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SBÍRKA PŘEDPISŮ  
Č E S K Ý  A T L E T I C K Ý  S V A Z  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Číslo předpisu 5/2019                  Účinnost od 8. dubna 2019 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Jednací řád Valné hromady ČAS 
 

ze dne 7. dubna 2019 

 

 

Valná hromada ČAS (dále jen „Valná hromada“) 

podle čl. VI odst. 12 Stanov ČAS schvaluje tento 

jednací řád. 

 

Čl. 1 

Svolání zasedání Valné hromady 

 

(1) Zasedání Valné hromady svolává Předsednictvo 

ČAS (dále jen „Předsednictvo“). 

(2) Z pozvánky na zasedání Valné hromady (dále 

jen „pozvánka“) musí být zřejmé místo, čas a pořad 

zasedání Valné hromady. 

(3) Místo a čas zasedání Valné hromady se určí tak, 

aby co nejméně omezovaly možnost delegátů se ho 

zúčastnit. 

(4) Pořad zasedání Valné hromady musí obsahovat 

všechny záležitosti, které Valné hromadě přísluší 

podle čl. VI odst. 8 Stanov ČAS. 

(5) Pozvánku podepisuje předseda ČAS. 

(6) Pozvánky spolu s mandáty delegátů musí být 

rozeslány nejpozději 35 dnů před konáním zasedání 

Valné hromady na adresu 

a) sídla oddílu nebo klubu - člena ČAS, pro osobu 

vyslanou tímto oddílem nebo klubem na zasedání 

Valné hromady podle čl. VI odst. 4 písm. a) Stanov 

ČAS, 

b) sídla KAS pro delegáty zvolené na Valné 

hromadě KAS podle čl. VI odst. 4 písm. b) Stanov 

ČAS. 

(7) Současně s rozesláním pozvánek a mandátů 

delegátů podle odst. 6 je oznámení o místu, času  

a pořadu zasedání Valné hromady zveřejněno na 

webových stránkách ČAS. 

 

Čl. 2 

Řízení zasedání Valné hromady 

 

(1) Zasedání Valné hromady zahájí předseda ČAS, 

který ověří, zda je Valná hromada schopna se 

usnášet, a poté jmenuje předsedu zasedání Valné 

hromady (dále jen „předsedající“), předloží  

ke schválení návrh pořadu zasedání Valné hromady 

podle čl. 3 a zajistí volbu či jmenování dalších 

činovníků Valné hromady podle čl. 4. 

(2) Předsedající vede zasedání Valné hromady tak, 

jak byl jeho pořad schválen, ledaže se Valná 

hromada usnese na předčasném ukončení svého 

zasedání. 

(3) Předsedající uděluje a odebírá slovo. 

 

Čl. 3 

Pořad zasedání Valné hromady 

 

(1) Valná hromada schvaluje na návrh 

Předsednictva pořad zasedání Valné hromady. 

(2) Do návrhu pořadu zasedání Valné hromady se 

zařadí 

a) návrhy předložené Předsednictvem a 

b) návrhy od KAS a oddílů a klubů - členů ČAS, 

došlé alespoň 30 dnů před zasedáním Valné 

hromady. 

(3) Návrh musí být písemný a obsahuje návrh 

konečného usnesení. 

(4) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad 

zasedání Valné hromady při jeho ohlášení, lze 

rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech 

delegátů přítomných v době usnášení. 
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Čl. 4 

Další činovníci Valné hromady 

 

(1) Valná hromada volí ze svého středu 

a) tříčlennou mandátovou komisi, která ověřuje 

mandáty delegátů, 

b) pětičlennou volební komisi, které připravuje 

volby podle volebního řádu Valné hromady, 

c) tříčlennou návrhovou komisi, která pro účely 

vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady (dále 

jen „zápis“) shromažďuje návrhy a protinávrhy na 

usnesení. 

(2) Pro sčítání hlasů jmenuje předseda ČAS 

hlavního skrutátora a skrutátory. 

 

Čl. 5 

Projednávání návrhů 

 

(1) Bod jednání zařazený na pořad zasedání 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 5 minut. Toto 

omezení se nevztahuje na navrhovatele při podávání 

návrhu zařazeného na pořad zasedání Valné 

hromady. 

(5) Předsedající může udělit slovo hostovi. 

 

Čl. 6 

Hlasování 

 

(1) Valná hromada rozhoduje o každém návrhu 

hlasováním. 

(2) Je-li podáno více návrhů, hlasuje se nejprve  

o protinávrzích, a to v opačném pořadí, než v jakém 

byly předloženy, a poté je hlasováno o návrhu. 

(3) Valná hromada je schopna usnášet se za účasti 

nadpoloviční většiny delegátů vyslaných  

a zvolených podle čl. VI. odst. 4 Stanov ČAS. 

(4) Každý delegát má 1 hlas a hlasy všech delegátů 

mají stejnou váhu. 

(5) K přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční 

většiny delegátů přítomných v době usnášení, 

výjimkou je přijetí usnesení o zániku ČAS, kde je 

zapotřebí souhlas dvou třetin všech delegátů 

vyslaných a zvolených podle čl. VI odst. 4 Stanov 

ČAS, 

(6) Je-li výsledek hlasování zcela zřejmý, není 

třeba zjišťovat přesné počty hlasů. 

 

Čl. 7 

Volná rozprava (diskuse) a interpelace (dotazy) 

 

(1) Předsedající 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. Řečnická doba se 

omezuje na 5 minut. 

(2) Delegát má právo interpelovat (právo obrátit se 

s dotazem na) Předsednictvo, jeho členy, Dozorčí 

radu ČAS a Arbitrážní radu ČAS ve věcech jejich 

působnosti. 

(3) Interpelovaný (dotázaný) odpoví na interpelaci 

(dotaz) nebo prohlásí, že na interpelaci (dotaz) není 

možné odpovědět bezprostředně a odpoví 

delegátovi do 30 dnů. Odpověď v takovém případě 

zveřejní Předsednictvo současně na webových 

stránkách ČAS. 

 

Čl. 8 

Zápis 

 

(1) Předseda ČAS zajistí vyhotovení zápisu přímo 

v místě zasedání Valné hromady. 

(2) Ze zápisu musí být zřejmé, kdo zasedání Valné 

hromady svolal a jak, kdy se konalo, kdo ho zahájil, 

kolik delegátů mu bylo přítomno, kdo mu 

předsedal, jaké případné další činovníky Valná 

hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl 

zápis vyhotoven. Přílohou zápisu je vždy prezenční 

listina obsahující jmenný seznam delegátů a jejich 

podpisy. 

(3) Zápis podepisují předsedající a členové 

návrhové komise. 

(4) Zápis se ukládá v sídle ČAS a zveřejňuje na 

webových stránkách ČAS. 

 

Čl. 9 

Účinnost 

 

(1) Zrušuje se předpis ČAS č. 4/2004 - Jednací řád 

valné hromady ČAS, ze dne 17. dubna 2004. 

(2) Tento předpis nabývá účinnosti dne 8. dubna 

2019. 

 

 

PaedDr. Libor Varhaník, v. r. 

předseda ČAS 


