Jednací řád Jihlavského plaveckého klubu AXIS
1 Jednací řád JPK AXIS upravuje zásady a organizaci jednání orgánů JPK AXIS ( valné hromady,
Výkonného výboru a trenérské rady).
Část 1
2 Valná hromada
Řádnou VH JPK AXIS svolává předseda VV JPK AXIS zpravidla 1x ročně.
2.1 VH JPK AXIS tvoří delegáti sekcí klubu. Počet mandátu je stanoven následovně. Sekce
sportovního plavání 4, sekce dálkového a otužilostního plavání 2, sekce veteránského plavání 4,
sekce triatlonu 2, sekce cvičitelů a trenérů 5, sekce rozhodčích 1, sekce IT 1. Celkem se VH účastní
19 delegátů s hlasem rozhodujícím. Jako delegáti s hlasem poradním se jednání konference zúčastní
členové VV JPK AXIS a členové revizní komise.
2.2 Delegáti mají právo:
- uplatňovat své návrhy a připomínky k projednávaným otázkám
- kontrolovat činnost JPK AXIS a vyjadřovat se k činnosti výkonného výboru.
- požadovat odpověď na své dotazy a připomínky do jednoho měsíce, pokud nejsou
zodpovězeny přímo v průběhu VH.
2.3 Pravomoci VH vymezují stanovy JPK AXIS.
2.4 VH je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Nesejde-li se do 30
minut po stanoveném začátku nadpoloviční většina delegátů, koná se po této čekací době jednání
VH za účasti přítomných delegátů a VH je usnášení schopná jen o bodech programu uvedených v
pozvánce.
3 Příprava zasedání VH
3.1 Za obsahovou a organizační přípravu zasedání VH odpovídá VV JPK AXIS.
3.2 VV projednává zprávy a ostatní materiály určené pro zasedání.
3.3 Písemné materiály jsou rozesílány delegátům nejpozději 7 dnů před jednáním VH.
4 Řízení VH
4.1 Jednání VH řídí předseda nebo místopředseda JPK AXIS.
4.2 Jednání VH se řídí programem, který na návrh VV schvalují na počátku
jednání delegáti VH.
4.3 VH volí zpravidla tyto komise:
4.3.1 Mandátovou, která ověřuje platnost mandátu, podává zprávu o počtu přítomných delegátů a
hostů a zjišťuje, zda VH je schopná se usnášet.
4.3.2 Volební, která předkládá VH návrhy kandidátů na volené funkce, případně návrh delegátů

na zasedání orgánů a organizací, jichž je JPK AXIS členem. Projednává připomínky k předloženým
kandidátům a zabezpečuje úkoly, spojené s provedením voleb a zpracovává protokol o výsledku
voleb.
4.3.3 Návrhovou, která projednává diskusní příspěvky a připomínky k návrhu usnesení a zaujímá
k nim stanovisko. VH předkládá návrh usnesení a další dokumenty ke schválení.
4.4 Předsedající řídí jednání konference, uděluje slovo diskutujícím, zajišťuje a vyhlašuje výsledky
hlasování, přerušuje a ukončuje zasedání a dbá na to, aby jednání mělo pracovní a věcný
charakter.
4.5 Diskuse se mohou zúčastnit všichni delegáti s hlasem rozhodujícím a poradním. Jednotlivé
diskusní příspěvky jsou stanoveny v rozsahu maximálně 5 minut. K jednotlivým diskusním příspěvkům
se připouští faktická poznámka v rozsahu maximálně 1 minuty. O ukončení diskuse rozhodují delegáti
VH na návrh řídícího schůze.
4.6 Hlasovací právo mají delegáti s hlasem rozhodujícím.
4.7 O předložených návrzích rozhoduje VH veřejným hlasováním. O protinávrzích se hlasuje
napřed, v pořadí, v jakém byly předloženy.
4.8 Volba nových orgánů se provádí tajným hlasováním. Pokud je na danou funkci navržen pouze
jeden kandidát, může VH rozhodnout o volbě veřejným hlasováním.
4.9 Ke schválení návrhu je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím. Ke schválení změn stanov a rozhodnutí o zrušení JPK AXIS je třeba 3/5 většiny
přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.

Část 2
5 Výkonný výbor JPK AXIS
5.1 Výkonný výbor JPK AXIS řídí práci v období mezi zasedáním VH JPK AXIS v souladu se
stanovami JPK AXIS, usnesením VH a dalšími předpisy.
5.2 Složení výkonného výboru JPK AXIS je následující. Předseda, výkonný místopředseda, druhý
místopředseda a šest členů.
5.3 Schůze VV se konají zpravidla 1x za měsíc, nejméně však 1x za čtvrt roku. Svolává je
předseda JPK AXIS, v jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů.
5.4 VV pracuje na základě plánu práce, sestaveného zpravidla na půl roku.
5.4.2 Návrhy k projednání ve výkonném výboru mohou předkládat všichni členové VV a předseda
revizní komise.
5.4.5 K jednotlivým bodům programu mohou být přizváni další členové JPK AXIS, kteří však nemají
právo hlasovat.

5.4.6 Jednání řídí předseda JPK AXIS nebo jím pověřený zástupce.
5.4.7 Diskuse k jednotlivým bodům programu není časově omezena, o ukončení diskuse rozhoduje
předseda. Po skončení diskuse předsedající shrne výsledek jednání a formuluje závěrečný návrh
usnesení. O případných protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí, v jakém byly předneseny.
5.4.8 VV je usnášení schopný při účasti dvou třetin členů, o přijetí usnesení rozhoduje nadpoloviční
většina hlasů přítomných členů.
5.5 O zasedání VV JPK AXIS se vyhotovuje zápis, ve kterém jsou obsažena všechna usnesení. Za
jeho vyhotovení nejdéle do 7 dnů po skončení zodpovídá určený člen VV.
5.5.1 Člen VV má právo na zaprotokolování svého odlišného stanoviska, jestliže o to požádá.
5.5.2 Zápis schvaluje VV na svém příštím zasedání.
Část 4
6 Trenérská rada
6.1 Trenérská rada metodicky řídí sportovní činnost JPK AXIS.
6.2 Je složena ze všech aktivních trenérů klubu.
6.3 Schůze se konají nepravidelně na návrh kteréhokoliv z trenérů a svolává je hlavní trenér klubu.
6.4 Závěry a usnesení trenérské rady předkládá hlavní trenér VV.

