
 

1 

(Návrh) 

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY 

 

 

§ 1  

Jednání valné hromady řídí předsedající, který je zpravidla členem Výkonného výboru ČSST 

§ 2  

Valné hromadě předsedá pracovní předsednictvo, které schvalují delegáti s hlasem rozhodujícím na návrh 
Výkonného výboru. 

§ 3  

Jednání valné hromady se řídí programem, který schvalují delegáti s hlasem rozhodujícím na návrh 
Výkonného výboru.  

§ 4  

Valná hromada je usnášeníschopná, když je přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím 
prezentovaných na valné hromadě.  

§ 5  

Každý oddíl, klub či právnickou osobu, které je řádným členem ČSST, zastupuje jeden delegát s hlasem 
rozhodujícím.  

§ 6  

O předložených návrzích se rozhoduje veřejným hlasováním zdvižením hlasovacího lístku, který obdrží 
každý delegát při prezentaci proti řádně vyplněnému delegačního lístku. O návrzích se hlasuje v pořadí, 
v jakém byly předloženy. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů 
s hlasem rozhodujícím. V případě předčasného odchodu některých delegátů z valné hromady se za 
přítomné považují ti, kteří jsou v době hlasování přítomni.  

§ 7  

Členové Výkonného výboru se valné hromady účastní jako řádní členové. Sekretář se účastní valné 
hromady s hlasem poradním.  

§ 8  

Každý delegát s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit v diskusi. Delegát vyzvaný k diskusi se představí 
a sdělí, koho zastupuje. Diskusní příspěvek je omezen na 3 minuty, o výjimkách rozhoduje pracovní 
předsednictvo. Předsedající má právo odejmout slovo diskutujícímu, který nehovoří k tématu nebo uráží 
účastníky valné hromady. Návrhy a připomínky k jednání má právo podávat každý delegát s hlasem 
rozhodujícím i poradním. 

§ 9  

Delegáti s hlasem rozhodujícím volí mandátovou, návrhovou a v případě volební valné hromady i volební 
komisi. 
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§ 10  

Mandátová komise 

Ověřuje přítomnost delegátů s hlasem rozhodujícím, s hlasem poradním a dalších účastníků jednání. 
Podává zprávu o počtech prezentovaných účastníků, sčítá hlasy při veřejném hlasování v případě, že nejsou 
určeni skrutátoři. 

§ 11  

Volební komise 

Přijímá a předkládá valné hromadě návrhy kandidátů pro volbu předsedy, členů Výkonného výboru ČSST a 
členů Kontrolní komise. Organizuje volby a vyhlašuje jejich výsledky. 

§ 12  

Návrhová komise 

Na základě výsledků jednání a písemných připomínek předkládá návrh na usnesení valné hromady. 

§ 13  

Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení valnou hromadou ČSST. Návrhy 
na změny a doplňky v jeho znění lze uskutečnit jen v průběhu konání valné hromady s tím, že jejich přijetí 
podléhá schválení nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 


