ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD*
Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami
na vysokých školách

Čl. 1. Úvodní ustanovení
1. Organizační a jednací řád Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými
potřebami na vysokých školách (dále jen Asociace) upravuje technické detaily
průběhu jednání a způsobu hlasování v orgánech a při pracovních jednáních Asociace
v souladu s ustanovením čl. 15, odst. 3, Stanov Asociace.
2. Organizační a jednací řád a jeho aktualizace nabývají platnosti schválením valnou
hromadou Asociace.

Čl. 2 Jednání valné hromady
1. Valná hromada se koná nejméně jednou v průběhu zimního, resp. podzimního
semestru a jednou v průběhu letního, resp. jarního semestru.
2. Místo konání valné hromady je voleno tak, aby hostiteli byli postupně pokud možno
všichni členové Asociace.
3. Pokud není dosaženo dohody o termínu a místu konání příští valné hromady v rámci
jednání předcházející valné hromady, předseda Asociace o místu konání následně
jedná s kterýmkoli členem Asociace.
4. Místo i termín konání valné hromady musí být známo nejpozději v okamžiku jejího
svolání, viz bod 3 čl. 8 stanov Asociace.

Čl. 3. Základní formy činnosti asociace
1. Činnosti Asociace se řídí ustanovením čl. 13 Stanov Asociace.
2. Pracovní jednání Asociace slouží k projednání úkolů, jež se dotýkají všech členů
Asociace; svolává je předseda Asociace nebo jiný určený člen Asociace a jsou
přístupná všem členům Asociace, přizvaným expertům i dalším hostům.
3. Jednání pracovní skupiny slouží k projednání dílčích profesních otázek, jež se mohou
týkat jen některých členů Asociace; jmenuje ji rada nebo valná hromada Asociace
*

Verze se schválenými připomínkami z valné hromady 13. října 2017.

(dále jen zřizovatel); svolává je člen Asociace, který zodpovídá za činnost příslušné
pracovní skupiny (dále jen koordinátor), jednání jsou přístupna přizvaným členům
pracovní skupiny, jejich hostům a přizvaným expertům.
4. Osvětová akce slouží k naplňování čl. 4, odst. 3–5 Stanov Asociace.
5. Pracovní jednání se svolávají vždy pro dosažení jasně formulovaného konkrétního cíle
a mohou být jednorázová i dlouhodobá. V okamžiku svolání pracovního jednání musí
být určen tento cíl a předpokládaná doba, v níž má být cíle dosaženo. V případě
jednání skupiny jsou cíl a předpokládaná doba určeny v okamžiku jmenování pracovní
skupiny a osoby zodpovědné za její činnost.
6. Na začátku pracovních jednání schvalují přítomní členové návrh programu jednání,
osobu, která jednání řídí, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
7. Jednání dospívá k usnesení či závěru konsenzuálním způsobem, přičemž je k přijetí
usnesení potřebný konsenzus všech přítomných členů Asociace. Regulérním závěrem
pracovního jednání může být i jen dohoda o tom, že o předmětu jednání bude
rozhodovat valná hromada.
8. Pracovní jednání skupiny se koná vždy nejpozději do 2 měsíců od posledního jednání.
9. Koordinátor skupiny může požádat zřizovatele skupiny před uplynutím určené lhůty
o předefinování cíle skupiny nebo prodloužení termínu jejího trvání. O takové žádosti
zřizovatel hlasuje.
10. Asociace na svých webových stránkách zveřejňuje seznam zřízených skupin, včetně
seznamu jejích jmenovaných členů, osob, které za skupiny zodpovídají, cílů, pro něž
byly zřízeny a termínů, do nichž mají předložit výsledky své práce.

Čl. 4. Hlasovací a volební řád
4.1. Volba Rady Asociace a předsedy Rady
4.1.1. Skrutátor
1. Předseda valné hromady navrhne před započetím hlasování skrutátora nebo volební
komisi tvořenou více skrutátory s určením předsedy této komise; takto navržená osoba
nebo takto složená komise se ujme své role, pokud návrh potvrdí ve veřejném
hlasování valná hromada.
2. Skrutátor nebo předseda volební komise od okamžiku svého potvrzení asistuje
předsedovi valné hromady ve všech krocích potřebných ke zvolení nových členů Rady
a nového předsedy Rady: zodpovídá za správný součet hlasů při hlasování o počtu
členů Rady, za soupis navržených kandidátů, za správné přidělení volebních čísel
kandidátům i za správný součet hlasů při hlasování o navržených kandidátech.
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3. Skrutátor i členové volební komise jsou vázáni mlčenlivostí, tak aby jména hlasujících
pro jednotlivé kandidáty zůstala tajná i v případě, že způsob hlasování umožňuje
skrutátorovi hlasující identifikovat.
4. Skrutátor nebo předseda volební komise svým podpisem potvrdí správnost údajů o
hlasování v zápise z jednání valné hromady, nebo vyhotoví o průběhu hlasování
samostatný zápis.
4.1.2. Hlasování o Radě Asociace
Hlasovací právo
1. Členy Rady Asociace volí zmocněnci řádných i přidružených členů přítomní na valné
hromadě (čl. 9, odst. 3, Stanov Asociace).
2. Návrh je přijat, pokud získá podporu prosté většiny hlasů všech přítomných
zmocněnců, přičemž 100 % hlasů představují dva hlasy za každého přítomného
zmocněnce řádného člena a jeden hlas za každého přítomného zmocněnce
přidruženého člena; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy (čl. 8, odst. 8 a 10,
Stanov Asociace).
3. Skrutátor na počátku každého hlasování připomene, jaký počet hlasů tvoří v okamžiku
hlasování 100 % a jaký počet hlasů představuje prostou většinu.
Právo být zvolen
4. Počet členů Rady je vždy lichý a určí jej veřejným hlasováním valná hromada (čl. 9,
odst. 4, Stanov Asociace) v souladu s odst. 2 čl. 2.1 tohoto řádu.
5. Jakmile je stanoven počet mandátů, přistoupí hromada k návrhu kandidátů.
6. Kandidátem na člena Rady je osoba navržená zmocněncem řádného člena (čl. 6, odst.
1e, čl. 9, odst. 3, Stanov Asociace). Není nutné, aby kandidát na členství v Radě byl
přímo zmocněncem řádného člena, ale pokud jím není, musí to být osoba v
pracovněprávním vztahu k řádnému členu asociace, o níž zmocněnec tohoto řádného
člena před hlasováním prohlásí, že jeho zájmy zastupuje (viz čl. 6, odst. 1e, Stanov
Asociace)
7. Navrženým kandidátům se přidělí volební čísla tak, že se jejich seznam uspořádá
abecedně podle příjmení a takto uspořádaný seznam se očísluje počínaje číslem 1.
8. Seznam kandidátů s přidělenými čísly musí být v okamžiku hlasování všem
přítomným zmocněncům řádných i přidružených členů přístupný prostřednictvím
výtisku, čitelného světelného obrazu nebo ve formě elektronického textového souboru.
Způsob hlasování
9. Hlasování o navržených kandidátech je tajné a děje se fyzickými volebními lístky, na
nichž jsou uvedena volební čísla kandidátů;
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10. Všichni zmocněnci přidružených členů dostanou sadu volebních lístků označených
volebními čísly („kandidát 1“, „kandidát 2“ atd.), v počtu odpovídajícím počtu
kandidátů; všichni zmocněnci řádných členů dostanou dvě takovéto sady volebních
lístků (čl. 8, odst. 8).
11. Předseda valné hromady zodpovídá za to, že volební lístky jsou pro zmocněnce čitelné
(podle okolností je lístky třeba vytisknout s potřebnou velikostí písma a potřebným
kontrastem, případně jako soutisk černotisku a hmatového písma) a že s nimi mohou
samostatně manipulovat; volební lístky se neupravují a lze je použít opakovaně pro
různá hlasování.
12. Předseda valné hromady ověří, že každý přítomný zmocněnec řádného i přidruženého
člena má k dispozici potřebný počet hlasovacích lístků a způsob hlasování je mu
zřejmý; poté se přikročí k hlasování.
13. K hlasování se použije neprůhledná otvíratelná volební urna a neprůhledná otvíratelná
nádoba na nepoužité volební lístky.
14. Lístky s čísly kandidátů, které zmocněnci volí, vhodí do volební urny; každý
zmocněnec přidruženého člena vhodí jen tolik lístků, kolik je mandátů Rady; každý
zmocněnec řádného člena vhodí dva lístky za každého voleného člena Rady; zbytek
lístků odloží zmocněnci do krabice pro nepoužité lístky.
15. V případě potřeby lze hlasovat elektronicky; není-li k dispozici elektronické hlasovací
zařízení nezávislé na veřejných sítích, lze upustit od tajnosti voleb a hlasuje se tak, že
zmocněnec řádného člena na určené telefonní číslo odešle čísla volených kandidátů
z mobilního telefonu registrovaného na své jméno, nebo tato čísla určeným způsobem
sdělí pomocí jiného osobního elektronického zařízení, kde je jeho identita ověřena
prostřednictvím účtu vedeného na jeho jméno.
Skrutinium
16. Skrutátor sečte hlasy odevzdané pro jednotlivé kandidáty a ověří, že počty hlasů jsou
v souladu s ustanovením o tom, že zmocněnec řádného člena odevzdává za každého
voleného kandidáta dva hlasy, zmocněnec přidruženého člena jeden hlas; pokud
sečtený počet hlasů tomuto pravidlu neodpovídá, prohlásí předseda valné hromady
hlasování za technicky chybné a hlasování zopakuje;
17. Členem Rady je zvolen ten, kdo získal prostou většinu hlasů všech přítomných
zmocněnců; pokud tohoto počtu dosáhne víc kandidátů, než je počet členů Rady,
stávají se členy Rady ti, kdo mají nejvíce hlasů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy;
18. Pokud není právoplatně zvolen plný počet členů rady, následuje druhé kolo hlasování,
do kterého postoupí všichni neúspěšní kandidáti. Při hlasování se použijí přiměřeně
výše uvedená ustanovení.
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4.1.3. Hlasování o předsedovi Rady
Hlasovací právo
1. Předsedu Rady Asociace volí zmocněnci řádných i přidružených členů přítomní na
valné hromadě (čl. 9, odst. 3, Stanov Asociace).
Právo být zvolen
2. Předsedou Rady Asociace může být zvolen kterýkoliv člen Rady.
3. Zvoleným členům Rady se přidělí volební čísla stejným způsobem, jakým se
přidělovala čísla kandidátům Rady (odst. 7 čl 4.1.2 tohoto řádu) a vytvořený seznam
musí být také stejným způsobem přístupný v okamžiku hlasování (odst. 8 čl 4.1.2
tohoto řádu).
Způsob hlasování
4. Volba předsedy Rady Asociace probíhá shodně s hlasováním o členech Rady (čl.
4.1.2. tohoto řádu), přičemž lze použít tytéž sady volebních lístků, jež byly předtím
použity pro volbu členů Rady.
Skrutinium
5. Skrutinium hlasů pro předsedu Rady Asociace probíhá shodně se sčítáním hlasů pro
členy Rady.
6. Předsedou je zvolen ten, kdo získal prostou většinu hlasů všech přítomných
zmocněnců; pokud tohoto počtu dosáhne víc kandidátů, stává se předsedou ten, kdo
má nejvíce hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas stávajícího předsedy.

4.2. Jiná hlasování valné hromady Asociace
1. Všechna hlasování valné hromady, s výjimkou volby členů Rady a předsedy Rady,
jsou veřejná a probíhají v souladu s odst. 2 čl. 2.1 tohoto řádu;
2. Předseda valné hromady může požádat skrutátora nebo předsedu volební komise,
pokud byli zvolení za účelem volby Rady a předsedy Rady, aby sčítali hlasy i při
jiných hlasováních valné hromady, nebo může k tomuto účelu navrhnout jiného
skrutátora.
3. Nelze-li veřejným hlasováním dospět k výsledku, nebo jde-li o hlasování mimořádné
důležitosti, může předseda valné hromady vyhlásit tajné hlasování a postupovat
analogicky podle ustanovení o volbě členů Rady.

4.3. Hlasování Rady Asociace
Hlasování Rady jsou veřejná a řídí se ustanovením čl. 9, odst. 9 a 10, Stanov Asociace.

4.4. Hlasování na pracovních jednáních
1. Hlasování na pracovních jednáních Asociace a na jednáních dílčích pracovních skupin
jsou veřejná a řídí se ustanovením čl. 13, odst. 6, Stanov Asociace;
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2. Jedná-li se o pracovní jednání, na němž je nejméně jedna třetina účastníků tvořena
zmocněnci řádných členů Asociace (čl. 13, odst. 7), předloží osoba, která jednání řídí,
k hlasování otázku, zdá závěry jednání budou předloženy nejbližší valné hromadě;
pokud je toto rozhodnutí negativní, seznámí se valná hromada s výsledky jednání
souhrnně poté, co skončí celá řada na sebe tematicky navazujících pracovních jednání,
nejpozději však poté, co vyprší lhůta určená předsedou Asociace k řešení úkolu, pro
něž bylo jednání svoláno nebo pro který byla vytvořena pracovní skupina
3. Jedná-li se o jednání dílčí pracovní skupiny, na níž zmocněnci řádných členů tvoří
méně než jednu třetinu řádných členů Asociace, není třeba o výsledcích jednání
hlasovat a valné hromadě se předloží výsledky jednání souhrnně poté, co vyprší lhůta
určená předsedou Asociace k řešení úkolu, pro který byla vytvořena pracovní skupina

Čl. 5. Závěrečná ustanovení
Organizační a jednací řád Asociace a jeho aktualizace nabývají platnosti schválením valnou
hromadou Asociace.
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