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B8 JEDNACÍ ŘÁD VÝKONNÉHO VÝBORU ČSJ

1. Výkonný výbor ČSJ (dále jen „VV ČSJ“) je výkonným orgánem ČSJ. Výkonný výbor ČSJ tvoří
předseda ČSJ, místopředseda ČSJ a sedm dalších členů VV ČSJ. Předseda ČSJ,
místopředseda ČSJ a ostatní členové VV ČSJ jsou voleni Valnou hromadou ČSJ. Volby se řídí
Volebním řádem schváleným Valnou hromadou ČSJ.
2. VV ČSJ zajišťuje plnění úkolů ČSJ v období mezi Valnými hromadami ČSJ. Rozhoduje ve všech
záležitostech, pokud tyto nejsou svěřeny do kompetence jiných orgánů ČSJ.
3. Činnost VV ČSJ řídí předseda ČSJ.
4. VV ČSJ je schopen usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Pokud
není VV ČSJ usnášení schopný, může řídící jednání VV ČSJ zasedání ukončit a stanovit
náhradní termín zasedání VV ČSJ nebo pokračovat v zasedání VV ČSJ s tím, že přítomní
členové budou o usneseních hlasovat na zasedání VV ČSJ a nepřítomní členové VV ČSJ budou
vyzvání k hlasování o jednotlivých usneseních hlasovat per rollam do sedmi dnů po skončení
zasedání VV ČSJ. Výsledek hlasování bude v tomto případě součtem jednotlivých hlasů
přítomných a nepřítomných členů VV ČSJ. V tomto případě je VV ČSJ usnášení schopný vždy.
5. VV ČSJ jedná na svých pravidelných zasedáních, v odůvodněných případech může jednat
elektronicky a hlasovat per rollam. Počet řádných zasedání VV ČSJ je zpravidla 10 za kalendářní
rok.
6. VV ČSJ rozhoduje většinou všech hlasů členů VV ČSJ.
7. Na zasedání VV ČSJ má právo účasti generální sekretář ČSJ, předseda Kontrolní komise ČSJ
nebo její pověřený člen a hosté pozvaní svolávajícím nebo řídícím zasedání VV ČSJ.
8. Zasedání VV ČSJ svolává a řídí předseda ČSJ nebo z jeho pověření člen VV ČSJ.
9. Pozvánku na zasedání VV ČSJ rozesílá Generální sekretář ČSJ elektronicky na e-mailové
adresy všech členů VV ČSJ a předsedy Kontrolní komise ČSJ nejpozději 7 dní před datem
zasedání VV ČSJ.
10. Pravidelnou přílohou pozvánky musí být kontrola úkolů k datu rozeslání pozvánky na zasedání
VV ČSJ a písemné materiály vztahující se k dalším bodům programu, které byly na sekretariát
ČSJ doručeny nejpozději 7 dní před datem zasedání VV ČSJ.
11. Zasedání VV ČSJ se řídí programem uvedeným v pozvánce.
12. Pravidelné body programu zasedání VV ČSJ jsou:
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

projednání zápisu z předchozího zasedání VV ČSJ a kontrola úkolů,
reprezentační družstvo ČSJ,
informace hlavního trenéra ČSJ, vč. plnění ročních plánů RD a RDJ,
nominace na mezinárodní závody,
mistrovství ČR,
aktuální čerpání rozpočtu ČSJ a aktuální data z účetnictví ČSJ,
informace předsedy ČSJ a generálního sekretáře ČSJ,
různé.

13. Další body programu jsou zařazovány na základě návrhů členů VV ČSJ.
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14. Hlasování je veřejné, pokud před jeho konáním přítomní členové VV ČSJ nerozhodnou jinak.
V případě tajného hlasování má každý člen VV ČSJ právo požadovat, aby v zápise bylo
uvedeno, jak on sám hlasoval.
15. Hlasující člen je každý fyzicky přítomný člen VV ČSJ na zasedání VV ČSJ. Pokud je zasedání
VV ČSJ svoláno s možností elektronické konferenční účasti, což musí být uvedeno na pozvánce
na zasedání VV ČSJ, mohou se členové VV ČSJ zúčastnit takového zasedání konferenčně
a v tomto případě mohou i hlasovat stejně jako člen VV ČSJ fyzicky přítomný zasedání VV ČSJ.
Má se za to, že konferenčně připojený člen VV ČSJ je členem VV ČSJ přítomným zasedání VV
ČSJ.
16. Pokud z diskuse k předloženému původního návrhu vzniknou upravené návrhy, hlasuje se
nejprve o přijetí posledního upraveného návrhu, pokud tento není schválen, hlasuje se
o předposledním upraveném návrhu, atd. Pokud ani jeden z upravených návrhů není schválen,
hlasuje se o návrhu původním.
17. Návrh je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů VV ČSJ. Výsledek
hlasování (poměr počtu hlasů „pro“, „proti“ a „zdržel se“) je uváděn v zápise ze zasedání VV ČSJ
18. Pokud není návrh přijat jednohlasně a hlasování bylo veřejné, musí být v zápise ze zasedání VV
ČSJ uvedeno mimo výsledku hlasování i jmenovitě kdo jakým způsobem hlasoval.
19. V případě, že návrh nebyl přijat, může řídící zasedání návrh upravit a předložit jej
k novému hlasování.
20. V případech hlasovaní per rollam hlasují jednotliví členové VV ČSJ formou e-mailu (na emailovou adresu sailing@sailing.cz) nejpozději do 3 dnů od vyvolání hlasování. Průběh
a výsledek hlasování bude zaznamenán do zápisu z nejbližšího následujícího zasedání VV ČSJ.
21. V případech, kdy je nutné rozhodnout bezodkladně, může rozhodnout předseda ČSJ. Jeho
rozhodnutí podléhá následnému schválení VV ČSJ.
22. Ze zasedání VV ČSJ pořizuje generální sekretář ČSJ zápis, který je po kontrole řídícím zasedání
rozeslán všem členům VV ČSJ a předsedovi Kontrolní komise ČSJ. Spolu se zápisem jsou
rozesílány i přílohy dle seznamu uvedeného na konci zápisu.
23. Zápis ze zasedání VV ČSJ a jeho přílohy jsou uveřejněny rovněž na internetových stránkách
ČSJ.
24. Úpravy jednacího řádu VV ČSJ jsou v kompetenci VV ČSJ.
25. Jednací řád VV ČSJ vstupuje v platnost dnem schválení ve VV ČSJ.
Schválil VV ČSJ dne 16. června 2016
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Ing. Karel Bauer, CSc.
předseda ČSJ
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Úprava bodu 7. upřesnění usnášení schopnosti a přijetí návrhu/rozhodnutí
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