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Článek I. 
Základní ustanovení  

1. Zahájení jednání valné hromady ČBaS (dále jen „valná hromada“) provádí předseda ČBaS nebo 
jiný pověřený člen výkonného výboru ČBaS.  

2. Jednání valné hromady řídí tříčlenné předsednictvo. Delegáti volí předsedu valné hromady a další 
dva členy předsednictva, a to ve veřejném hlasování (aklamací).  

3. Předseda valné hromady: 
a. řídí valnou hromadu, když je povinen dodržovat tento jednací řád a demokratické principy 

jednání a hlasování, 
b. nechá zvolit potřebné komise,  
c. jmenuje zapisovatele a ověřovatele zápisu, 
d. řídí hlasování,  
e. uděluje a odnímá slovo,  
f. přerušuje a ukončuje zasedání,  
g. dbá o to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh, 
h. činí podle rozhodnutí předsednictva další úkony potřebné k zajištění řádného průběhu 

jednání, 
i. předem oznámí přítomným delegátům a hostům, zda je jednání valné hromady živě 

přenášeno, zda je pořizován audiovizuální záznam a/nebo zda jsou pořizovány fotografie, 
j. rozhoduje o postupu při jednání, pokud není tímto jednacím řádem nebo jiným předpisem 

ČBaS upraven. 

Článek II. 
Mandátová komise 

1. Pro ověřování mandátu delegátů a sčítání hlasů volí valná hromada z delegátů mandátovou komisi. 
2. Mandátová komise je tříčlenná a ze svého středu si volí předsedu. 
3. Pro hladký průběh sčítání hlasů jsou pozvaným hostům vyhrazena předem určená místa odděleně 

od míst delegátů. 
4. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných 

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

Článek III. 
Návrhová komise  

1. V zásadních záležitostech valná hromada rozhoduje usnesením. K zabezpečení této činnosti valná 
hromada volí z delegátů návrhovou komisi.  

2. Návrhová komise je tříčlenná a ze svého středu si volí předsedu.  
3. Návrhová komise zaznamenává všechny návrhy, předkládá je předsedovi valné hromady, aby o 

nich nechal hlasovat. Výsledky hlasování návrhová komise formuluje do usnesení. Souhrn 
usnesení je na závěr zasedání valné hromady předložen ke schválení a následně uveden v zápisu 
z jednání valné hromady. 

Článek IV. 
Program valné hromady  

1. Valná hromada schvaluje na návrh programu valné hromady. 
2. Do návrhu programu valné hromady se zařadí: 

a. návrhy předložené výkonným výborem ČBaS, 
b. návrhy od oblastních svazů a klubů či oddílů doručené výkonnému výboru ČBaS v písemné 

podobě nejméně 14 dnů před konáním valné hromady; o zařazení těchto návrhů do 
programu valné hromady rozhoduje po jejich projednání výkonný výbor. 

3. Návrh nezařazený do programu zasedání při jeho ohlášení lze projednat jen se souhlasem 
nadpoloviční většiny přítomných delegátů. Návrh musí být písemný a musí obsahovat návrh 
konečného usnesení. 
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Článek V. 
Projednávání programu  

1. Bod jednání zařazený na pořad jednání valné hromady uvede zpravidla navrhovatel. 
2. Po vystoupení navrhovatele zahájí předseda valné hromady rozpravu. 
3. Delegáti mohou v rozpravě podávat k projednávané věci návrhy. Předseda valné hromady nebo 

navrhovatel mohou požádat toho, kdo podává návrh, aby svůj návrh zpřesnil nebo jej předložil 
písemně. 

4. Každý delegát respektuje věcnost a odbornost diskuze. Délka diskusního příspěvku je omezena 
nejvýše pěti minutami, v případě faktických a technických připomínek jednou minutou. Toto 
omezení se nevztahuje na navrhovatele při podávání návrhu zařazeného do programu jednání 
valné hromady. Diskutujícímu může předseda valné hromady odebrat slovo po předchozím 
upozornění, a to jen v případě, že překračuje stanovený časový limit nebo se nedrží tématu. 

5. Předseda valné hromady může udělit slovo hostu valné hromady. 
6. Po skončení rozpravy udělí předseda valné hromady slovo navrhovateli. Poté shrne závěr diskuse 

a výsledek jednání formuluje v závěrečném návrhu usnesení. 

Článek VI. 
Hlasování a volby 

1. Valná hromada rozhoduje o každém návrhu hlasováním, přičemž delegáti jsou povinni se k návrhu 
vyjádřit, a to tak, že buď hlasují pro návrh či proti návrhu, nebo se zdrží hlasování. 

2. Valná hromada je způsobilá se usnášet za přítomnosti většiny delegátů. 
3. K platnému hlasování je třeba souhlasu nadpoloviční většiny prezentovaných delegátů, nestanoví-

li stanovy ČBaS jinak. 
4. Hlasování je veřejné (aklamací – zdvižením ruky), pokud valná hromada hlasováním nerozhodne 

v konkrétním případě, že hlasování bude tajné. Volby probíhají tajným hlasováním, pokud valná 
hromada hlasováním nerozhodne v konkrétním případě, že hlasování bude veřejné. 

5. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby valná hromada hlasovala o jednotlivých bodech usnesení, 
stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předseda valné hromady. 

6. Pokud byly uplatněny pozměňující návrhy, dá předseda valné hromady hlasovat nejprve o těchto 
změnách a poté o ostatních částech návrhu v pořadí postupně od posledního pozměňujícího 
návrhu. 

7. V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty 
se považují ostatní varianty za nepřijaté. 

8. Mandátová komise vyhlásí výsledek hlasování, a to s uvedením přesného počtu hlasů (pro / proti / 
zdržel se). 

Článek VII. 
Dotazy 

1. Delegát má právo obrátit se s dotazem (interpelovat) na předsednictvo valné hromady, členy 
výkonného výboru, předsedy odborných komisí, předsedu dozorčí rady a předsedu legislativní rady 
ve věcech jejich působnosti. 

2. Dotazovaný odpoví nebo případně prohlásí, že na interpelaci není možné z odůvodněného důvodu 
odpovědět bezprostředně a odpoví delegátovi nejpozději do 30 dnů. 

Článek VIII. 
Zápis z jednání valné hromady 

1. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, v němž se zejména uvede: 
a. program valné hromady, 
b. počet přítomných delegátů, 
c. složení předsednictva s uvedením předsedy,  
d. podané návrhy,  
e. texty přijatých usnesení. 

2. Zápis podepisuje předseda ČBaS a ověřovatel zápisu. 
3. Zápis je publikován na internetových stránkách provozovaných ČBaS. 
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Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 12. 2. 2022. 

V Praze dne 12. 2. 2022 

 

Petr Koukal 
předseda ČBaS 


