
 

 

 

 

 

 

 

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY 

Tento návrh byl předložen Valné hromadě Českého svazu jachtingu dne 26. března 2023 

  



 

 

Článek I. ZÁKLADNÍ ÚSTANOVENÍ 
(a) Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSJ a její jednání se řídí obecně závaznými 

předpisy, Stanovami a tímto Jednacím řádem. 

(b) Tento Jednací řád se nepoužije na jednání Valné hromady ČSJ podle čl. III, oddílu III.3, 

písm. k, Stanov.  

Článek II. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 

Oddíl 2.01 Příprava jednání 

(a) Výkonný výbor zajistí společně se sekretariátem ČSJ přípravu jednání Valné hromady, 

tak aby proběhla efektivně, pokud možno bez přerušení a důstojně.  

(b) Plná moc delegáta a další podklady pro jednání Valné hromady nejsou delegátům 

distribuovány v tištěné podobě, ale jsou zveřejněny na webových stránkách ČSJ.  

(c) Pověření pracovníci sekretariátu zajistí prezenci delegátů a distribuci hlasovacích lístků, 

pakliže neprobíhá hlasování elektronicky.  

(i) Každý delegát je povinen předložit plnou moc v níž vysílající základní člen podle čl. II, oddílu 

II.1, písm. b, Stanov (dále jen „vysílající základní člen“) potvrdí zplnomocnění delegáta. 

(ii) Hlasovací lístek Valné hromady, pakliže neprobíhá hlasování elektronicky, musí obsahovat 

alespoň: název vysílajícího základního člena; počet hlasů, kterými disponuje na Valné 

hromadě; podpis člena statutárního orgánu nebo jím pověřené osoby.  

(d) Pověření pracovníci sekretariátu převezmou delegáta plnou moc a předají delegátovi 

hlasovací lístky. Delegát toto potvrdí podpisem do prezenční listiny. 

(e) Prezence bude ukončena v době zahájení Valné hromady. Po ukončení prezence se 

provede kontrolní součet všech přítomných delegátů, celkový součet hlasů všech 

delegátů, kontrolní přepočet hlasů alespoň 3 delegátů a vypočte se 15 % hranice podle 

čl. III, oddílu II.3, písm. e, Stanov v době zahájení Valné hromady. Tyto údaje předá 

pověřený pracovník sekretariátu předsedajícímu Valné hromady. 

(f) V případě, že některý z delegátů se dostaví po zahájení Valné hromady nebo jednání 

Valné hromady opustí před jejím ukončením je povinen tuto skutečnost oznámit 

pověřenému pracovníkovi sekretariátu. 15 % hranice podle čl. III, oddílu II.3, písm. e, 

Stanov nebude po zahájení Valné hromady přepočítávána a rozhodující je stav 

v okamžiku zahájení Valné hromady. 

(g) Valné hromady se mohou zúčastnit pouze tyto osoby: delegáti vysílajícího základního 

člena, členové Výkonného výboru, členové Kontrolní komise, členové Disciplinární 

komise, Generální sekretář ČSJ. Další účastníci Valné hromady mohou být přizváni 

Výkonným výborem ČSJ, Kontrolní komisí ČSJ nebo Disciplinární komisí ČSJ.  

(h) Náklady spojené s účastí delegátů na Valné hromadě hradí vysílající členské subjekty. 

Náklady spojené s účastí členů Výkonného výboru, členů Kontrolní komise, členů 

Disciplinární komise, Generálního sekretáře ČSJ a účastníků podle druhé věty, čl. II., 

oddílu 2.01, písm. g, tohoto Jednacího řádu hradí ČSJ z rozpočtu ČSJ.  

Oddíl 2.02 Průběh jednání 

(a) Průběh valné hromady řídí předseda VV ČSJ nebo jím pověřená osoba.  



 

 

(b) Valná hromada po zahájení zvolí alespoň tyto orgány Valné hromady: 

(i) Volební komisi, pakliže je na programu Valné hromady volba orgánů ČSJ, která řídí volby nebo 

doplňující volby podle Volebního řádu Valné hromady ČSJ; 

(ii) Zapisovatele, jehož úkolem je zaznamenat průběh Valné hromady a připravit podklad zápisu; 

(c) Valná hromada schválí po zahájení jednání svůj program.  

(d) Další průběh Valné hromady probíhá podle schváleného programu. Každý delegát Valné 

hromady má právo: 

(i) Vyjádřit se ke každému projednávanému bodu programu. Předsedající může Valné hromadě 

navrhnout, aby rozprava k projednávanému bodu programu probíhala podle následujících 

pravidel. 

1) K jednomu bodu programu jednání Valné hromady je každý delegát oprávněn vystoupit 

pouze jednou. Délka jeho vystoupení nemůže být delší než 5 minut. Výjimku může na 

požádání udělit předsedající Valné hromady. Po uplynutí této doby může předsedající 

odejmout delegátovi slovo.  

2) Se souhlasem Předsedajícího mohou v diskusi vystoupit i další účastníci Valné hromady, 

zejména pokud je zapotřebí podat odborné vysvětlení k projednávaným otázkám. 

(ii) Navrhnout protinávrh k projednávanému bodu programu. Delegát vždy musí formulovat 

protinávrh ve formě konkrétního usnesení. 

(e) Jestliže byly předneseny protinávrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí od 

posledního protinávrhu. V případě přijetí jednoho protinávrhu se o dalších 

protinávrzích ani o původním návrhu již nehlasuje. Pokud protinávrh směřuje jen proti 

části původního návrhu, hlasuje se nejprve vždy pouze o této části, a to podle prvé a 

druhé věty tohoto odstavce; není-li přijat žádný z protinávrhů, hlasuje se nakonec o 

původním návrhu rovněž pouze v jeho části napadené protinávrhem. Je-li protinávrhem 

napadeno více částí původního návrhu, postupuje se podle předchozí věty samostatně 

ve vztahu ke každé z nich s tím, že až po ukončení hlasování o poslední z těchto částí se 

hlasuje o zbývající části nebo souhrnně o zbývajících částech původního návrhu, proti 

nimž nesměřoval žádný pozměňovací návrh. 

(f) Předsedající po každém hlasování Valné hromady přednese přijaté usnesení. 
 

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
(a) Jednací řád schválený předchozími Valnými hromadami ČSJ se zrušuje. 

(b) Tento jednací řád je platný i pro jednání Valných hromad, které budou svolány, pakliže 

Valná hromada nerozhodne jinak.  
 

 


