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Tento jednací řád upravuje způsob jednání a rozhodování valné hromady Svazu průmyslu a
dopravy ČR (dále jen „valná hromada“) a způsob volby orgánů Svazu průmyslu a dopravy ČR
(dále jen „Svaz“). Ustanovení tohoto jednacího řádu jsou závazná pro všechny účastníky
jednání valné hromady.
1) Jednání valné hromady řídí předsedající valné hromady navržený představenstvem a
schválený valnou hromadou.
2) Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li na ní přítomni delegáti představující
nadpoloviční většinu hlasů určenou podle bodů 3 a 4 čl. 9 stanov Svazu.
3) Valná hromada rozhoduje hlasováním. Usnesení valné hromady se přijímají prostou
většinou hlasů přítomných delegátů. K platnosti rozhodnutí valné hromady o změnách
stanov se vyžaduje nejméně dvoutřetinová většina hlasů přítomných delegátů.
4) Hlasuje se veřejně - aklamací. Volba členů orgánů Svazu probíhá tajným hlasováním. Na
základě rozhodnutí valné hromady je možno rozhodovat o kterékoliv otázce tajným
hlasováním nebo volit aklamací.
5) Valná hromada volí komisi mandátovou, volební a návrhovou a dva ověřovatele zápisu.
Komise jsou minimálně tříčlenné. V případě, že valná hromada nemá ve svém programu
volby orgánů Svazu, valná hromada volební komisi nevolí.
6) U zásadních materiálů předložených valné hromadě týkajících se strategie Svazu a
změny stanov, u kterých měli členové Svazu možnost uplatnit své připomínky písemnou
formou, bude valná hromada o připomínkách informována prostřednictvím zpravodaje,
který valnou hromadu seznámí s návrhem představenstva na akceptaci či zamítnutí
připomínek.
7) U návrhů předložených valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva,
potom o ostatních uplatněných návrzích. Je-li návrh představenstva přijat, o dalších
návrzích se nehlasuje.
8) Pokud se valná hromada koná jako volební, mají právo navrhovat kandidáty na členy
orgánů Svazu jeho členové a stávající představenstvo, dozorčí rada a smírčí výbor Svazu.
9) Postup pro navrhování kandidátů stanoví Pravidla pro návrh kandidátů do orgánů Svazu
průmyslu a dopravy ČR schválená valnou hromadou v dostatečném předstihu.

10) Každý z delegátů valné hromady oprávněný hlasovat obdrží při prezenci hlasovací lístek,
na základě kterého mu volební komise vydá před zahájením volby volební lístek a to
zvlášť pro volby do každého voleného orgánu i pro jednotlivá kola volby, pokud je bude
nutné uspořádat.
11) Vydání volebního lístku vyznačí volební komise v hlasovacím lístku delegáta i v seznamu
vedeném volební komisí pro každou volbu a její kolo. Volební komise odpovídá za to, že
u každé volby i jejího kola bude znám počet hlasujících delegátů i údaj o tom, zda je
valná hromada usnášeníschopná.
12) Průběh volby řídí předseda volební komise. V průběhu volby je volební komise
oprávněna rozhodnout o sporné otázce volebního řádu, tento upřesnit nebo doplnit.
Volební komise také rozhoduje v případě rovnosti hlasů o tom, zda volba bude
opakována, zda se rozšíří počet kandidátů pro druhé kolo či o použití losu nebo jiné
technice řešící problém. Rozhodnutí volební komise ve věci volby je konečné.
13) Před započetím volby předseda volební komise valné hromadě oznámí, kolik členů
orgánu Svazu má být zvoleno a kolik kandidátů je navrženo na tuto funkci.
14) Volby probíhají v pořadí volby prezidenta, volby členů představenstva, volby
viceprezidentů, volby členů dozorčí rady, volby členů smírčího výboru. Pokud některá
z voleb není na pořadu valné hromady, pořadí ostatních voleb musí být dodrženo.
15) Na volebním lístku jsou zapsáni kandidáti v pořadí podle abecedy.
16) Pro provedení volby se volební lístek upravuje tak, že hlasující zakroužkuje na volebním
lístku pořadové číslo jím voleného kandidáta. Platným je volební lístek, na kterém je
výše uvedeným způsobem označen i menší počet kandidátů, než je volen. Neplatný je
volební lístek, na kterém je označeno více kandidátů, lístek označený jiným způsobem
nebo volební lístek odevzdaný při volbě jiného orgánu nebo v jiném kole voleb.
17) Za zvoleného se považuje ten kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů
přítomných delegátů. Je-li navrženo více kandidátů, je za zvoleného považován ten
kandidát, který obdržel více hlasů, minimálně však nadpoloviční většinu hlasů
přítomných delegátů. Není-li v prvním kole zvolen dostatečný počet kandidátů, koná se
druhé kolo voleb. Není-li ani v druhém kole zvolen dostatečný počet kandidátů, třetí
kolo voleb se nekoná, to neplatí u volby prezidenta.
18) Do druhého kola postupuje z nezvolených kandidátů takový jejich počet, který se rovná
dvojnásobku počtu členů orgánu, který má být v druhém kole zvolen. Do druhého kola
voleb postupují kandidáti v pořadí podle počtu hlasů obdržených v prvním kole.
V případě rovnosti počtu hlasů postupují do druhého kola i kandidáti mající stejný počet
hlasů, jejich počet pak může být větší než dvojnásobek počtu členů orgánu, který má být
v druhém kole zvolen.
19) Pro volby viceprezidentů vyřadí volební komise z kandidátky ty kandidáty, kteří nebyli
v předchozím kole voleb zvoleni za členy představenstva Svazu.
20) Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují zvolení ověřovatelé zápisu.

