný
Zápis bude obsahovat :
- popis projednávaného tématu
- text rozhodnutí o tématu v etn výsledku hlasování a seznamu len VV NS v . uvedení
jejich hlas (s výjimkou volebních hlasování)
- soupis informací z kategorie „r zné“, které mají informativní charakter pro KNS
- neve ejnou p ílohou zápisu budou podkladové materiály k jednotlivým
projednávaným bod m, pokud VV nerozhodne jinak
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2 Pravidla pro rozhodování
2.1

Zp soby rozhodování

2.1.1

Rozhodování na jednání VV NS

2.1.2

Rozhodování mimo jednání VV NS (tzv.RMJ)

2.2

Pravidla pro rozhodování na jednání VV NS

2.2.1

Každý len VV NS, který se ú astní projednání má jeden hlas

2.2.2

O návrzích se hlasuje bezprost edn .Pokud je návrh (protinávrh ) více, hlasuje se od
posledn navrženého

2.2.3

lenové VV

NS hlasují ve ejn (s výjimkou volebních hlasování)

2.2.4

VV NS je usnášeníschopný, pokud se jednání ú astní nadpolovi ní v tšina len VV

2.2.5

P edsedajícím je svolávající. V p ípad jeho nep ítomnosti viceprezident nebo nejstarší
z p ítomných len

2.2.6

Po zahájení a ur ení p edsedajícího p edsedající konstatuje, zda je VV NS
usnášeníschopný
- v p ípad , že VV NS není na jednání usnášeníschopný, ukon í p edsedající jednání a ur í
náhradní termín jednání

2.2.7

VV NS rozhoduje nadpolovi ní v tšinou p ítomných len
- v p ípad , že pro návrh hlasuje nejvíce polovina p ítomných len VV NS, není návrh
schválen.

2.3
2.3.1

Pravidla pro rozhodování mimo jednání VV NS (RMJ)
Toto ustanovení nelze použít na tato rozhodnutí:
- návrh na zrušení odborné komise, jmenování a odvolání len odborné komise, pokud není
p edkládáno nad ízeným lenem VV
- uzav ení pracovního pom ru ze strany NS
- všechna rozhodnutí, kde je dle stanov vyžadováno rozhodnutí na zasedání

2.3.2

Návrh na rozhodnutí mimo jednání VV NS je odesíláno navrhovatelem ( lenem VV
NS) všem len m VV NS a v kopii na sekretá e NS

2.3.3

Každý len VV NS má jeden hlas

2.3.4

Každý len VV NS se musí k návrhu vyjád it e-mailem, faxem i dopisem na adresu
navrhovatele a v kopii na sekretá e NS v termínu do 5 pracovních dní ode dne
obdržení návrhu, pokud není dohodnuto jinak
- v p ípad , že se len VV NS k návrhu ve stanoveném termínu nevyjád í má se za to, že s
návrhem nesouhlasí

3. z celkem 5

2.3.5

Návrh je schválen nadpolovi ní v tšinou hlas
- v p ípad , že pro návrh hlasuje nejvíce polovina p ítomných len VV NS, není návrh
schválen

2.3.6

Schválení návrh mimo jednání musí být zaneseno do zápisu z nejbližšího jednání VV
NS a to vý tem t chto rozhodnutí a p iložením zn ní schváleného rozhodnutí jako
p ílohy k zápisu

2.3.7

V p ípad , že více jak jeden len VV NS vyjád í ve stanovené lh t pro vyjád ení zájem
o projednání návrhu na jednání VV NS, není možné schválit návrh bez projednání

2.4
2.4.1

Lh ty
Pozvánka pro p izvané ú astníky na jednání VV NS se odesílá alespo 10 pracovních
dní a pro leny VV NS alespo 5 pracovních dní p ed jednáním dohodnutou formou
dle níže uvedených priorit, není-li ve výjime ných p ípadech a dohodou všech stran
stanoveno jinak.
- e-mail
- osobn
- faxem
- doporu ený dopis
- telefonicky

2.4.2

Výjimkou z ustanovení 2.4.1 jsou p ípady, kdy je nutné neprodlené projednání
jednotlivých p ípad (nap . odvolání, námitky, prominutí trest atp.), jejichž
neprojednání v d ív jším termínu by mohlo mít dopad do ovlivn ní sout ží po ádaných
mezinárodní federací FIFTA a NS. V t chto p ípadech se projednává vždy pouze tento
bod a lh ta pro pozvánku se nestanovuje

2.4.3

Pokud VV NS projednává v 1.stupni provin ní i podání i projednává ve 2.stupni
odvolání proti rozhodnutí v 1.stupni, musí být jednání VV NS provedeno do 20
pracovních dní ode dne doru ení odvolání, podání (s výjimkou p ípad , kdy je nutné
zajistit p ed jednáním dodate né podklady)

2.4.4

VV NS musí vydat rozhodnutí o odvolání do 25 pracovních dní ode dne doru ení
podání i odvolání (s výjimkou p ípad , kdy je nutné pro rozhodnutí svolat další jednání
VV NS i doplnit podklady pro rozhodnutí). V takovém p ípad další jednání musí
prob hnout vždy do 10 pracovních dní (s výjimkou p ípad , kdy je nutné zajistit p ed
jednáním dodate né podklady) 2.4.5 Zápis z jednání musí být odeslán ú astník m
jednání do 5 pracovních dní od jednání a to:
- osobn proti potvrzení o p evzetí i doporu en , pokud se projednává odvolání, podání i
provin ní
- emailem, faxem i b žnou poštou, pokud se jedná o zápis z pravidelného jednání VV NS
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2.4.5

2.5
2.5.1

Zápis z jednání bude zve ejn n na internetových stránkách NS do 10 pracovních dní
od jednání

Další pravidla jednání
Po izování audio a videozáznam je možné pouze po p edchozím schválení VV NS

3 P ílohy
- program jednání na kalendá ní rok v souladu s plánem innosti

V Praze dne 9.prosince 2008

Kamil Kleník v.r.
Prezident eského nohejbalového svazu
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