Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. (WTA CZ)

JEDNACÍ ŘÁD
1. Působnost jednací řádu
Jednací řád platí pro:

Valnou hromadu
Radu společnosti a předsednictvo
Dozorčí radu

2. Příprava jednání orgánů
Valnou hromadu svolává v souladu se stanovami jménem Rady WTA její předseda.
Program valné hromady předkládá po projednání Rada WTA. Vychází přitom ze stanov,
z usnesení valných hromad a z iniciativních návrhů členů společnosti k řešení aktuálních a
perspektivních úkolů.
Mimořádnou valnou hromadu svolá Rada WTA CZ, pokud o to požádá alespoň třetina
členů společnosti.
Schůze Rady WTA CZ svolává předseda nebo z jeho pověření sekretariát společnosti.
Program jednání stanoví předseda. Jednání se koná zpravidla jedenkrát za dva měsíce
nebo v kratší době k řešení aktuálních naléhavých úkolů.
Schůze předsednictva WTA svolává předseda dle svého uvážení, zejména pro řešení
vybraných operativních úkolů.
Schůze dozorčí rady svolává její předseda, zpravidla v návaznosti na zasedání Rady WTA
CZ.
3. Předlohy k jednání a způsoby jejich projednávání
Valná hromada jedná zpravidla na základě stručných písemných předloh připravených
Radou nebo sekretariátem.
Rada WTA CZ, předsednictvo a dozorčí rada mohou projednat jednotlivé body programu
i na základě ústní informace.
K důležitým otázkám předkládaným valné hromadě lze uspořádat na základě usnesení
Rady členskou diskusi, vyžádat připomínky nebo svolat pracovní skupinu.
Hlavní pozornost se věnuje obsahové a věcné stránce projednávané problematiky, jakož i
formám realizace usnesení, jeho přesnosti a čistotě jazykového vyjádření.
Za předlohy předkládané orgánům WTA CZ odpovídá předkladatel, kterým je obvykle
člen příslušného orgánu. Předlohy týkající se hospodaření, organizačních a majetkových
otázek připravuje sekretariát ve spolupráci s hospodářem společnosti případně pověřeným
členem předsednictva (předsedou kontrolní rady, vědeckým tajemníkem). Součástí návrhu
předkládaného valné hromadě je návrh usnesení k jednotlivým bodům programu.
Pozvánky a písemné předlohy k jednání rozesílá sekretariát podle pokynů předsedy WTA
CZ. Předlohy pro valnou hromadu se rozesílají zpravidla 14 dnů před jejím konáním, pro
Radu WTA CZ 7 dnů před zasedáním. Předlohy do bodu „různé“ se předkládají stejným
způsobem nebo se rozdají před zasedáním nebo se projednají na základě ústní informace.
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4. Jednání orgánů
Jednání valné hromady se zúčastní řádní členové a dále pověření zástupci organizací
přidružených členů WTA CZ, které uhradily členský příspěvek (viz čl. 5 bod 3 Stanov).
Členové, kteří v běžném roce členský příspěvek neuhradily, nemají právo účasti ani
hlasování. Takoví členové mohou být připuštěni na jednání valné hromady pouze jako
hosté s hlasem poradním.
Jako hosté mohou být přizváni na valnou hromadu význačné osobnosti a zástupci
organizací, které aktivně spolupracují s WTA CZ. Těmto může předsedající udělit právo
vystoupit na valné hromadě.
Valná hromada volí zpravidla tříčlennou mandátovou a návrhovou komisi, případně
volební komisi.
Návrhová komise v průběhu jednání připravuje návrh usnesení, který v závěru předkládá
ke schválení.
Mandátová komise ověřuje oprávněnost účasti členů a právo hlasovat. Dále posuzuje
způsobilost k usnášení valné hromady. Valná hromada je způsobilá k usnášení, je-li
přítomno přes 50% členů společnosti. Je-li přítomno méně členů, svolá zvolené pracovní
předsednictvo náhradní valnou hromadu, která se uskuteční 30 minut po plánovaném
zahájení řádné valné hromady. Na náhradní valné hromadě musí být přítomna alespoň
čtvrtina řádných členů, aby byla usnášení schopná.
Valnou hromadu řídí pracovní předsednictvo, které tvoří zpravidla předseda WTA CZ,
předseda dozorčí rady, případně další členové.
Vystoupení k jednotlivým bodům programu musí být věcná a stručná v max. délce 7
minut. Prodloužení, případně druhé vystoupení povoluje předsednictvo valné hromady.
Předsedající ukončuje diskusi k jednotlivým bodům jednání a vyslovuje doporučení na
usnesení. O ukončení diskuse rozhoduje nadpoloviční většina přítomných.
O usnesení rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů s právem hlasování.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Jednání Rady WTA CZ, předsednictva a dozorčí rady řídí jejich předsedové, případně jimi
pověřený člen. Jednání se řídí obdobně jak je uvedeno v předchozím textu. Závěry a
usnesení těchto orgánů se přijímají se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů
příslušného orgánu.
5. Kontrola usnesení
Rada WTA CZ podává valné hromadě zprávu o činnosti a o plnění usnesení minulé valné
hromady.
Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti, o kontrole plnění usnesení
valné hromady a o plnění přijatých interních dokumentů společnosti, zejména o
programovém plánu a o hospodaření společnosti.
Na zasedání Rady WTA CZ provádí kontrolu usnesení předseda, případně sekretariát.
Praha, 2002
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