
Jednací řád valné hromady ČSK 2018 

Při zahájení Valné hromady se projednávají procedurální body programu jako: schválení 

programu, jednacího řádu a volba příslušných komisí. 

 
1. Delegáti valné hromady:  

Valná hromada je na základě rozhodnutí valné hromady z 26. 11. 2016 ČSK ve formátu 
Rady klubů, což znamená, že právo účasti na letošní VH 2018 mají dva zástupci z každého 
klubu (týmu) s právem hlasovat na VH 14. 10. 2017, tj. zástupci klubů: Bez pedálů, 
BoKolobka tým Ostrava, Chrti Holoubkov, Jafiduto 1984, KOSTKA Racing, Koloběžci 
Pardubice, Lipenští draci, PSP-Klub koloběhu Plzeň, Ultima K. Lap Team, YEDOO Team, 1KK 
Lipník nad Bečvou, COCONi, KOBRA, Klub koloběhu ZCA Tachov, UNIKOSY. Zástupci klubu 
musí být členy ČSK, se řádně se zaplacenými členskými příspěvky a starší 18 let. 
 

➢ Delegáti jednají o záležitostech valné hromady  

➢ Každý delegát má právo vystoupit v diskusi a reagovat na návrhy.   

➢ Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty. 

➢ Každý je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. 

➢ O předložených návrzích se hlasuje veřejně.  

➢ O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly VH předloženy. 

➢ Každý delegát je povinen zúčastnit se hlasování valné hromady a dbát pokynů Předsedy  

➢ Na výzvu, respektive povolení, předsedy valné hromady mohou v diskusi vystoupit i 

hosté valné hromady. 
 
2. Usnesení zda valná hromada ČSK 2017 bude veřejná či neveřejná. 

Což znamená, zda budou moci přihlížet (být fyzicky přítomni) diskusi a hlasování VH i hosté, 
kteří např. řádně nezaplatili svazové příspěvky apod. 

 

3.  “Pracovní vedení“ VH - předseda a zapisovatel 

Předsedu VH a zapisovatele navrhuje předsednictvo ČSK a schvaluje valná hromada. 

Předseda valné hromady uděluje a odnímá slovo delegátům a provádí další úkony k zajištění 

průběhu valné hromady. 

  

4.  Hlasování o rozhodnutích a usnesení valné hromady:   

O předložených návrzích rozhodují usnesením valné hromady delegáti veřejným 

hlasováním.  O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. K přijetí usnesení a 

dalších dílčích rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů momentálně přítomných 

delegátů valné hromady.    
 


