NÁVRH

ORGANIZAČNĚ-JEDNACÍ ŘÁD
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPL-CICA
§1
Úvodní ustanovení
Jednací řád shromáždění delegátů SPL-CICA (dále jen „shromáždění delegátů“) stanovuje
přípravu, průběh jednání, hlasování, usnášení a provádění zápisů a zpráv z jednání shromáždění
delegátů.
§2
Delegát SPL-CICA
2.1. Delegát SPL-CICA je delegovaný zástupce s hlasovacím právem, kterého deleguje člen
SPL-CICA na základě plné moci.
2.2. Delegát disponuje takovým počtem hlasů, kolika ho pověřil člen SPL-CICA.
2.3. Počet hlasů jednotlivých členů SPL-CICA a členské příspěvky.
Subjekt
Slévárny přesného lití
Subjekty orientované na oblast přesného lití
Výzkumné ústavy a vysoké školy
Čestní členové

Max. počet hlasů
3
1
1
1

Čl. příspěvek/hlas
5.000,-Kč
5.000,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

2.4. V mimořádných případech může rada SPL na žádost člena dočasně upravit výši
příspěvku, popřípadě vyměřit splátkový kalendář. Všechny tyto úpravy musí
zdůvodnit ve zprávě na nejbližším následujícím shromáždění delegátů.
§3
Funkční a věcná příslušnost shromáždění delegátů
Shromáždění delegátů je nejvyšší orgán SPL-CICA a jeho náplní je:
a) volba prezidenta SPL-CICA;
b) volba členů rady SPL-CICA dle návrhu prezidenta;
c) volba revizní komise SPL-CICA;
d) možnost změny stanov SPL-CICA;
f) plní funkci nejvyššího rozhodčího orgánu SPL-CICA.
3.1. Prezident SPL-CICA je nejvyšším představitelem SPL-CICA a zastupuje SPL-CICA
v jednání s jinými právními subjekty.
Funkční období prezidenta SPL-CICA je 2 roky.
3.2. Rada SPL-CICA je tvořena 7-mi členy (prezidentem, viceprezidentem, sekretářem a členy).
Funkční období rady SPL-CICA je 2 roky.
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3.3. Revizní komise SPL-CICA je tvořena 3-mi členy (předsedou a členy).
Funkční období revizní komise SPL-CICA je 2 roky.
§4
Svolávání zasedání shromáždění delegátů
4.1. Shromáždění delegátů se schází dle potřeby, minimálně však 1x za rok.
4.2. Shromáždění delegátů svolává prezident SPL-CICA nebo rada SPL-CICA nejpozději 20 dnů
přede dnem vlastního jednání písemně nebo elektronickou poštou. V pozvánce uvede dobu a
místo konání, rovněž tak návrh programu. Spolu s pozvánkou doručí zároveň podkladové
materiály k jednotlivým bodům programu, a to zásadně v písemné nebo elektronické podobě.
Pozvánka spolu s materiály se mají za doručené dnem, kdy jsou doručeny do poštovní (v
místě trvalého bydliště), nebo emailové schránky příslušného člena SPL-CICA, pokud si
výslovně její člen nezvolí jiný způsob doručení.

4.3. Zasedání sdružení delegátů se mohou zúčastnit také hosté přizvaní radou SPL-CICA.
§5
Průběh jednání shromáždění delegátů
5.1. Jednání shromáždění delegátů řídí prezident SPL-CICA nebo jím pověřený člen rady
SPL-CICA (předsedající). Předsedající řídí vlastní průběh jednání, dbá na to, aby jednání
mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení přítomna nadpoloviční většina
všech delegátů SPL-CICA s hlasovacím právem, vyčká předsedající 30 minut, a pokud ani
tehdy není účastna nadpoloviční většina všech delegátů SPL-CICA s hlasovacím právem,
ukončí zasedání a dále postupuje dle stanov SPL-CICA (§ 11)
5.2. V úvodu jednání provede předsedající kontrolu zápisu předchozího jednání revizní komise.
Zápis, ke kterému nebyly podány námitky do zahájení jednání shromáždění delegátů se
pokládá za schválený. Na později podané námitky se nebere zřetel.
5.3. Zprávy a návrhy dle programu uvádí předkladatel. Právo předkládat zprávy a návrhy do
jednání shromáždění delegátů mají pouze delegáti.
5.4. O každém návrhu na usnesení nechá předsedající hlasovat. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj
nadpoloviční většina ze všech přítomných delegátů SPL-CICA s hlasovacím právem.
O návrzích na usnesení se hlasuje jednotlivě. Nejprve se vždy hlasuje o naposledy podaném
protinávrhu a pak, vždy o návrhu podaném před ním. V případě přijetí usnesení v dané věci se
již o dalších protinávrzích nehlasuje.
5.5. Předsedající shromáždění delegátů může jednání shromáždění delegátů přerušit. Vždy však
musí stanovit čas pokračování tohoto jednání.
5.6. Při projednávání materiálů, kde by mohlo dojít ke střetu zájmů, jsou delegáti SPL-CICA
s hlasovacím právem povinni tuto skutečnost oznámit a nezúčastnit se projednávání a
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hlasování.

§6
Organizačně technické náležitosti jednání shromáždění delegátů
6.1. Z jednání shromáždění delegátů se pořizuje zápis, který vyhotovuje určený zapisovatel.
6.2. Zápis obsahuje:
a) pořadové číslo jednání shromáždění delegátů;
b) den a místo jednání;
c) jmenovitý seznam přítomných s jejich podpisy;
d) program jednání;
e) jméno zapisovatele zápisu;
f) kontrolu zápisu z minulého jednání;
g) schválené znění usnesení s uvedením jeho pořadového čísla;
h) výsledky hlasování;
i) další důležité skutečnosti zachycující průběh jednání;
j) obsah přednesu jednotlivých delegátů pouze v případě, že o to delegát výslovně požádá.
6.3. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení jednání shromáždění delegátů. Zápis podepisují
předsedající a zapisovatel.
6.4. Nedílnou součástí zápisu je delegáty vlastnoručně podepsaná prezenční listina. Odděleně od
zápisu se uchovávají materiály předkládané k projednání shromážděním delegátů, návrhy a
dotazy podané k jednání revizní komise písemnou formou.
6.5. Zápis musí obsahovat podpis předsedajícího a zapisovatele. Za jeho uložení a možnost do něj
nahlédnout odpovídá prezident SPL-CICA.
§7
Volby orgánů SPL-CICA
Shromáždění delegátů volí orgány SPL-CICA dle § 2.
7.1. Návrhy na volbu nového prezidenta SPL-CICA předkládá rada, člen nebo delegát SPL-CICA
na nejbližším shromáždění delegátů ke skončení funkčního období.
7.2. Úřadující prezident SPL-CICA předkládá shromáždění delegátů návrh volební komise ve
složení:
a) předseda volební komise;
b) člen volební komise (zároveň zapisovatel);
c) člen volební komise.
7.3. Složení volební komise odsouhlasí shromáždění delegátů hlasováním.
Volební komise je zvolena, pokud pro ni hlasovala nadpoloviční většina z přítomných
delegátů s hlasovacím právem.
7.4. Předseda volební komise navrhne způsob hlasování a sčítání platných hlasů. Tento návrh musí
schválit delegáti SPL-CICA.
Předseda volební komise je zodpovědný za to, že volby orgánů SPL-CICA proběhnou
regulérně a že při hlasování byla přítomna nadpoloviční většina delegátů SPL-CICA.
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7.5. Z volby orgánů SPL-CICA musí být vyhotoven zápis, který vytvoří určený zapisovatel.
Zápis obsahuje:
a) den a místo jednání;
b) jmenovitý seznam přítomných s jejich podpisy;
c) výsledek hlasování jednotlivých delegátů s hlasovacím právem;
d) výsledek hlasování jako celek;
e) jméno a podpis předsedy volební komise a zapisovatele zápisu;
f) další důležité skutečnosti zachycující průběh volby orgánů SPL-CICA;
7.6. Volební komise po volbě orgánů SPL-CICA zaniká a pro příští hlasování orgánů SPL-CICA
se volí volební komise nová.
§. 8
Závěrečná ustanovení
8.1. Tento organizačně-jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení
shromážděním delegátů SPL-CICA.
8.2. Organizačně-jednací řád shromáždění delegátů SPL-CICA schválilo shromáždění delegátů
na svém zasedání dne ………………. usnesením č. …………………

V Brně 3. 2. 2011
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