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Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s. 
Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora 

IČ 63840804 
Tel. +420 725 807 396  

       ČESKÁ                        e – mail: cus.kh@seznam.cz 
       UNIE SPORTU      

__________________________________________________________________________________________ 

 

JEDNACÍ ŘÁD 
valné hromady 

Okresního sdružení ČUS Kutná Hora z.s. 
 

článek I. 

 

Jednací řád upravuje průběh jednání valné hromady Okresního sdružení ČUS Kutná Hora z.s. 

 

Jednání valné hromady se řídí programem schváleným nadpoloviční většinou hlasů přítomných 

delegátů. Návrh programu jednání předkládá valné hromadě výkonný výbor.  

 

článek II. 

Delegáti valné hromady 

 

1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady 

vyslaní na valnou hromadu v souladu s čl. III, odst. 2 a odst. 2.1, Stanov OS ČUS.  Náležitosti 

mandátního lístku, kterým se prokazuje mandát, jsou stanoveny v pozvánce na valnou hromadu. 

V případě pochybností o platnosti mandátu rozhoduje o jeho platnosti hlasováním valná hromada, 

a to na základě zprávy předkládané mandátovou komisí. Rozhodnutí je přijato nadpoloviční 

většinou přítomných delegátů. 

 

2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva a 

jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či 

připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty. Diskutujícímu může předsedající 

odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy se diskutující zcela 

odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné. V tomto případě může být řídícím valné 

hromady vykázán z jednacího sálu. 

 

3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. K přijetí je potřeba nadpoloviční 

většiny hlasů přítomných delegátů. 

 

4. K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, kteří mohou se souhlasem pracovního 

předsednictva vystoupit v diskusi. 

 

článek III. 

Způsob hlasování valné hromady 

 

1. Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina 

pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

 

2. O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním. O návrzích se rozhoduje v 

pořadí, v jakém byly předloženy. O protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí, v jakém byly 

předloženy.  

 

3. Delegáti valné hromady hlasují společně. Způsob hlasování při volbách do orgánů OS ČUS 

upravuje volební řád, včetně případných výjimek ze společného hlasování. 
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4. Valná hromada projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí vždy alespoň 2/3 většinou přítomných 

delegátů v následujících záležitostech: 

 

a) rozhodnutí o změně stanov, včetně názvu a symboliky OS ČUS. 

b) Rozhodování o dispozicích a nemovitým majetkem OS ČUS. 

 

5. Valná hromada projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí vždy všemi přítomnými delegáty 

v následujících záležitostech: 

 

c) Rozhodnutí o zrušení OS ČUS s likvidací nebo jeho přeměně, tj. schválení fůze či rozdělení.  

 

6. V ostatních případech postačí k přijetí usnesení valné hromady nadpoloviční většina přítomných 

delegátů.  

 

článek IV. 

Pracovní předsednictvo 

 

1. Jednání valné hromady řídí pracovní předsednictvo. 

 

2. Pracovní předsednictvo je voleno veřejným hlasováním delegátů. K jeho zvolení stačí 

nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 

 

3. Pracovní předsednictvo veřejným hlasováním zvolí ze svých členů předsedajícího valné hromady. 

Předsedajícím valné hromady je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního 

předsednictva. 

 

4. Předsedající valné hromady uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle 

rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. 

 

 

článek V. 

Mandátová komise 

 

1. Valná hromada volí tříčlennou mandátovou komisi. 

 

2. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů delegátů valné hromady. 

 

3. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných 

delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada způsobilá se usnášet. 

 

4. Komise zvolí člena, který návrhy komise přednese. 

 

článek VI. 

Návrhová komise 

 

Funkci návrhové komise plní v průběhu jednání valné hromady pracovní předsednictvo. 

 

 

 

 

 

 
 


