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Valná hromada Českého svazu cyklistiky, z.s. 
 

Konaná dne 3.6.2021 v 11:00, v Centrum pohybové medicíny, Pyšelská 4, Praha 4 
 
 

Jednací řád 

1. Jednání řádné volební valné hromady (dále jen VH) Českého svazu cyklistiky z.s. (dále jen ČSC) se řídí 
stanovami ČSC a tímto jednacím řádem. 

2. Jednání VH probíhá podle schváleného programu VH. 

3. Řízení VH 
3.1. Jednání VH řídí dle stanov Kapitola VI / 7 prezident svazu nebo jím pověřený člen Výkonného výboru ČSC 

( dále jen VV ). 
3.2. Řídící VH má právo rozhodovat o organizačních záležitostech průběhu VH 

4. Volba komisí VH 
4.1. VH volí mandátovou, volební a návrhovou komisi z řad delegátů VH s hlasem rozhodujícím 
4.2. Mandátová komise kontroluje oprávněnost mandátů delegátů VH a na základě počtu delegátů 

prezentovaných v okamžiku zahájení VH stanovuje počet hlasů potřebných ke schválení jednotlivých 
návrhů předkládaných VH. Mandátová komise je tříčlenná. 

4.3. Volební komise řídí volby prezidenta ČSC, volených členů výkonného výboru ČSC, kontrolní komise ČSC 
a rozhodčí komise ČSC v souladu se stanovami a volebním řádem schváleným VH. Volební komise je 
tříčlenná. 

4.4. Návrhová komise připravuje usnesení VH na základě průběhu VH, přednesených a schválených zpráv a 
návrhů a toto usnesení předkládá VH k posouzení a schválení. Návrhová komise je tříčlenná.  

4.5. V průběhu VH pracují pro mandátovou, volební a návrhovou komisi skrutátoři a 1 zapisovatel, kteří jsou 
zvoleni delegáty VH. 

5. Prezentace delegátů a hostů VH 
5.1. Delegáti VH s hlasem rozhodujícím jsou povinni se při prezentaci prokázat mandátem ověřeným vysílající 

složkou a platnou licencí ČSC na rok 2021. 
5.2. Delegáti s hlasem poradním a schválení hosté VH jsou povinni se při prezentaci prokázat pozvánkou na 

jednání VH 

6. Diskuze 
6.1. Právo vystupovat v diskusi mají delegáti s hlasem rozhodujícím. 
6.2. Delegáti s hlasem poradním na VH mohou s diskusním příspěvkem vystoupit po schválení jejich přihlášky 

řídícím VH.  
6.3. Každý delegát má právo na jeden diskusní příspěvek a další dle odstavce 6.6. tohoto Jednacího řádu. 
6.4. Přihláška do diskuse je zásadně písemná a předkládá se řídícímu VH. Přihláška do diskuse musí obsahovat 

plné jméno delegáta, název vysílající složky (kraje či sportovní disciplíny) a téma diskusního příspěvku. 
6.5. Diskusní příspěvek je tříminutový a není možné jej prodlužovat. Delegáti mohou vystupovat s technickými 

připomínkami dle pokynů řídícího schůze. Diskutujícímu může řídící schůze odebrat slovo pouze po 
předchozím upozornění a to v případech, kdy diskutující překročil časový limit, zcela se odchyluje od 
tématu, či hrubým způsobem uráží přítomné. 

6.6. Pořadí diskusních příspěvků je stanoven pořadím přihlášek doručených řídícímu VH. Druhý a další 
příspěvek stejného delegáta bude zařazen, až po vyčerpání předchozích příspěvků. 

7. Z průběhu jednání VH je pořizován zápis, k jehož ověření volí VH z řad delegátů s hlasem rozhodujícím 
dva ověřovatele. V zápisu je uveden program VH, kdo VH řídí, jednotlivé návrhy, které byly podány, texty 
přijatých usnesení a počet přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

8. Zápis podepíšou 2 ověřovatelé zápisu a prezident svazu. 

9. Jednací řád nabývá platnosti 2. 6. 2021 po jeho schválení VH 
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