
 1 

 
 

 

SBÍRKA PŘEDPISŮ 
 

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ 
 

 
 

Číslo předpisu 3/2017                Účinnost od 25. listopadu 2017 
 

 

 

Jednací řád výboru ČAS 
 

ze dne 24. listopadu 2017 

 

 

Výbor ČAS podle čl. VII odst. (9) Stanov ČAS 

schvaluje tento jednací řád: 

 

Čl. 1 

Rozsah působnosti 

 

Jednací řád výboru ČAS (dále jen „výbor“) 

upravuje zásady jednání výboru. 

 

Čl. 2 

Svolávání schůzí výboru 

 

(1) Schůzi výboru svolává předseda ČAS (dále 

jen „předseda“), nebo na základě usnesení 

předsednictva ČAS (dále jen „předsednictvo“) 

ředitel ČAS (dále jen „ředitel“). Výbor se svolá 

také na žádost poloviny předsedů KAS. 

(2) Schůze výboru se kromě členů výboru může 

účastnit předseda dozorčí rady ČAS a dále osoby 

na pozvání předsednictva nebo předsedy. 

 

Čl. 3 

Jednání při schůzích výboru 

 

(1) Jednání výboru řídí předseda nebo z jeho 

pověření místopředseda ČAS nebo ředitel. 

(2) Výbor stanoví na návrh předsedy pořad 

schůze, po případě způsob projednání 

jednotlivých bodů pořadu. Členové výboru mohou 

navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. 

(3) Bez zvláštního souhlasu výboru mohou být na 

pořad schůze zařazeny jen návrhy podané dvacet 

dnů před schůzí řediteli. Návrh musí obsahovat 

přesné znění toho, na čem se má výbor usnést. 

 

Čl. 4 

Projednávání návrhů 

 

(1) Bod jednání zařazený na pořad schůze výboru 

uvede zpravidla navrhovatel. 

(2) Po vystoupení navrhovatele zahájí 

předsedající rozpravu. Člen výboru vystoupí  

k dané problematice zpravidla jen jednou. 

(3) Člen výboru může v rozpravě podávat  

k projednávané věci návrhy. Výbor, předsedající 

nebo navrhovatel může požádat člena výboru, aby 

svůj návrh zpřesnil nebo jej předložil písemně. 

(4) Navrhovatel má před hlasováním závěrečné 

slovo. 

 

Čl. 5 

Hlasování 

 

(1) Výbor rozhoduje o každém návrhu 

hlasováním, přičemž členové výboru jsou povinni 

se k návrhu jednoznačně vyjádřit, a to tak, že buď 

hlasují pro návrh či proti návrhu, nebo že se zdrží 

hlasování. 

(2) Výbor je usnášeníschopný, byl-li řádně 

písemně svolán a je-li přítomna třípětinová většina 

jeho členů. 
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(3) Usnesení výboru je platné, pokud pro něj 

hlasovala nadpoloviční většina z přítomných 

členů výboru. 

(4) Je-li podáno více návrhů, hlasuje se  

v opačném pořadí, než v jakém byly předloženy. 

(5) Předsedající vyhlásí výsledek hlasování, který 

se uvede v zápisu ze schůze výboru. 

(6) Je-li usnesení výboru podle odst. 3 přijato, 

zaznamená se na žádost člena výboru, který 

hlasoval proti návrhu, jeho odchylný názor. 

 

Čl. 6 

Zápisy ze schůzí výboru 

 

(1) O schůzi výboru se pořizuje zápis, v němž se 

uvede pořad schůze, kdo schůzi řídil, úplný text 

návrhů, u kterých o to některý z členů výboru 

požádá, seznam přítomných členů výboru a přijatá 

usnesení. 

(2) Zápis po schválení výborem podepisuje 

předseda nebo ředitel. 

(3) Zápis obdrží elektronickou poštou členové 

výboru, předseda a členové dozorčí rady ČAS  

a předseda arbitrážní rady ČAS. 

(4) Ze schůze výboru se dále pořizuje tisková 

zpráva. 

 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Zrušuje se předpis ČAS č. 5/2007 - Jednací 

řád výboru ČAS, ze dne 27. října 2007. 

(2) Tento jednací řád nabývá účinnosti dne  

25. listopadu 2017. 

 

 

PaedDr. Libor Varhaník, v. r. 

předseda ČAS 


