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Článek 1. Delegáti Valné hromady 

I.1.1. Člen HB se stává delegátem Valné hromady při dodržení podmínek uvedených ve 
Stanovách HB po zaregistrování v místě konání Valné hromady. Registraci delegátů řídí 
osoba pověřená svolavatelem VH HB. 

I.1.2. Prezenční listina delegátů Valné hromady tvoří přílohu zápisu z Valné hromady. 

I.1.3. Delegáti, kteří se stali delegáty na základě svého členství v VV HB nebo KRK, v 
průběhu Valné hromady neztrácejí práva delegáta, ani pokud odstoupí ze své funkce 
nebo je na jejich místo zvolen někdo jiný. Členové VV HB a KRK HB zvolení v 
průběhu zasedání VH HB se nestávají delegáty VH HB, na níž byli zvoleni.  

Článek 2. Průběh jednání Valné hromady 

I.2.1. Zasedání Valné hromady zahájí předseda Hnutí Brontosaurus nebo jím pověřená osoba. 
Není-li taková osoba, pak nejstarší delegát. Po svém zvolení řídí zasedání VH HB 
moderátoři.  

I.2.2. Jednání Valné hromady zaznamenávají zapisovatelé a hlasy při hlasování Valné 
hromady sčítají skrutátoři určení orgánem, který organizuje Valnou hromadu, popřípadě 
zvolení delegáty VH HB. 

I.2.3. Moderátor se řídí programem zasedání Valné hromady, který zpravidla obsahuje: 

a) zprávu o činnosti VV HB, 
b) zprávu o činnosti KRK, 

c) podněty k projednání, které navrhla VV HB, 
d) podněty a stížnosti členů HB, 

e) zprávy o činnosti Sekcí HB, 
f) rámcový plán činnosti a hospodaření VV HB a formuluje úkoly pro VV HB na další 

volební období, 
g) stanovení výše členských příspěvků na příští rok, 

h) volbu členů a náhradníků Výkonného výboru Hnutí Brontosaurus, 
i) volbu členů a náhradníků Kontrolní a revizní komise Hnutí Brontosaurus. 

I.2.4. Moderátor stanoví pravidla pro zasedání, a to zejména: 
a) maximální délku jednoho příspěvku (zpravidla 3 minuty), jedná-li se o diskusní 

příspěvek, 
b) podmínky, za kterých je možno odebrat slovo, moderátor může odebrat slovo kdykoli, 

přehlasován může být Valnou hromadou, 
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c) podmínky, za kterých je možno do průběhu zasedání vstupovat s technickou 
poznámkou (zejména jedná-li se o skutečnost technického nebo procesního charakteru, 
která má zásadní vliv na problematiku právě přednášeného příspěvku), 

d) maximální délku jednacího bloku (zpravidla 3, ale maximálně 5 hodin). 

Článek 3. Hlasování delegátů 

I.3.1. Valná hromada rozhoduje hlasováním - nadpoloviční většinou hlasů delegátů (není-li ve 
stanovách uvedeno jinak).  

I.3.2. V bodech, kde existuje více variant návrhů, udělí Valná hromada předběžnou podporu 
některým z nich hlasováním (stačí optická většina). Návrhy, které nezískaly předběžnou 
podporu, se dále neprojednávají, pokud o to některý z delegátů výslovně nepožádá.  

I.3.3. Pro sčítání hlasů je možno použít i institutu optické většiny, kdy se hlasy „pro“ či 
„proti“ skrutátory nesčítají, neboť převaha hlasů se zdá být patrná. Vznese-li některý 
z řádných delegátů ihned po hlasování námitku vůči optické většině, je moderátor 
povinen hlasování opakovat a nechat hlasy sečíst. 

I.3.4. Schvalování hlasováním (nestačí optická většina) provádí Valná hromada ve všech 
případech uvedených výslovně ve stanovách, nebo pokud o to požádá nejméně jeden 
delegát. 

I.3.5. Nadpoloviční většinou hlasů schvaluje usnesení Valné hromady. 
I.3.6. Delegáti Valné hromady jsou povinni se zasedání  Valné hromady účastnit až do jeho 

skončení (tzn. do schválení správnosti usnesení Valné hromady). 
I.3.7. Pokud se delegát neúčastní hlasování,  má se za to, že se zdržel. 

I.3.8. Delegát Valné hromady přestane být delegátem:  
a) pokud soustavně porušuje jednací řád Valné hromady a rozhodla-li o tom Valná 

hromada, 
b) pokud byl v průběhu jednání vyloučen z HB, 

c) pokud byl v průběhu jednání zrušen ZČ, RC nebo Klub HB, který delegáta vyslal. 
I.3.9. Hlasování Valné hromady se provádí aklamací (veřejné hlasování zdvižením ruky). 

I.3.10. K tajnému hlasování se přistupuje vždy: 
a) při volbě, 

b) v personálních otázkách, 
c) požádá-li o to nejméně 1/3 delegátů. 

I.3.11. Jednání Valné hromady mohou být přítomni hosté, nerozhodne-li v konkrétním bodě 
jednání Valná hromada jinak. 
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Článek 4. Úkony po zasedání Valné hromady 

I.4.1. Ředitel ÚHB zajistí:  
a) rozeslání usnesení a zápisu z jednání Valné hromady všem základním článkům, 

regionálním centrům, klubům a kontrolní a revizní komisi do 10 pracovních dnů, 
b) zveřejnění usnesení a zápisu z Valné hromady na internetu do 20 pracovních dnů. 

Článek 5. Volba orgánů HB 

I.5.1. Volba do volených orgánů HB probíhá takto: 

I.5.2. Valná hromada zvolí tříčlennou volební komisi, 
a) moderátor shromáždí návrhy na kandidáty do volených funkcí daného voleného orgánu, 

b) moderátor prověří dotazem, zda navržení s kandidaturou souhlasí a zda splňují 
podmínky pro výkon funkce, uvedené ve stanovách a vnitřních předpisech HB, 

c) moderátor sestaví kandidátní listinu se jmény všech kandidátů a jednotliví kandidáti se 
představí a prezentují VH, 

d) delegáti provedou volbu VV HB a KRK HB – každý delegát obdrží prázdný volební 
lístek, na něj napíše libovolný počet kandidátů, kterým dává svůj hlas. Nejprve napíše 
kandidáty do VV HB, pod čarou pak kandidáty do KRK. Na pořadí uvedených 
kandidátů nezáleží. Lístek vloží do předem určené nádoby. 

I.5.3. Volební komise (tři lidi) - sečte počty hlasů pro jednotlivé kandidáty a oznámí výsledky 
Valné hromadě, 

a) volební lístek je neplatný, je-li nečitelný. Volební lístky, na nichž jsou uvedeny jiné 
údaje, než na kandidátní listině uvede volební komise do souladu s tímto volebním 
řádem (tj. škrtne neplatné jméno, nebo jméno kandidáta, které je uvedeno vícekrát - 
jednou tam to jméno zůstane). 

b) Do VV HB jsou zvoleni všichni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. 
Funkcí ve VV HB se bezprostředně ujme nejvýše 12 kandidátů v pořadí podle 
obdržených hlasů. Ostatní zvolení kandidáti se stávají náhradníky. 

c) Do KRK jsou zvoleni  všichni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. 
Funkcí v KRK HB se bezprostředně ujme nejvýše 7 kandidátů v pořadí podle 
obdržených hlasů. Ostatní zvolení kandidáti se stávají náhradníky 

I.5.4. Při rovnosti hlasů  mezi kandidáty na posledním místě  se rozhodně tajným hlasováním 
(na nových hlasovacích lístek). Podobně se postupuje při rovnosti hlasů u náhradníků. 

I.5.5. Není-li zvolen dostatečný počet členů VV HB nebo KRK (dle stanov), považuje se 
volba za neplatnou a opakuje se sestavování kandidátní listiny a následují nové volby. 

Článek 6. Ukončení zasedání 

I.6.1. Moderátor ukončí zasedání Valné hromady jestliže:: 
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a) Valná hromada zvolila nebo potvrdila ve funkcích členy VV HB a KRK a zároveň, 

b) Valná hromada schválila závěrečné usnesení Valné hromady. 
I.6.2. Nejsou-li tyto podmínky splněny, svolá VV HB novou Valnou hromadu, která se musí 

uskutečnit nejpozději do 1 měsíce.  

Článek 7. Slib delegáta Valné hromady 

I.7.1. Zavazuji se, že nebudu svévolně narušovat svým kecáním a hloupými a komplikujícími 
připomínkami jednání Valné hromady. Pokud tak náhodou učiním, budu to považovat 
za osobní selhání a po zbytek jednání Valné hromady se budu o to usilovněji snažit  
o její zdárný průběh. 


