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Jednací řád valné hromady ČAS
ze dne 17. dubna 2004

Valná hromada ČAS se dle čl. VI odst. 14 Stanov
usnesla na tomto jednacím řádu:

Čl. 3
Program valné hromady

Čl. 1
Řízení jednání valné hromady ČAS

(1) Valná hromada schvaluje na návrh výboru ČAS
(dále jen „výbor“) program valné hromady.
(2) Do návrhu programu valné hromady se zařadí
a) návrhy předložené výborem a
b) návrhy od KAS a oddílů a klubů (členů ČAS)
došlé alespoň 30 dnů před valnou hromadou.
(3) Návrh musí být písemný a obsahuje návrh
konečného usnesení.
(4) Výbor může navrhnout volnou rozpravu
(diskusi) a výměnu názorů k věcem, ke kterým není
předložen návrh. Řečníci do této diskuse se hlásí
předem u předsedajícího a pro zápis předkládají
krátký souhrn svého příspěvku.

(1) Jednání valné hromady ČAS (dále jen „valná
hromada“) řídí předseda ČAS.
(2) Předseda ČAS může pověřit řízením jednání
místopředsedu ČAS nebo ředitele ČAS.
(3) Valná hromada může ustanovit předsedajícím
i jinou osobu.
(4) Pokud není tímto jednacím řádem nebo jiným
předpisem ČAS upraven postup při jednání valné
hromady, rozhoduje o něm předsedající.
Čl. 2
Mandátová komise a ověřovatelé zápisu
(1) Pro ověřování mandátu delegátů volí valná
hromada mandátovou komisi, která má 3 členy.
(2) Pro sčítání hlasů jmenuje předseda ČAS
skrutátory.
(3) Pro ověření zápisu volí valná hromada
3 ověřovatele zápisu.

Čl. 4
Projednávání návrhů
(1) Bod jednání zařazený na pořad jednání valné
hromady uvede zpravidla navrhovatel.
(2) Po vystoupení navrhovatele zahájí předsedající
rozpravu.

(3) Delegáti
mohou v rozpravě
podávat
k projednávané věci návrhy. Valná hromada,
předsedající nebo navrhovatel mohou požádat toho,
kdo podává návrhy, aby svůj návrh zpřesnil nebo jej
předložil písemně.
(4) Řečnická doba se omezuje na 3 minuty. Toto
omezení se nevztahuje na navrhovatele při podávání
návrhu zařazeného do programu jednání valné
hromady.
(5) Předsedající může udělit slovo hostovi.

(2) Delegát má právo interpelovat (právo obrátit se
s dotazem na) výbor, jeho členy, dozorčí radu
a arbitrážní radu ve věcech jejich působnosti.
(3) Interpelovaný (dotázaný) odpoví na interpelaci
(dotaz) nebo prohlásí, že na interpelaci není možné
odpovědět bezprostředně a odpoví delegátovi
do 30 dnů.

Čl. 5
Hlasování

(1) O jednání valné hromady se pořizuje zápis,
v němž se uvede program valné hromady, kdo
valnou hromadu řídil, jaké návrhy byly podány,
texty přijatých usnesení a počet přítomných
delegátů.
(2) Zápis podepisuje předseda a zvolení ověřovatelé
zápisu.
(4) Zápis se zveřejňuje na síti ČAS a v Atletických
listech.

Čl. 7
Zápisy z jednání valné hromady

(1) Valná hromada rozhoduje o každém návrhu
hlasováním.
(2) Valná hromada je způsobilá se usnášet za
přítomnosti alespoň jedné poloviny delegátů.
(3) K platnému usnesení je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny prezentovaných delegátů.
(4) Je-li výsledek hlasování zcela zřejmý, není
třeba zjišťovat přesné počty hlasů.

Čl. 8
Účinnost

Čl. 6
Interpelace (dotazy)

(1) Zrušuje se jednací řád ze dne 21. dubna 2002.
(2) Jednací řád nabývá účinnosti dne 17. dubna
2004.

(1) Delegát má právo interpelovat (právo obrátit se
s dotazem na) výbor, jeho členy, dozorčí radu
a arbitrážní radu ve věcech jejich působnosti.

Ing. Karel Pilný, v. r.
předseda ČAS
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