
Z á v a z n ý  v z o r 

J E D N A C Í    Ř Á D 
valné hromady sekce ČSK 

===================================================== 

 

V souladu s článkem 3 odst. 8. stanov Českého svazu kanoistů, z.s. (ČSK) si Konference ČSK, 

konaná dne 29. 6. 2021, vyhradila právo rozhodnout o přijetí vnitřního předpisu ČSK, který blíže 

upravuje průběh zasedání a rozhodování valné hromady sekce ČSK a schválila tento vzor jednacího 

řádu valné hromady sekce ČSK.   

 

Tento vzor je závazný pro všechny sekce ČSK a tyto jsou povinny se jím řídit v případě konání 

valné hromady sekce ČSK. Výjimku tvoří záležitosti, které si může sekce ČSK upravit samostatně, 

pokud je to tímto vzorem výslovně povoleno. 

 

článek 1 

Jednací řád 

 

Tento jednací řád upravuje způsob a průběh jednání valné hromady sekce ČSK (dále jen VHS) a 

její rozhodování.  

 

článek 2 

Základní ustanovení 

 

1. Sekce ČSK je v souladu se stanovami ČSK organizačním článkem bez právní osobnosti (čl. 4 

odst. 1 stanov ČSK) a jejím nejvyšším orgánem je VHS. VHS tak s ohledem na povahu sekce 

ČSK není nejvyšším orgánem spolku ani pobočného spolku ve smyslu příslušných ustanovení 

občanského zákoníku. VHS je nepovinným orgánem ČSK jakožto spolku, jehož zřízení je 

umožněno ustanovením § 243 občanského zákoníku.  

 

2. Průběh jednání a rozhodování VHS se s odkazem na uvedené v předchozím odstavci řídí 

výlučně úpravou obsaženou ve stanovách ČSK, případně v jeho dalších vnitřních předpisech a 

právní úprava členské schůze v občanském zákoníku se na VHS nevztahuje.  

 

3. VHS svolává k jednání a rozhodování výbor sekce nebo v případě, kdy tak výbor sekce nečiní 

nebo nemůže činit, kterýkoli člen výboru sekce samostatně. VHS je svolávána neméně jednou 

za dva roky, a to pozvánkou zaslanou na adresu sídla členského oddílu/klubu nebo na jeho 

elektronickou adresu nejméně 15 dní před datem konání. 

 

článek 3 

Účastníci VHS  

 

1. V záležitostech VHS jednají a o jejích závěrech rozhodují účastníci VHS, kterými jsou zástupci 

členských oddílů/klubů sekce ČSK. Každý členský oddíl/klub sekce ČSK je oprávněn na 

jednání VHS vyslat jednoho zástupce.  

 



2. Zástupce oddílu/klubu musí být členem oddílu/klubu, který ho na jednání VHS vysílá. Své 

pověření k jednání na VHS dokládá písemnou plnou mocí, udělenou statutárním zástupcem 

členského oddílu/klubu, pokud není sám statutárním zástupcem. Podpis na plné moci nemusí 

být ověřen. Náležitosti plné moci, kterou se prokazuje pověření zástupce členského 

oddílu/klubu ověřuje mandátová komise. V případě pochybností o platnosti plné moci, 

rozhoduje o její platnosti VHS, a to na základě návrhu mandátové komise. 

 

3. Vzhledem k tomu, že účastník VHS je již sám zástupcem členského oddílu/klubu, jeho další 

zastoupení jinou osobou na základě další plné moci není možné. Pověřený zástupce 

oddílu/klubu se účastní VHS osobně. 

 

4. Každý účastník VHS má právo vystoupit v diskusi. Každý účastník VHS je dále oprávněn 

předkládat předsedajícímu VHS a komisím podněty či připomínky. Diskusní příspěvek je 

časově omezen na dobu 3 minut. Předsedající VHS může na žádost diskutujícího výjimečně 

rozhodnout o prodloužení stanoveného časového limitu. Diskutujícímu může předsedající VHS 

odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy diskutující se zcela 

odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné. 

 

5. Každý účastník VHS je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. 

 

6. Účastnit se VHS s právem vystoupit v diskusi, avšak bez hlasovacího práva, mohou dále 

uvedené osoby, pokud se neúčastní VHS jako zástupci členských oddílů/klubů:  

   

a) členové výboru sekce; 

b) předseda nebo pověřený člen revizní komise sekce; 

c) zástupce ČSK. 

 

7. K jednání VHS mohou být přizváni hosté, kteří mohou se souhlasem předsedajícího VHS 

vystoupit v diskusi. 

 

článek 4 

Jednání VHS 

 

1. VHS je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina zástupců 

pozvaných členských oddílů/klubů. VHS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční 

většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném 

zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je VHS 

usnášeníschopná v počtu přítomných. 

 

2. Jednání VHS probíhá tak jak bylo ohlášeno v pozvánce, ledaže se VHS usnese na jiném pořadí 

projednávání jednotlivých bodů programu. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako 

bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí všichni přítomní 

zástupci oddílů/klubů s hlasem rozhodujícím.  

 

3. K platnosti rozhodnutí VHS, s výjimkou uvedenou v odst. 2 tohoto článku, je zapotřebí 

souhlasu nadpoloviční většiny z přítomných zástupců s hlasem rozhodujícím. 

 



4. O předložených návrzích k přijetí rozhodnutí a o ostatních záležitostech rozhodují účastníci 

VHS veřejným hlasováním, a to v pořadí, v jakém byly předloženy – o protinávrzích se hlasuje 

napřed, v pořadí, v jakém byly předloženy. 
 

5. Ze zasedání VHS se pořizuje zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání VHS svolal, kdy 

se konalo, kdo mu předsedal, jaké orgány VHS byly zvoleny a jaká byla přijata rozhodnutí. 

Zápis ze zasedání VHS může být zveřejněn na internetových stránkách ČSK. Pokud zápis 

zveřejněn tímto způsobem nebude, mají členské oddíly / kluby právo nahlédnout do zápisu a 

pořídit si jeho kopii, a to na základě přechozí dohody s výborem sekce.  
 

 

článek 5 

Orgány VHS 

 

1. Průběh jednání VHS řídí zvolený předsedající VHS. Předsedající VHS uděluje a odnímá slovo 

jednotlivých účastníků VHS, případně dalším osobám vystupujícím v diskuzi. Předsedající 

shrnuje průběh a výsledek jednání, zpravidla po projednání daného bodu programu jednání. 

Předsedající VHS navrhuje znění přijímaných rozhodnutí a dává o nich hlasovat. Činí i další 

úkony nezbytné k řádnému zajištění průběhu jednání VHS.  Do zvolení předsedajícího VHS 

řídí jednání VHS osoba pověřená svolavatelem VHS. 

 

2. Mandátová komise má 3 členy a je volená z účastníků VHS. Mandátová komise ověřuje 

platnost a náležitosti písemných plných mocí účastníků VHS. Seznamuje VHS s nedostatky 

zjištěnými při kontrole plných mocí a navrhuje VHS řešení v případě pochybností o platnosti 

plných mocí. Mandátová komise dále podává zprávu VHS o počtu přítomných účastníků VHS 

a zjišťuje, zda je VHS usnášeníschopná. 

 

3. Zápis z jednání VHS pořizuje zapisovatel zvolený z účastníků VHS. VHS může rozhodnout, 

že funkci zapisovatele bude plnit předsedající VHS, pokud s tím tento souhlasí. 

 

 

článek 6 

Závěrečné ustanovení 

 

Tento jednací řád byl schválen VHS dne 27. 11. 2021 je platný i pro další jednání a rozhodování 

VHS, pokud VHS nerozhodne jinak. 

 

Podle tohoto jednacího řádu se postupuje i při jednání a rozhodování volební VHS s tím, že 

specifika průběhu voleb upravuje volební řád VHS. 

 

 


