
JEDNACÍ ŘÁD  
 

Valné hromady Českého svazu estetické skupinové gymnastiky, z.s., 
se sídlem Drnovská 413/39a, Nosálovice, 682 01 Vyškov,  

IČ 266 61 217, zapsaného ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Brně, v oddílu L, vložce 10452 

(dále jen „ČS ESG“)  
konané dne 7. listopadu 2021, od 12,00 hod.  

na adrese Sportovní hala Univerzity Palackého Olomouc,  
U Sportovní haly 2, 772 00 Olomouc 

                                                (dále jen „valná hromada“ nebo „VH“) 
 

Čl.1 
Úvod 

Tento jednací řád určuje pravidla pro jednání valné hromady. Vychází při tom ze stanov ČS ESG a 
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jednací řád je schvalován valnou 
hromadou ČS ESG. 

Čl.2 
Účastníci VH 

 

Na jednání valné hromady má právo vyslat každý registrovaný oddíl/klub jednoho delegáta s hlasem 
rozhodujícím. Delegát musí být registrován za oddíl/klub, který jej vysílá. Přenesení mandátu na člena 
jiného oddílu/klubu je nepřípustné. Své členství prokazuje při prezenci řádně vyplněným delegačním 
lístkem. Fyzickým osobám přísluší právo zastupovat oddíl nebo klub a hlasovat za něj na valné hromadě 
až po dovršení 18ti let.  

Jako účastníci s hlasem poradním se mohou účastnit členové předsednictva a kontrolní komise ČS 
ESG, pokud nebyli v oddílech jmenováni za delegáty s hlasem rozhodujícím.  

Jednání VH se mohou třetí osoby účastnit na základě pozvání Předsednictva ČS ESG, a dále se VH 
mohou zúčastnit třetí osoby schválené VH (dále jen „hosté“).  

Všem členům ČS ESG přísluší právo být přítomni na jednání valné hromady, kde mohou vyjadřovat své 
názory a podněty (s hlasem rozhodujícím pouze delegáti).  
 

Čl. 3 
Orgány VH 

 

Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady prezident ČS ESG nebo 
pověřený člen předsednictva ČS ESG. 

 

Valná hromada provede volbu předsedajícího VH, mandátové komise, návrhové komise a zapisovatele 
a ověřovatele zápisu z jednání VH. 
 

Komise jsou tříčlenné a ze svého středu si zvolí předsedu, který jejich činnost řídí.  
 
Mandátová komise: 
- kontroluje, zda delegát má řádně potvrzený delegační lístek mateřským oddílem/klubem, 
- ihned po svém zvolení provede kontrolu usnášeníschopnosti VH, po celý průběh jednání - před 
každým hlasováním ověřuje počet přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, 
- předkládá VH zprávu o účasti a složení delegátů, 
- členové mandátové komise pracují při hlasování jako sčitatelé hlasů – zjišťují a oznamují výsledky 
hlasování. 
 
Návrhová komise: 
- soustřeďuje návrhy delegátů před a v průběhu jednání VH, 
- předkládá VH návrh na usnesení VH (pokud jsou k návrhu připomínky, hlasuje se o jejich přijetí a po 
zapracování schválených připomínek se hlasuje o celém usnesení). 
 
V případě, že počet přítomných na valné hromadě neumožní volbu tříčlenných komisí valné hromady, 
mohou být mandátová a volební komise sloučeny v jednu komisi anebo může být počet členů komisí 
snížen. Zapisovatelem anebo ověřovatelem zápisu z jednání VH může být člen návrhové komise. 
 



Čl. 4 
Hlasování 

 

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů oddílů/klubů s hlasem 
rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina 
delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.  
K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů 
s hlasem rozhodujícím, pokud stanovy ČS ESG neurčují něco jiného. Pro rozhodnutí o změně Stanov 
ČS ESG je zapotřebí 2/3 většina přítomných delegátů. 
 

O záležitosti (která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání) lze jednat a rozhodnout o 
ní, pokud s tím souhlasí všichni přítomní delegáti s hlasem rozhodujícím. To neplatí pro rozhodování o 
zrušení nebo přeměně svazu nebo pro rozhodnutí o změně stanov; o těchto záležitostech lze v takovém 
případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech delegátů, kteří jsou oprávněni účastnit se valné 
hromady s hlasem rozhodujícím.  
 

Hlasuje se veřejně (zvednutím ruky). Pokud některý z přítomných delegátů požaduje hlasování tajné, 
musí o tom rozhodnout  VH hlasováním. 
 

V případě protinávrhů se hlasuje nejdříve o protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. 
 

Čl. 5 
Diskuse: 

 

Diskuze se mohou zúčastnit všichni delegáti s hlasem rozhodujícím i poradním, a to pouze k danému 
tématu. Hosté, příp. další přizvané osoby se mohou diskuse zúčastnit se souhlasem předsedajícího VH. 
 
Diskusi zahajuje předsedající a uděluje slovo v tom pořadí, v kterém se do diskuse diskutující přihlásili. 
Není-li vyvolaný přítomen nebo se bez zbytečného odkladu neujme slova, pozbývá jeho přihláška 
platnosti.  
 
Předsedající je oprávněn omezit délku příspěvku, nikoliv však méně, než tři minuty. Stanovená – časově 
omezená délka příspěvku musí být pro všechny diskutující stejná. Předsedající má právo při překročení 
časového limitu ukončit vystoupení diskutujícího, aniž by svůj diskusní příspěvek dokončil. 
Předsedající má právo přerušit diskutujícího či mu odebrat právo diskutovat v případě, že se nevyjadřuje 
k tématu, který oznámil v přihlášce do diskuse, resp. porušuje pravidla slušného chování. 
 
Delegát má právo tří faktických poznámek k právě přednesenému diskusnímu příspěvku, z nichž každá 
nesmí překročit dobu 30 sekund. 
 
Diskuse se končí, je-li pořad přihlášených vyčerpán. Jako poslední řečník má právo vystoupit  
předkladatel původního návrhu, požádá-li o to předsedajícího VH. 

 
Čl. 6 

Prezence a zápis 
 

Prezenční listina je dokladem o přítomnosti delegátů VH. 
 

Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují předsedající valné hromady, zapisovatel a 
ověřovatel zápisu.  
 

 

 


