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NÁVRH JEDNACÍHO ŘÁDU PRO JEDNÁNÍ XXVI. VALNÉ HROMADY ČESKÉ ASOCIACE
SQUASHE, z.s. KONANÉ DNE 13.6.2020
1. Jednání valné hromady (dále jen „VH“) České asociace squashe, z.s. (dále jen „ČASQ“) se
může v souladu se stanovami účastnit každý člen ČASQ s tím, že hlasovacím právem disponují
pouze kluboví členové, tedy kluby, které jsou členy ČASQ. Individuální člen ČASQ má právo se
jednání valné hromady účastnit pouze s hlasem poradním. K hlasům poradním se nepřihlíží pro
stanovení počtu hlasů a ani pro hlasování. Členské kluby disponují počtem hlasů vypočteným
dle klíče pro stanovení počtu hlasů členských klubů, který je přílohou stanov a tvoří jejich
nedílnou součást. Jednání VH se může zúčastnit i jiná osoba, přičemž hlas poradní či právo se
vyjádřit jí náleží pouze tehdy, rozhodne-li o tom předsednictvo valné hromady.
2. Jednání VH řídí tříčlenné pracovní předsednictvo, které ze svého středu zvolí osobu pro řízení
VH, tedy předsedajícího. Předsedající má právo odejmout slovo diskutujícímu, který nehovoří
věcně k tématu, nebo uráží další účastíky jednání VH. Pracovní předsednictvo předkládá návrh
usnesení ke každému bodu programu VH. Pracovní předsednictvo volí ze svého středu
zapisovatele, který pořizuje zápis z jednání VH. Není-li pracovní předsednictvo VH zvoleno či
není-li zvolen předsedající, řídí jednání VH a tedy plní roli předsedajícího předseda ČASQ nebo
jiný člen výkonného výboru ČASQ. Není-li zvolen zapisovatel, plní roli zapisovatele generální
sekretář ČASQ nebo člen některého z volených orgánů ČASQ.
3. Jednání VH postupuje podle programu jednání. Ke každému bodu programu přijímá VH
rozhodnutí ihned po jeho projednání a to formou usnesení na návrh pracovního předsednictva.
K uzavřeným bodům se již VH nevrací.
4. Každý účastník jednání VH s právem se vyjádřit má právo vystoupit v diskusi jednou ke
každému bodu programu. Vystoupení nesmí být delší než 3 minuty. Pracovní předsednictvo či
předsedající je oprávněn k délce vystoupení na žádost účastníka VH udělit výjimku, avšak délka
vystoupení nesmí být delší než 10 minut. Další vstupy ke stejnému bodu může mít táž osoba
pouze formou technické poznámky v rozsahu každé technické poznámky do 1 minuty, a to
maximálně 2 krát.
5. O návrzích rozhoduje VH tak, že hlasují členové disponující hlasovacím právem v pořadí, v
jakém byly předloženy před zvolením pracovního předsednictva výkonnému výboru a po zvolení
pracovního předsednictva tomuto předsednictvu, přičemž však nejdříve se hlasuje vždy o
návrhu předloženém pracovním předsednictvem (do jeho zvolení svolavatelem či předsedou
ČASQ) a následně, není-li návrh předložený pracovním předsednictvem přijat, o případných
ostatních návrzích k danému bodu programu v pořadí, jak byly předloženy či předneseny.
Jakmile je návrh přijat, o dalších návrzích k danému bodu programu se již nehlasuje. Návrh je
přijat, vysloví-li se pro něj členové s hlasovacím právem prostou většinou přítomných hlasů,
nestanoví-li stanovy jinak.
6. Hlasování probíhá veřejně – zdvižením ruky s hlasovacími lístky. V případě volby funkcionářů
do orgánů ČASQ jsou tyto volby tajné a řídí je volební komise v souladu se schváleným
volebním řádem.
7. VH dále prostřednictvím přítomných členů disponujících hlasovacím právem dále schvaluje či
volí:
a) 3 člennou mandátovou komisi (eviduje přítomnost členů s právem hlasovat, informuje o
usnášeníschopnosti VH, sčítá hlasy při veřejném hlasování) a
b) pro případ, že na programu je volba do orgánu ČASQ, 3 člennou volební komisi (řídí
průběh a vyhlašuje výsledky voleb).
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8. Projednání každého bodu programu zahájí předsedající VH oznámením projednávaného
bodu a přednesením základního návrhu k němu, u bodů týkajících se voleb do orgánů ČASQ
nebo orgánů VH ČASQ oznámením návrhů předaných pracovnímu předsednictvu. Posléze
zahájí předsedající VH k projednávanému bodu diskusi, v rámci níž dochází též k prezentaci a
podání odchylných či alternativních návrhů, které jsou v pořadí, jak jsou podány také
zaznamenány do zápisu a následně se o nich pro případ nepřijetí základního návrhu hlasuje a to
až do přijetí návrhu či do nepřijetí všech podaných návrhů. Právo podat návrh má pouze člen
disponující hlasovacím právem. V případě jednání o návrzích na obsazení funkcí v orgánech
ČASQ mají též jednotliví kandidáti právo se představit, a to podle pravidel stanovených
volebním řádem, přičemž toto představení se nezapočítává pro účely stanovení limitů
diskusního příspěvku. Po ukončení diskuse nechá předsedající hlasovat o návrzích a následně
po konzultaci s mandátovou komisí seznámí účastníky s výsledky hlasování a s textem přijatého
usnesení.
9. O ukončení jednání VH ČASQ rozhoduje VH prostřednictvím členů s právem hlasovacím na
návrh pracovního předsednictva.

