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Úplné znění podle stavu ke dni 1. července 2015

1. Svolání valné hromady
Valná hromada ČSRU (dále jen VH) se svolává způsobem a ve lhůtě uvedené ve stanovách. Pozvánka na VH
musí obsahovat termín, místo konání a program VH.
2. Účastníci valné hromady
a)

Jednání VH se zúčastní delegáti sdružených spolků, kteří se prokazují delegačním listem. Počet delegátů
určují stanovy.

b)

Členové výkonného výboru ČSRU (dále jen VV ČSRU) a dozorčí rady ČSRU se jednání VH zúčastní s
hlasem poradním, pokud nejsou delegáty s hlasem rozhodujícím. VV ČSRU může na jednání VH přizvat i
další členy orgánů ČSRU (obvykle předsedy odborných komisí), pokud nejsou delegáty s hlasem
poradním. VV ČSRU může k jednání VH přizvat i přiměřený počet hostů.

c)

Delegáti VH jsou povinni prokázat se před zahájením jednání členským průkazem ČSRU nebo licencí
hráče se zaplaceným členským příspěvkem či licenčním poplatkem za rok, ve kterém se VH koná. Je-li
stanovena VV ČSRU povinnost prokázat se delegačním listem, předloží delegát i vyplněný delegační list,
potvrzený vysílajícím klubem.

d)

Svolavatel VH je povinen zaslat klubům nejméně 15 dnů před termínem konání VH delegační list a
materiály, které budou na VH projednávány.

3. Jednání valné hromady
a)

Jednání VH řídí pracovní předsednictvo podle schváleného programu. V čele pracovního předsednictva je
řídící VH. Řídící orgán VH – pracovní předsednictvo a řídícího VH – navrhuje VV ČSRU a volí oprávnění
účastníci VH – delegáti s hlasem rozhodujícím, kteří mohou do pracovního předsednictva navrhnout další
zástupce. Řídící VH je povinen reagovat patřičným způsobem na všechny podněty, připomínky a návrhy
účastníků VH, a to ústní i písemné. V případě, že je přednášen protinávrh, který může být předložen jen
písemně, vyzve řídící VH navrhovatele, aby jej sepsal, a pokud tím nebude narušen průběh VH poskytne
mu k tomu potřebný čas. Řídící VH je oprávněn kdykoliv přerušit jednání VH a v případě potřeby svolat
poradu pracovního předsednictva. Do zvolení pracovního předsednictva a řídícího VH řídí VH osoba
pověřeném tím výkonným výborem ČSRU.

b)

Oprávnění účastníci VH dále navrhují a volí pracovní komise VH, a to mandátovou, návrhovou a podle
potřeby i komisi volební. Oprávnění účastníci dále schvalují jednací a volební řád VH a program VH.

c)

O všech záležitostech, které VH projednává, hlasují jen oprávnění účastníci – delegáti s hlasem
rozhodujícím. Volba pracovního předsednictva, řídícího VH a volba pracovních komisí se provádí
aklamací. Program VH a jednací a volební řád se schvaluje aklamací. O navržených rozhodnutích a
usnesení VH se hlasuje aklamací, nerozhodnou-li oprávnění účastníci jinak.

d)

Jednání VH probíhá podle příslušných ustanovení stanov ČSRU a tohoto řádu.

e)

O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje seznam všech hlasování a jejich výsledků.
Součástí zápisu je vždy zpráva mandátové komise o účasti s prohlášením o usnášeníschopnosti VH s
podpisy členů mandátové komise včetně prezenční listiny. Přílohou zápisu jsou návrhy rozhodnutí a
protinávrhy předložené na VH. Zápis podepisují všichni členové pracovního předsednictva.

4. Schvalování dokumentů VH
Stanovy určují většinu hlasů potřebnou pro přijetí rozhodnutí.
Návrhy i protinávrhy se předkládají písemně.
Pokud je předložen protinávrh, hlasuje se nejprve o něm.
Veškerá rozhodnutí VH jsou platná od okamžiku, kdy o jejich přijetí rozhodli oprávnění účastníci VH svým
hlasováním. Pokud není rozhodnuto jinak, nabývají rozhodnutí stejným okamžikem i účinnosti.
5. Volby orgánů a funkcionářů ČSRU
a)
b)

O způsobu volby prezidenta unie, členů výkonného výboru ČSRU a členů dozorčí rady rozhodnou
oprávnění účastníci před vlastní volbou. Pokud se oprávnění účastníci rozhodnou pro volbu tajnou, musí
být před volebním aktem rozdány hlasovací lístky a připravena vhodná schránka pro vhazování
hlasovacích lístků.

c)

Systém volby kandidátů do VV je vázán na osobu kandidáta na prezidenta ČSRU. VH volí prezidenta,
který současně předkládá návrh na složení výkonného výboru. VH pak volí prezidentem navržené
kandidáty do výkonného výboru en bloc.

d)

O kandidátech do dozorčí rady se hlasuje jednotlivě.

e)

Ke zvolení kandidáta na prezidenta, kandidátů VV ČSRU a dozorčí rady ČSRU je potřeba alespoň
nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Pokud navržení kandidáti
neobdrží nadpoloviční většinu hlasů z alespoň nadpoloviční většiny přítomných, oprávněných účastníků,
musejí účastníci VH navrhnout nové kandidáty (kandidáta) a volby pokračují až do naplnění předem
stanoveného počtu členů voleného orgánu.
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f)

Pokud je při volbě členů DR navrženo více kandidátů než je předem stanovený počet členů tohoto
orgánu, jsou zvoleni kandidáti v pořadí podle počtu obdržených hlasů za podmínky, že tento počet hlasů
je nadpoloviční většinou. V případě, že obdrží stejný počet hlasů více kandidátů včetně kandidátů, kteří
přesahují stanovený počet členů voleného orgánu, proběhne mezi kandidáty se stejným počtem hlasů
druhé, případně další kola voleb až do rozhodnutí. Zvoleni pak jsou kandidáti v pořadí podle počtu
obdržených hlasů za předpokladu, že tento počet hlasů je nadpoloviční většinou z alespoň nadpoloviční
většiny přítomných oprávněných účastníků VH. V případě nenaplnění počtu členů DR může VH
rozhodnout, že se v průběhu funkčního období může sama doplnit, a to i v případě odstoupení nebo
odvolání zvoleného člena.

g)

Prezident ČSRU se volí samostatně. Při více kandidátech na tuto funkci je zvolen kandidát, který obdrží
nejvyšší počet hlasů za předpokladu, že tento počet hlasů je nadpoloviční většinou z alespoň
nadpoloviční většiny delegátů s hlasem rozhodujícím. Není-li prezident zvolen v prvním kole voleb,
postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola. Ve druhém kole je
zvolen kandidát, který obdrží prostou většinu hlasů.

6. Diskuse
Právo zúčastnit se rozpravy mají všichni účastníci VH. Délku příspěvků schválí na návrh pracovního
předsednictva delegáti s hlasem rozhodujícím. V diskusi může každý delegát vystoupit k danému tématu jen
jednou, podruhé jen se souhlasem pracovního předsednictva. Ve zřetele hodných případech může pracovní
předsednictvo povolit diskusní příspěvek nad časový limit, pokud o to diskutující požádá.
Pracovní předsednictvo rovněž rozhodne o délce faktických připomínek, neměly by však přesáhnout 30 vteřin
a nesmějí mít charakter diskusního příspěvku na jiné než diskutované téma. Počet faktických připomínek není
omezen. K diskusi je možno se přihlásit písemně nebo zvednutím ruky.
Řídící VH má právo diskusi usměrňovat, pokud se diskutující odchýlí od tématu, případně slovo odebrat, pokud
se chování diskutujícího a obsah jeho vystoupení neslučuje s principy slušného chování.
8. Činnost komisí VH
a)

Mandátová komise kontroluje prezenci účastníků a platnost jejich mandátů. Podává VH zprávu o počtu
účastníků s hlasem rozhodujícím a procentu jejich účasti a informuje o počtu účastníků s hlasem
poradním a počtu hostů a usnášeníschopnosti. Dále informuje VH v průběhu valné hromady před každým
hlasováním o tom, zda je VH usnášení schopná. Dokumentem mandátové komise je písemná zpráva o
účasti s prohlášením o usnášeníschopnosti VH s podpisy členů mandátové komise. Přílohou zprávy je
prezenční listina.

b)

Volební komise předkládá VH kandidátku pro volbu funkcionářů do orgánů ČSRU, organizuje a řídí
průběh voleb a protokolárně vyhodnocuje výsledky. Komise dále sleduje veškerá hlasování a sčítá hlasy.
Dokumenty komise jsou protokol o volbách podle přílohy 2b a protokol o hlasování podle přílohy 4 s
vyjádřením počtu hlasů pro, proti a abstencí (zdržení se hlasování). V případě tajných voleb jsou součástí
protokolu i hlasovací lístky. Protokol je podepsán všemi členy volební komise.

c)

Návrhová komise zaznamenává všechny připomínky a návrhy účastníků VH, a to ústní i písemné a
sleduje, zda jsou řídícím VH řádně vyřizovány. Pokud v průběhu valné hromady nebylo hlasováno o
některém návrhu a navrhovatel na něm trvá, zařadí je návrhová komise do návrhu závěrečného usnesení
v souladu s čl. 4. poslední věta tohoto řádu. Dokumentem návrhové komise je návrh usnesení ve
správné formě, která je přílohou tohoto řádu, podepsaný členy návrhové komise a po případě i
ověřovatelem, pokud VH ověřovatele ustanoví.

Přílohy:
1

Zpráva mandátové komise valné hromady ČSRU

2a

Manuál pro volební akt valné hromady ČSRU

2b

Volební protokol valné hromady ČSRU

3

Vzor návrhu na usnesení

4

Protokol o hlasování
*

*

*

David Frydrych v.r.
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Jednací a volební řád VH ČSRU – příloha č. 1
Zpráva mandátové komise valné hromady ČSRU konané dne ………………………
Mandátová komise konstatuje, že dle prezenční listiny se na valnou hromadu dostavilo …….. delegátů,
z toho …….. delegátů s hlasem poradním
a …….. hostů (hosté).
Nedostavilo se …….. delegátů, z toho se …….. omluvilo a …….. se nedostavilo bez omluvy.
Po kontrole členských průkazů a licencí mandátová komise zjistila, že …….. delegátů má členský průkaz nebo
licenci se zaplaceným členským příspěvkem nebo licenčním poplatkem za rok ……………. a dle čl. 2 c) jednacího
a volebního řádu valné hromady jsou oprávněni hlasovat. …….. delegátů se nemůže prokázat členským
průkazem nebo licencí ČSRU a nevyhovují podmínkám stanoveným čl. 2. c) jednacího a volebního řádu valné
hromady a tudíž jim nemůže být přiznáno hlasovací právo a jednání se mohou zúčastnit pouze s hlasem
poradním.
Oprávněných delegátů je tedy …….. z …….. pozvaných, což je …….. procent.
Mandátová komise konstatuje, že valná hromada je/není usnášení schopná.

V ……………………………….. dne ………………………………….

Podpisy členů mandátové komise:

JMÉNO

předseda

JMÉNO

člen

JMÉNO

člen

Příloha: prezenční listina
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Jednací a volební řád VH ČSRU – příloha č. 2 a)
Manuál pro volební akt valné hromady ČSRU

Delegáti s hlasem rozhodujícím nyní musejí rozhodnout o způsobu volby. Dle článku IX. odst. 8. písm. d)
stanov ČSRU budeme volit samostatně prezidenta unie a pak hromadně jim navržené členy výkonného
výboru. Po této volbě budeme volit jednotlivě členy dozorčí rady. Volební komise předkládá v souladu s
článkem 5.b) jednacího a volebního řádu návrh na volbu prezidenta a obou orgánů aklamací.
Má někdo jiný návrh?
Pokud je navržena tajná volba, vyzve předseda VK oprávněné delegáty, aby se na tajnou volbu připravili, a
oznámí, kde je umístěna volební urna. Dále popíše způsob hlasování podle formy hlasovacího lístku – vypsání
jména kandidáta na prezidenta a vypsání jmen kandidátů členů dozorčí rady nebo škrtání jmen na předem
připravené kandidátce (pokud hlasující s kandidátem nesouhlasí).
Předseda VK se před vlastním volebním aktem dotáže delegátů, zda chtějí předloženou kandidátku doplnit.
Pokud je někdo navržen, musí se ho předseda VK dotázat, zda s kandidaturou souhlasí. Pokud navržený
souhlasí, předseda VK vyzve delegáty, aby si jméno kandidáta doplnili na volebním lístku. Dotaz na případné
doplnění kandidátky platí i při volbě aklamací.
Nyní přistoupíme k vlastní volbě.
Na funkci prezidenta unie byl navržen pan …………………………………….. Prosím pana předsedajícího, aby provedl
volbu.
Předsedající i členové VK sčítají hlasy podle toho, jak si rozdělili úseky a předseda oznámí počet hlasů pro,
proti a počet delegátů, kteří se zdrželi hlasování.
Do funkcí ve výkonném výboru byli navrženi:
Předseda přečte jména kandidátů podle návrhu, který byl předložen nově zvoleným prezidentem unie a
požádá předsedajícího, aby provedl vlastní volbu.
Předsedající i členové VK sčítají hlasy podle toho, jak si rozdělili úseky a předseda oznámí počet hlasů pro,
proti a počet delegátů, kteří se zdrželi hlasování.
Do dozorčí rady byli navrženi:
Předseda čte jména jednotlivých kandidátů a vždy požádá předsedajícího, aby provedl vlastní volbu.
Předsedající i členové VK sčítají hlasy podle toho, jak si rozdělili úseky a předseda oznámí počet hlasů pro,
proti a počet delegátů, kteří se zdrželi hlasování.
V případě tajných voleb sečtou členové VK hlasy z hlasovacích lístků, vyplní protokol a seznámí delegáty s
výsledky voleb.
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Jednací a volební řád VH ČSRU – příloha č. 2 b)

Volební protokol valné hromady ČSRU

4. Hlasování o způsobu volby
Navržena volba aklamací/tajná

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

5. Volba prezidenta ČSRU

1. kolo volby

Navržen pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Navržen pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Navržen pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI
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ZDRŽELO SE

2. kolo volby

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE
Do funkce prezidenta ČSRU zvolen pan …………………………………………………………………….

6. Volba členů výkonného výboru ČSRU

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO
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PROTI

ZDRŽELO SE

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE
Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Strana 8 z celkem 12
Není-li titulní list dokumentu podepsán, nejedná se o řízený dokument, má pouze informativní povahu a jeho
aktuálnost je nutné předem ověřit.

Jednací a volební řád valné hromady ČSRU

Pan ………………………………………………

Úplné znění podle stavu ke dni 1. července 2015

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

7. Volba členů dozorčí rady ČSRU

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE
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výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Pan ………………………………………………

výsledek hlasování:

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Do dozorčí rady ČSRU zvoleni:

1

4

2

5

3

6

V ……………………………….. dne ………………………………….
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Jednací a volební řád valné hromady ČSRU

Úplné znění podle stavu ke dni 1. července 2015

Podpisy členů volební komise:
Jednací a volební řád VH ČSRU – příloha č. 3
Vzor návrhu na usnesení
Usnesení z jednání valné hromady ČSRU ze dne ………………………..

Valná hromada ČSRU projednala předložené zprávy a návrhy a přijímá toto usnesení:
I. SCHVALUJE
1.

Zprávu o činnosti VV ČSRU a zprávu o sportovních výsledcích reprezentačních družstev za rok
……………...

2.

Zprávu o hospodaření a stavu majetku ČSRU za rok ……………...

3.

Strategický plán rozvoje ČSRU na léta ……………... až ……………...

4.

Plán činnosti a plán sportovních akcí na rok ……………...

5.

Rozpočet ČSRU na rok ……………...

6.

Další rozhodnutí dle čl. IX. odst. 8. a odst. 11. Stanov ČSRU

1.

Zprávu dozorčí rady ČSRU za rok ……………...

2.

Zprávy předsedů odborných komisí za rok ……………...

3.

Případné další informace a zprávy

1.

Prezidenta ČSRU pana ……………...……………...

2.

Členy VV ČSRU - jmenovitě

3.

Členy dozorčí rady ČSRU - jmenovitě

1.

Uvolnění volených funkcionářů na jejich žádost

2.

Odvolání volených funkcionářů

3.

Ruší členství dle čl. VII. odst. 2. písem. c) stanov ČSRU

1.

Kooptace do orgánů ČSRU

2.

Jmenování do funkcí, které provedl VV ČSRU

3.

Případná důležitá rozhodnutí VV ČSRU učiněná v mezidobí mezi VH

II. BERE NA VĚDOMÍ

III. ZVOLILA

IV. UVOLŇUJE (ODVOLÁVÁ, RUŠÍ ČLENSTVÍ)

V. POTVRZUJE

VI. ZMOCŇUJE
1.

VV ČSRU a další orgány ČSRU k provedení kroků, které mají nastat v budoucnu a k jejichž schválení
nemá VH dostatek informací a podkladů a jejichž realizace je nezbytná pro chod ČSRU a jeho orgánů.
(Jsou to obvykle kroky, které VH při příštím jednání potvrzuje).

1.

Případné ocenění významných počinů jednotlivců i kolektivů

VII. OCEŇUJE

VIII. UKLÁDÁ
1.

VV ČSRU, sekretariátu, případně dalším orgánům ČSRU

2.

Všem klubům a oddílům, případně členům-fyzickým osobám

V ……………………………….. dne ………………………………….

Podpisy členů návrhové komise:
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Jednací a volební řád valné hromady ČSRU

Úplné znění podle stavu ke dni 1. července 2015

Jednací a volební řád VH ČSRU – příloha č. 4
Protokol o hlasování

Pořadové číslo hlasování

Předmět hlasování

Počet přítomných oprávněných delegátů

z toho
jedna polovina činí

tři pětiny činí

Výsledek hlasování:

počet hlasů

% přítomných

PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

Podpisy členů volební komise:

JMÉNO

předseda

JMÉNO

člen

JMÉNO

člen
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