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směrnice číslo: 7/01/2017 schválena dne: 19. 04. 2017 

směrnice kategorie: B platná od: 01. 05. 2017 

 

 

SMĚRNICE  

PRO ORGANIZACI VALNÉ HROMADY RSHb 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. Tato směrnice upravuje činnost Regionálních svazů hokejbalu (dále jen „RSHb“) 

v souvislosti s konáním Valných hromad RSHb ve smyslu stanov Českomoravského svazu 

hokejbalu (dále jen „ČMSHb“), článku 7. 

 

2. RSHb jsou ustanoveny na základě platných Stanov ČMSHb, Hlavy IV., Článku 12 jako 

organizační jednotky ČMSHb – pobočné spolky. Stanovy ČMSHb zároveň v uvedeném 

článku specifikují základní činnosti RSHb.  

 

 

Článek 2 
Svolávání VH 

 

1. Valnou hromadu (dále jen „VH“) svolává výkonný výbor (dále jen „VV“) Regionálního 

svazu hokejbalu (dále RSHb) nejméně jednou ročně. 

 

2. Termín uskutečnění VH musí být nejpozději do 30. 4. příslušného roku. 

 

3. Mimořádnou valnou hromadu svolá VV v případě: 

a) pokud to sám považuje za nutné, 

b) požádá-li o to písemně minimálně 1/3 klubů působících v příslušném regionu a to 

vždy s konkrétním návrhem programu jednání valné hromady. 

 

Mimořádnou valnou hromadu je VV povinen svolat do dvou měsíců od doručení podnětu. 

  

4. VV stanovuje klíč pro rozdělení mandátů delegátů VH, a to jak s hlasem rozhodujícím i 

poradním. 

 

5. VV je povinen zveřejnit termín, místo a navržený program jednání VH nejpozději 10 dnů 

před jejím konáním na webu RSHb a zveřejnění s uvedenými náležitostmi rovněž doručit 

v písemné nebo elektronické formě všem oprávněným subjektům disponujícím hlasem 

rozhodujícím nebo poradním. Pozvání musí být zároveň doručeno nejméně 10 dnů před 

konáním VH Předsednictvu ČMSHb. 

 

6. Pozvánka na VH musí obsahovat tyto povinné přílohy: 

a) program jednání VH (vzorová příloha č. 1), 

b) návrh Jednacího řádu VH (vzorová příloha č. 2) a Volebního řádu VH (vzorová 

příloha č. 3), 

c) usnesení VH z předchozího kalendářního roku (vzorová příloha č. 4). 

d) zprávu o hospodaření RSHb vč. plnění rozpočtu za předchozí kalendářní rok, 

e) návrh rozpočtu RSHb pro aktuální kalendářní rok, 

f) mandátní listinu s propočtem mandátů na jednotlivé členy (dle klíče schváleného 

VV), 

g) delegační lístek pro VH. 

 

7. Program jednání VH musí obsahovat zejména tyto položky: 

a) zahájení, schválení Jednacího řádu, schválení programu, volbu pracovního 

předsednictva, volba mandátové a návrhové komise, 

b) schválení Volebního řádu a volbu volební komise, 
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c) kontrola plnění usnesení z minulé VH, 

h) výroční zpráva o činnosti RSHb za předchozí kalendářní rok (vzorová příloha č. 5), 

d) zpráva o hospodaření RSHb za předchozí kalendářní rok, 

e) zpráva Kontrolní komise RSHb za předchozí kalendářní rok, 

f) diskuse k předloženým zprávám, 

g) zpráva mandátové komise, 

h) volby (řádné či doplňovací) do VV RSHb nebo Kontrolní komise RSHb, 

i) volby delegátů na VH ČMSHb připadající na příslušný kalendářní rok, 

j) zpráva volební komise, 

k) rozpočet RSHb pro probíhající kalendářní rok, 

l) usnesení VH RSHb, 

m) závěr. 

 

Článek 3 

Zahájení VH 
 

1. VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech pozvaných delegátů s 

hlasem rozhodujícím. Limit pro pozdní příchod delegátů je 30 minut. Po tomto časovém 

limitu, i když není přítomna nadpoloviční většina delegátů, je valná hromada RSHb 

usnášeníschopná v případě, je-li přítomno minimálně 10% pozvaných delegátů s hlasem 

rozhodujícím. Uvedenou skutečnost je nutno výslovně dokladovat v zápise z VH, včetně 

uvedení počtu přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.  

 

2. Delegát i host přítomný na VH se podepisuje do prezenční listiny, ve které musí být 

jednoznačně odlišeni delegáti od hostů. Každý delegát s hlasem rozhodujícím má na VH 

počet hlasů odpovídající počtu mandátů dle předem schváleného klíče VV. Mandát 

delegáta VH je nezastupitelný. VH se dále zúčastňují s hlasem poradním předsedové 

odborných komisí RSHb, předseda Kontrolní komise RSHb a pozvaní hosté. 

 

 

Článek 4 
Předpoklady řádné VH 

 

1. VH je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které souvisejí s posláním RSHb, 

jeho majetkem a hospodařením i výkonem jeho poslání pro sdružené subjekty a to 

v souladu se stanovami ČMSHb.  

 

2. Funkční období orgánů RSHb volených VH je čtyřleté a kopíruje funkční období 

Předsednictva ČMSHb. V případě doplňovací volby některého člena v průběhu volebního 

období se doplňovací volba provádí jen do konce tohoto volebního období. V případě, že 

po uplynutí volebního období nezvolí VH nový orgán, plní končící orgán dále svoji funkci 

do doby, než dojde ke zvolení nového orgánu.  

 

3. K zajištění průběhu jednání si VH schvaluje Jednací řád. VH řídí předseda RSHb nebo 

pověřený člen VV. VH se řídí Jednacím řádem a Volebním řádem, jehož návrh zpracuje 

VV a doručí delegátům VH před jejím zahájením. VH stanoví dle programu jednání zásady 

pro příspěvky do diskuze a předkládání návrhů nebo pozměňovacích návrhů. Je-li 

k určitému bodu předložen protinávrh, musí být hlasováno nejdříve o tomto protinávrhu. 

 

4. VH je povinna v úvodu jednání zvolit nejméně tříčlennou návrhovou komisi, jejímž 

úkolem je připravit dle předložených a schválených návrhů text usnesení VH. Návrhová 

komise neprodleně po svém zvolení určí ze svých členů předsedu. Členové návrhové 

komise plní též funkci ověřovatelů zápisu, pokud VH nerozhodne jinak. VH rozhodne, zda 

návrhová komise bude též vykonávat funkci mandátové komise anebo zvolí mandátovou 

komisi. 

 

5. O předložených návrzích rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím veřejným hlasováním 

zvednutím ruky případně hlasovacího lístku, a to v pořadí, v jakém byly předloženy – o 

protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí v jakém byly předloženy. Každé usnesení VH se 
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stává platným jen tehdy, pokud získalo hlasováním nadpoloviční většinu hlasů 

přítomných delegátů. Způsob hlasování pro volbu do orgánů RSHb upravuje Volební řád. 

 

 

Článek 5 
Zápis a usnesení VH 

 

1. O průběhu VH musí být nejpozději do 15 dnů ode dne konání VH vyhotoven zápis, který 

musí obsahovat zejména tyto položky: 

a) datum a místo konání valné hromady, 

b) počet přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, 

c) jména hostů a dalších přítomných osob, 

d) údaj o klíči pro volbu delegátů s hlasem rozhodujícím,  

e) údaje o schválení programu jednání VH, Jednacího řádu VH, Volebního řádu VH, 

volbě pracovního předsednictva, volbě mandátové a návrhové komise, a o jejím 

průběhu, 

f) údaje o případných volbách a odvolání funkcionářů, 

g) údaje o hlasování o jednotlivých návrzích (pro, proti, zdržel se hlasování, z počtu 

přítomných), 

h) usnesení valné hromady a hlasováním schválený obsah. 

 

2. Přílohou originálu zápisu z VH musí být též: 

a) prezenční listina,  

b) výroční zpráva o činnosti RSHb, 

c) zprávy odborných komisí RSHb (pokud nejsou součástí výroční zprávy o činnosti 

RSHb), 

d) zpráva o hospodaření RSHb za předchozí kalendářní rok, 

e) zpráva Kontrolní komise RSHb za předchozí kalendářní rok,  

f) zpráva volební komise, 

g) návrh rozpočtu RSHb pro aktuální rok. 

 

3. Originál zápisu musí být podepsán předsedou RSHb, minimálně jedním členem VV, 

zapisovatelem a minimálně jedním členem návrhové komise. 

 

4. Kopie zápisu z VH včetně usnesení a příloh musí být nejpozději do 15 dnů doručena všem 

oddílům s regionální působností, odborným komisím RSHb, a také Předsednictvu ČMSHb. 

 

5. Originál zápisu z VH včetně usnesení a příloh musí být VV trvale archivován. Zápis z VH 

včetně usnesení a příloh musí být zveřejněn na oficiálním webu RSHb ve lhůtě uvedené 

v odstavci 4) tohoto článku. 

 

 

Článek 6 

Volba delegátů na VH ČMSHb 
 

1. Předsednictvo ČMSHb na základě stanov ČMSHb stanoví klíč pro přidělení mandátů VH 

ČMSHb pro příslušný rok. 

 

2. VH RSHb vždy zvolí potřebný počet delegátů na VH ČMSHb za příslušný RSHb a listinu 

náhradníků (doporučuje se zajistit 10 % náhradníků z počtu mandátů VH ČMSHb). 

 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato směrnice byla schválena předsednictvem ČMSHb dne 19. 04. 2017. 

 

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01. 05. 2017. 
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3. Tato směrnice obsahuje přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

 Příloha č. 1 – Vzor Programu jednání VH RSHb 

 Příloha č. 2 – Vzor návrhu Jednacího řádu VH RSHb 

 Příloha č. 3 – Vzor Volebního řádu VH RSHb 

 Příloha č. 4 – Vzor Usnesení VH RSHb z předchozího kalendářního roku 

 Příloha č. 5 – Vzor Výroční zprávy RSHb   
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směrnice číslo: 7/01/2017 schválena dne: 19. 04. 2017 

směrnice kategorie: B platná od: 01. 05. 2017 

příloha číslo: 1 

 

 

VZOR PROGRAMU JEDNÁNÍ VH RSHB 

 
 

Praha XX. XX. XXXX  
 
 

POZVÁNKA  
NA VALNOU HROMADU RSHb XXX 

 
 
Vážení zástupci klubů, 

 

     jménem Výkonného výboru RSHb XXX si Vás dovoluji pozvat na řádnou Valnou hromadu 

klubů územně spadajících do XXX kraje, která se koná   

 

 

DD. MM. 20XX od 17:30 hodin v Praze – ul. Zátopkova, zasedací 

místnost č. 6 (sídlo RSHb) 
 
  

PROGRAM: 

 

1. Zahájení, schválení Jednacího řádu, schválení programu VH, volba pracovního 

předsednictva, volba mandátové a návrhové komise 

2. Schválení volebního řádu a volba volební komise 

3. Kontrola plnění usnesení minulé VH 

4. Výroční zpráva o činnosti RSHb za předchozí kalendářní rok 

5. Zpráva o hospodaření RSHb za předchozí kalendářní rok 

6. Zpráva Kontrolní komise RSHb za předchozí kalendářní rok 

7. Diskuse delegátů k předneseným zprávám 

8. Zpráva mandátové komise  

9. Volba delegátů pro Valnou hromadu ČMSHb připadající na aktuální kalendářní rok 

10. Zpráva volební komise 

11. Rozpočet RSHb na aktuální kalendářní rok 

12. Usnesení VH RSHb 

13. Závěr 

 

 

Součástí pozvánky je rovněž propočet delegátů s hlasem rozhodujícím za jednotlivé kluby 

dle klíče schváleného Výkonným výborem RSHb dne DD. MM. 20XX. Kluby bez delegáta s hlasem 

rozhodujícím se mají právo zúčastnit valné hromady jako delegáti s hlasem poradním.  

 

Prezence delegátů pro Valnou hromadu bude probíhat od 17:00 hod. 

 
S pozdravem 

 
XXX 

předseda RSHb XXX 

mobil: XXX XXX XXX 
e-mail: predseda@rsbh.cz 
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Přílohy: 

1) Jednací řád VH RSHb (návrh) 

2) Volební řád VH RSHb (návrh) 

3) Usnesení VH RSHb z předchozího roku 

4) Zpráva o hospodaření RSHb za předchozí rok 

5) Návrh rozpočtu RSHb pro aktuální kalendářní rok 

6) Mandátní listina s propočtem delegátů na VH RSHb 

7) Delegační lístek pro VH RSHb 
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směrnice číslo: 7/01/2017 schválena dne: 19. 04. 2017 

směrnice kategorie: B platná od: 01. 05. 2017 

příloha číslo: 2 

 

 

VZOR JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY RSHB 
 

 

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY REGIONÁLNÍHO SVAZU 
HOKEJBALU PRO XXX KRAJ (RSBH XXX) 

 
(NÁVRH) 

 
Článek 1 

Pracovní předsednictvo 
 

1. Jednání valné hromady řídí její pracovní předsednictvo tvořené třemi členy. Návrh 

pracovního předsednictva předkládá valné hromadě Výkonný výbor RSHb. 

  

2. Pracovní předsednictvo je voleno veřejným hlasováním. Ke zvolení je potřeba 

nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 

  

3. Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího valné hromady veřejným 

hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního 

předsednictva.  

 

4. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí 

pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání.  

 

 

Článek 2 
Delegáti valné hromady 

 

1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné 

hromady s hlasem rozhodujícím. Delegáty valné hromady nominují oddíly, které jsou 

zapojeny do soutěží organizovaných RSHb XXX a jsou územně příslušný do XXX kraje. 

 

2. Delegáti na VH se stanovují dle VV RSHb předem schváleného a zveřejněného klíče. 

 

3. Právo účasti mají i oddíly, které se přihlásily do následujícího ročníku soutěží a nehrály 

ročník uplynulý, mají hlas poradní.  

 

4. Dále se jednání valné hromady účastní delegáti s hlasem poradním a pozvaní hosté. 

  

5. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva a 

jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty 

či připomínky. Diskusní příspěvek je časově omezen na dobu 5 minut. Pracovní 

předsednictvo může na žádost diskutujícího výjimečně rozhodnout o prodloužení 

stanoveného časového limitu. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po 

předchozím upozornění, a to v případech, kdy diskutující se zcela odchyluje od tématu či 

hrubým způsobem uráží přítomné. 

  

6. Faktické či technické připomínky mají zpravidla max. rozsah do 30 sekund.  

7. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují delegáti 

s hlasem rozhodujícím. K přijetí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných 

delegátů. 
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8. Právo účasti na valné hromadě s právem vystoupit v diskusi, avšak bez hlasovacího 

práva, mají dále uvedení funkcionáři, pokud se neúčastní valné hromady s mandátem 

delegáta s hlasem rozhodujícím:  

a) členové Výkonného výboru RSHb,  

b) členové Kontrolní komise RSHb, 

c) předsedové odborných komisí zřízených Výkonným výborem RSHb, 

d) členové Předsednictva ČMSHb.  

 

9. K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, kteří mohou se souhlasem 

pracovního předsednictva vystoupit v diskusi. 

 

10. Delegát musí mít ověřený mandát od oddílu (potvrzený delegační lístek se jménem a 

příjmením, razítkem a podpisem předsedy oddílu či jeho zástupce). Bez ověřeného 

mandátu nemá delegát právo hlasu rozhodujícího. 

 

 

Článek 3 
Mandátová komise 

 

1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má tři členy. Ke zvolení člena komise 

stačí nadpoloviční většina hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím. 

 

2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení 

přítomných delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada způsobilá se usnášet. 

  

3. Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů; usnášejí se 

nadpoloviční většinou hlasů. Komise zvolí člena, který návrhy komise přednese.  

 

Článek 4 
Návrhová komise 

 

1. Funkci návrhové komise, která připravuje a předkládá návrh usnesení valné hromady, 

plní v průběhu jednání valné hromady mandátová komise, není-li delegáty valné 

hromady rozhodnuto jinak.  

 

Článek 5 
Volební komise 

 

1. Valná hromada volí volební komisi, která má tři členy. Ke zvolení člena komise stačí 

nadpoloviční většina hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím. 

  

2. Volební komise organizuje tajné volby, zpracovává jejich výsledky a podává o nich 

zprávu. 

  

3. Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů; usnášejí se 

nadpoloviční většinou hlasů. Komise zvolí člena, který návrhy komise přednese.  

 

Článek 6 

Způsob hlasování valné hromady 
 

1. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů s 

hlasem rozhodujícím (viz článek 7, bod 5 stanov ČMSHb s přiměřeným užitím pro valné 

hromady RSHb). 

  

2. O předložených návrzích rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím veřejným hlasováním 

zvednutím ruky nebo hlasovacího lístku a to v pořadí, v jakém byly předloženy – o 

protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí v jakém byly předloženy.  
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3. Každé usnesení valné hromady se stává platným jen tehdy, pokud získalo hlasováním 

příslušnou většinu určenou podle stanov ČMSHb.  

 

4. V ostatních případech postačí k přijetí usnesení valné hromady alespoň nadpoloviční 

většina hlasů z alespoň nadpoloviční přítomné většiny delegátů. 

  

5. Způsob hlasování pro volbu do orgánů upravuje volební řád.  

 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Pokud Jednací řád výslovně neupravuje konkrétní postup, postupuje valná hromada 

podle platných stanov ČMSHb. Stanovy ČMSHb se dle článku 7 přiměřeně použijí i pro 

RSHb. Tento Jednací řád se stává závazným okamžikem schválení na jednání VH RSHb 

konaném dne DD. MM. 20XX. 
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směrnice číslo: 7/01/2017 schválena dne: 19. 04. 2017 

směrnice kategorie: B platná od: 01. 05. 2017 

příloha číslo: 3 

 

 

VZOR VOLEBNÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY RSHB 
 

 

VOLEBNÍ ŘÁD  
VALNÉ HROMADY REGIONÁLNÍHO SVAZU HOKEJBALU  

PRO XXX KRAJ (RSHB XXX) 
 

(NÁVRH) 
 

Článek 1 

Všeobecné zásady voleb v ČMSHb (vč. RSHb) 
 

1. Volit jsou oprávněni všichni řádní a přidružení (kolektivní) členové ČMSHb, kteří jsou 

členy Českomoravského svazu hokejbalu. 

  

2. Voleni mohou být všichni řádní a přidružení (kolektivní) členové ČMSHb. Do předsednictva 

svazu mohou být voleni členové starší 18 let. 

  

3. Přidružení (kolektivní) členové ČMSHb (Sokol, AHbK, AŠSK aj.) mají stejná práva a 

povinnosti jako řádní členové ČMSHb, mají-li vystavené platné registrační průkazy 

ČMSHb. 

 

4. K zjištění počtu oprávněných voličů se ustanovuje minimálně tříčlenná mandátová 

komise. 

  

5. K zajištění průběhu voleb a jejich vyhodnocení se ustanovuje minimálně tříčlenná volební 

komise. Žádný z jejích členů nesmí být současně navrženým kandidátem. V případě, že 

bude kandidovat, musí být v komisi vystřídán. 

  

6. Volby jsou platné, byla-li valná hromada usnášeníschopná. 

  

7. Počet delegátů republikové valné hromady stanovuje Předsednictvo ČMSHb. Počet 

delegátů valné hromady RSHb stanovuje VV RSHb.  

 

 

Článek 2 
Volby delegátů na republikovou VH 

 

1. Delegáti na republikovou valnou hromadu jsou voleni na regionálních valných hromadách 

svazu. Jejich počet je stanovován podle klíče, který schvaluje Předsednictvo ČMSHb.  

 

2. Kandidáty navrhuje výkonný výbor RSHb nebo kterýkoli člen ČMSHb. Kandidáti se mohou 

navrhovat sami.  

 

3. Kandidát, který je navržen a s kandidaturou souhlasí (ústně v době voleb nebo písemně, 

je-li nepřítomen), musí být zapsán na jednu volební listinu a poté na všechny hlasovací 

lístky. V případě, že na listině nebo kterémkoli hlasovacím lístku nebudou uvedena jména 

všech kandidátů, je hlasování neplatné.  

 

4. Volební listinu sestavuje volební komise. Na listině nesmí být méně kandidátů, než je pro 

příslušný region stanoveno. Maximální počet kandidátů není omezen.  
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5. Volič volí tak, že přeškrtne jména těch kandidátů, pro které nehlasuje. Jiný způsob 

označení (např. zakroužkování, podtržení aj.) je neplatný. Hlasovací lístek s větším 

počtem kandidátů, než je stanoveno, je neplatný. 

  

6. Volební komise spočítá platné volební lístky a určí pořadí kandidátů podle dosaženého 

počtu hlasů.  

 

7. Zvolen je ten kandidát, který získá nadpoloviční počet hlasů přítomných voličů a jeho 

umístění podle počtu získaných hlasů postačuje na delegování na republikovou valnou 

hromadu. Kandidáti s nadpoloviční většinou hlasů se stávají náhradníky v tom pořadí, 

kolik získali hlasů.  

 

8. V případě, že mají dva kandidáti na posledním místě rozhodujícím o delegaci na 

republikovou valnou hromadu stejný počet hlasů, rozhoduje druhé kolo, pakliže jeden 

druhému pořadí nepřepustí nebo se nevzdá kandidatury. 

  

9. Jestliže nedosáhl potřebný počet kandidátů nadpoloviční většiny hlasů, provádí se druhé 

kolo voleb. Již zvolení delegáti se jej nezúčastní.  

 

10. Druhého kola se mohou zúčastnit pouze kandidáti zapsaní v prvním kole. 

  

11. V druhém kole rozhoduje o zvolení prostá většina hlasů. 

  

12. Každý kandidát může odstoupit v kterékoli fázi voleb. Jeho předešlé volební výsledky se 

tím anulují.  

 

13. Delegáti jsou zvoleni na období do příští regionální valné hromady. V případě, že není 

volební rok, může valná hromada prodloužit jejich mandát o další rok. 

  

14. V případě odstoupení delegáta přebírá jeho mandát náhradník podle pořadí v minulých 

volbách.  

 

15. V případě, že se zvolený delegát nemůže zúčastnit republikové valné hromady, vystaví 

výkonný výbor regionu nový delegační lístek pro náhradníka. Ten získá takto plná práva 

delegáta na celé volební období.  

 

 

Článek 3 
Volby Výboru a Kontrolní komise RSHb 

 

1. Volby Výboru a Kontrolní komise RSHb probíhají na valné hromadě RSHb na čtyřleté 

funkční období. 

  

2. Volit jsou oprávněni delegáti s platným delegačním lístkem. 

 

3. Kandidáti na jednotlivé posty jsou navrhováni VV RSHb nebo kterýmkoliv oddílem 

územně patřícím k RSHb. Výbor zabezpečí rozeslání svého návrhu kandidátů nejpozději 

5 dnů před konáním valné hromady. Oddíly musí navrhnout případné své kandidáty na 

jednotlivé posty písemně (doplněním do obdržených kandidátních listin) elektronickou 

poštou na sekretariát RSHb či podáním přímo na sekretariátu RSHb tak, aby jejich návrh 

byl na sekretariátu nejpozději do 12:00 hodin tři dny před konáním valné hromady RSHb. 

 

4. Kandiduje se na členy Výboru a členy Kontrolní komise RSHb. 

  

5. V průběhu valné hromady již nelze dodatečně dopisovat jednotlivé kandidáty, vyjma 

případu, stane-li se, že všichni navržení kandidáti na tutéž funkci (v případě člena výboru 

není-li počet kandidátů alespoň 3 či tolik, kolik členů výboru pro příští období schválí 

valná hromada) před či v průběhu konání valné hromady odstoupí od svých kandidatur 

či není nikdo zvolen, lze navrhnout kterýmkoli delegátem valné hromady nového 
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kandidáta do výboru přímo v průběhu konání valné hromady a tento kandidát musí s 

kandidaturou na místě projevit souhlas (musí být přítomen). 

  

6. Kandidáti jsou seřazeni na kandidátních listinách dle abecedního pořadí (zvláště na pozice 

členů výboru, zvláště na člena kontrolní komise). 

  

7. Kandidát musí být starší 18 let.  

 

8. Kandidátům musí být dána možnost oslovit delegáty valné hromady (diskusní příspěvek 

o délce max. 5 minut) a vystupuje pouze jednou.  

 

9. Kandidát, který je navržen a s kandidaturou souhlasí (souhlas kandidáta je 

bezpodmínečnou podmínkou pro zařazení na kandidátní listinu - ústně v době konání 

voleb nebo písemně, je-li nepřítomen), musí být zapsán volební komisí na volební listinu 

a poté na všechny hlasovací lístky. V případě, že na listině nebo kterémkoli hlasovacím 

lístku nebudou uvedena jména všech kandidátů, je hlasování neplatné. 

  

10. Volební listinu připravuje sekretariát regionu, který ji předloží v den konání VH zvolené 

volební komisi valné hromady, která má dále volební listinu pod svojí kontrolou a provádí 

její případné schválené úpravy (odstoupení kandidáta, doplnění kandidáta při odstoupení 

kandidátů či nedostatečném počtu kandidátů). Na listině musí být alespoň tři kandidáti 

na členy výboru. Maximální počet kandidátů na jednu funkci není omezen, je dopředu 

dán návrhy výboru a oddílů. 

 

11. Každý volič – delegát valné hromady - obdrží jeden hlasovací lístek se jmény všech 

kandidátů na jednotlivé funkce.  

 

12. Volby se provádějí tajným hlasováním na 1 hlasovací lístek tak, že se na něm zvláště 

hlasuje o členech výboru a zvláště o členech kontrolní komise. Valná hromada může na 

návrh pléna rozhodnout o hlasování aklamací (tj. veřejně). Rovněž tak může rozhodnout 

o hlasování o všech navržených kandidátech najednou, není-li více kandidátů.  

 

13. Volič volí tak, že přeškrtne jména těch kandidátů v jednotlivých funkcích, pro které 

nehlasuje. Jiný způsob označení (např. zakroužkování, podtržení aj.) je neplatný. 

 

14. Hlasovací lístek s větším počtem platných kandidátů než je stanovený a valnou hromadou 

schválený počet členů výboru anebo s nesprávným způsobem označení kandidátů je 

neplatný.  

 

15. Volební komise spočítá platné volební lístky a určí pořadí kandidátů podle dosaženého 

počtu hlasů na jednotlivé funkce.  

 

16. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů voličů v pořadí potřebném pro 

naplnění stanoveného počtu členu výboru či kontrolní komise.  

 

17. V případě, že mají dva kandidáti stejný počet hlasů a jedná se o umístnění v pořadí 

rozhodném pro zvolení, rozhoduje mezi nimi druhé kolo voleb, pakliže jeden druhému 

pořadí nepřepustí nebo se nevzdá kandidatury.  

 

18. Druhého kola se mohou zúčastnit pouze kandidáti zapsaní v prvním kole. 

  

19. V druhém kole je zvolen ten, kdo získá v pořadí nejvíce hlasů voličů.  

 

20. Každý kandidát může odstoupit v kterékoli fázi voleb. Jeho předešlé volební výsledky se 

tím anulují. 
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Článek 4 

Doplňovací volby 
 

1. V případě odstoupení člena výkonného výboru či člena kontrolní komise z funkce, 

vykonává tuto funkci výkonným výborem určený člen RSHb. Ten může být výborem 

buďto kooptován, pak má hlasovací právo, nebo výkonem funkce pouze pověřen, pak 

hlasovací právo nemá.  

 

2. Doplňovací volby za odstoupeného funkcionáře se provádí na nejbližší valné hromadě 

RSHb, na kandidátní listině v takovém případě stačí být uveden počet kandidátů, který 

je rovný počtu volených míst jednotlivých funkcí.  

 

3. Výběr kandidátů je shodný s volbami řádnými.  

 

4. Výsledky voleb se posuzují stejně jako při řádných volbách.  

 

 

Článek 5 
Odvolání člena výboru RSHb 

 

1. Odvolání člena výkonného výboru či člena kontrolní komise navrhuje valné hromadě 

RSHb výkonný výbor nebo nadpoloviční většina delegátů poslední valné hromady RSHb. 

Návrh na odvolání musí být doručen výkonnému výboru a sekretariátu RSHb písemně s 

potřebným počtem podpisů příslušných delegátů.  

 

2. Výkonný výbor RSHb zváží, zda funkcionáři navrženému na odvolání pozastaví výkon 

funkce. Hlasovací právo mu zůstává.  

 

3. Člena výkonného výboru nebo kontrolní komise lze odvolat jedině na valné hromadě 

RSHb nadpoloviční většinou hlasů přítomných.  

 

4. Po odvolání následují doplňovací volby do výboru dle hl. IV. tohoto řádu.  

 

 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Volební řád je závazný pro průběh valné hromady RSHb. 

  

2. Změny a doplňky Volebního řádu je oprávněna přijmout jedině valná hromada RSHb. 

  

3. Volební řád vstupuje v platnost schválením nadpoloviční většinou přítomných delegátů 

na valné hromadě RSHb dne DD. MM. 20XX. 
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VZOR USNESENÍ VALNÉ HROMADY RSHB 
 

 

USNESENÍ 
VALNÉ HROMADY REGIONÁLNÍHO SVAZU HOKEJBALU  

PRO XXX KRAJ (RSHB XXX) 
 

Konané dne DD. MM. 20XX 

Místo konání: XXXXXXX (přesná adresa místa konání VH) 
 

 

1. BERE NA VĚDOMÍ: 

 výroční zprávu o činnosti RSHB za předchozí kalendářní rok 

 zprávu Mandátové a návrhové komise VH o usnášeníschopnosti VH 

 zprávu Volební komise VH 

 zprávu o hospodaření RSHb za předchozí kalendářní rok 

 XXX 

 

2. SCHVALUJE: 

 pracovní předsednictvo VH RSHb ve složení XXX 

 mandátovou a návrhovou komisi VH RSHb ve složení XXX 

 volební komisi VH RSHb ve složení XXX 

 Jednací řád VH, Volební řád VH 

 program VH RSHb 

 rozpočet RSHb pro aktuální kalendářní rok 

 usnesení Valné hromady RSHb XXXX 

 

3. UKLÁDÁ 

 XXX 

 

4. VOLÍ 

 členy Výkonného výboru RSHb (členy Kontrolní komise RSHB) pro funkční 

období XXXX - XXXX (případně doplnění za odstoupivšího XXX ……………….) 

 delegáty pro VH ČMSHb konající se DD. MM. 20XX v Praze ve složení 

……………………, náhradníky pak ………. 

 

 

 

Schváleno:  hlasů Pro:      Proti:       Zdrželi se: 

 

 

 

Návrh usnesení připravil (předseda mandátové a návrhové komise): 

 

 

 

Podpis předsedy RSHb:    Podpis místopředsedy RSHb: 

 

 

 

Podpis předsedy mandátové a návrhové komise: 
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VZOR VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI RSHB 
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO SVAZU HOKEJBALU  
PRO XXX KRAJ (RSHB XXX) 

ZA ROK 20XX 
 

     Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 20XX a končící dnem 31. 

prosince 20XX na základě vyhodnocení činnosti RSHb XXX a její jednotlivá ustanovení jsou 

předmětem jednání Valné hromady RSHb XXX konané dne DD. MM. 20XX    

 

Obsah   

1) Obecné informace o organizaci    

2) Hlavní činnost organizace  

3) Struktura organizace   

4) Členská základna  

5) Hospodaření organizace 

 

   

1. Obecné informace o organizaci 
              
Název účetní jednotky: Regionální svaz hokejbalu pro XXX a XXX kraj 

Sídlo: Horní Dolní 00, 000 00   

IČ: 00000000      

Právní forma: pobočný spolek  

Spisová značka: L 000 vedená u Městského soudu v Praze 

 

2. Hlavní činnost organizace 
   

RSHb XXX má svoji hlavní činnost vymezenou stanovami Českomoravského svazu hokejbalu, 

IČ: 49626485. Ve sledovaném období realizoval veškerou hlavní činnost organizace, tj.: 

 

• organizuje, řídí, koordinuje a metodicky usměrňuje v souladu s platnými stanovami, předpisy 

a nařízeními ČMSHb sportovní činnost v hokejbale na území XXX a XXX kraje, 

 zabezpečuje rozvoj hokejbalu a jeho reprezentaci na území regionu, zpracovává pro tyto 

potřeby poznatky z oblasti teorie, metodiky a technických norem, zajišťuje výchovu a 

zvyšování kvalifikace odborných pracovníků,  

• zajišťuje vzdělávání svých členů (kurzy, semináře, školení)  

• jedná s orgány místní samosprávy a krajské samosprávy o podpoře hokejbalu na území 

regionu  

• organizuje a řídí soutěže v hokejbale na území XXX a XXX kraje   

• spravuje vlastní a svěřený majetek a práva  

• zabezpečuje propagaci hokejbalu v hromadných sdělovacích prostředcích  

• sestavuje a vede krajské výběry reprezentující region i zastoupené kraje 

 

3. Struktura organizace  
 

Nejvyšším orgánem RSHb XXX je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je xxxčlenný 

Výkonný výbor RSHb v čele s předsedou. RSHb XXX v rámci své organizační struktury obsahuje 

odborné komise a úseky. 

 

Statutárním orgánem RSHb je:  

Jméno Příjmení, předseda RSHb  
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Členy výkonného výboru RSHb jsou:  

Jméno Příjmení, předseda RSHb, Jméno Příjmení, místopředseda RSHb, Jméno Příjmení, člen VV 

RSHb, Jméno Příjmení, člen VV RSHb, Jméno Příjmení, člen VV RSHb.  

 

Kontrolní komise RSHb:  

V souladu se stanovami ČMSHb je při RSHb zřízena (volena valnou hromadou) tříčlenná kontrolní 

komise ve složení:  

Jméno Příjmení, předseda kontrolní komise, Jméno Příjmení, člen, Jméno Příjmení, člen.   

 

Ekonomem odpovědným za vedení účetnictví RSHb je:  

Jméno Příjmení, ekonom RSHb  

 

Nižší organizační články RSHb jsou odborné komise:  

Ligová komise, Komise rozhodčích, Disciplinární komise, Komise mládeže (atp.) 

 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních 

orgánů. V případě, že došlo ke změnám, změny popsat.   

 

4. Členská základna   
 

RSHb XXX sdružuje na svém území hokejbalové kluby zahrnující členskou základnu dětí, mládeže 

a dospělých. 

 

Název Děti 

(do 15 let) 

Mládež 

(od 15 do 18 let) 

Dospělí 

(nad 18 let) 

HBC Horní Dolní 30 18 35 

SK Dolní  12 5 40 
 

5. Hospodaření organizace        
 

RSHb XXX v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z finančních příspěvků a podpory 

Českomoravského svazu hokejbalu, dotací z rozpočtů krajských úřadů, příspěvků od sportovních 

organizací a klubů v podobě startovného a z vlastního organizování turnajů a sportovních akcí.  

       

RSHb XXX ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 20.202 Kč. Veškeré náklady 

(příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období.  

 

RSHb XXX vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti 

v následujícím období. 

 

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách 

této výroční zprávy: 

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  

Příloha č. 2 – Rozvaha  

 

Sestavil: Jméno Příjmení 
Dne: DD. MM. 20XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


