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JEDNACÍ ŘÁD 31. VALNÉ HROMADY 
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU 

konané dne 16. 10. 2020 v Praze 
 

Článek 1 
Pracovní předsednictvo 

 

1. Jednání valné hromady řídí její pracovní předsednictvo tvořené třemi členy. Návrh pracovního předsednictva 
předkládá valné hromadě předsednictvo ČMSHb. 

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. 

2. Jednání valné hromady ČMSHb se účastní delegáti s hlasem rozhodujícím zvolení na valných hromadách 
regionálních svazů hokejbalu. Každý delegát musí mít písemně potvrzený mandát na VH ČMSHb. Každý 
delegát s hlasem rozhodujícím disponuje po dobu svoji osobní přítomnosti 1 (jedním) hlasem rozhodujícím, 
který je dále nepřenositelný. Každý takový delegát je povinen při své osobní prezentaci na VH předložit 
potvrzený mandát od svého RSHb. Počet delegátů určuje předsednictvo ČMSHb na základě členské 
statistiky za předcházející kalendářní rok (podrobně upravuje volební řád). 

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

5. Faktické či technické připomínky mají zpravidla max. rozsah do 30 sekund. 
6. 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. 
7. 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 předsednictva ČMSHb, 
(b) předsedové odborných komisí zřízených předsednictvem ČMSHb 

 

8. K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, kteří mohou se souhlasem pracovního předsednictva 
vystoupit v diskusi. 
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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. 

 
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). 

2. O předložených návrzích rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím veřejným hlasováním zvednutím ruky s 
mandátem, a to v pořadí, v jakém byly předloženy – o protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí, v jakém 
byly předloženy. 

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 tento Jednací řád výslovně neupravuje konkrétní postup, bude postupováno podle stanov ČMSHb 
v aktuální platné verzi schválené VH dne 12. 6. 2015. Tento Jednací řád se stává právně závazným 
okamžikem schválení na jednání VH ČMSHb konaném dne 16. 10. 2020 v Praze.         

 

 

file:///C:/DATA/Hokejbal/Hlavickovy%20papir/hokejbal@hokejbal.cz
file:///C:/DATA/Hokejbal/Hlavickovy%20papir/www.hokejbal.cz

