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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

Úvodní ustanovení 

Čl. 1 
Jednací řád Valné hromady České kuželkářské 
asociace (dále jen „VH ČKA“) upravuje zásady 
jednání valné hromady (dále jen „VH“), jejích orgánů 
a funkcionářů. 

Čl. 2 
Valná hromada upravuje v rámci tohoto jednacího 
řádu (dále jen „řádu“) usnesením své vnitřní poměry 
a podrobnější pravidla jednání VH a jejích orgánů. 

Mandát delegáta s hlasem 
rozhodujícím (voliče) a jeho zánik 

Čl. 3 
Mandát delegáta z hlasem rozhodujícím (dále jen 
„volič“ nebo „delegát“) pro jednání příslušné valné 
hromady vzniká na základě ustanovení Čl. 6 Statutu 
ČKA a je platný jen ve spojení s registračním 
průkazem ČKBF. 
Nesplňuje-li osoba, prokazující se příslušným 
mandátem v den konání valné hromady, podmínky 
dle Čl. 6, odst. 7 Statutu ČKA, je její mandát 
neplatný. 

Čl. 4 
Tiskopis dokládající mandát voliče zajišťuje Výkonný 
výbor ČKA. 
Tiskopis musí obsahovat: 

a) termín a místo konání valné hromady; 

b) na základě čeho byl mandát vystaven (viz Čl. 6, 
odst. 6 Statutu). 

Čl. 5 
Na základě zastoupení doloženého na tiskopise dle 
Čl. 4 tohoto řádu může delegát při jednání VH 
disponovat nejvýše dvěma mandáty. 

Práva a povinnosti delegáta 

Čl. 6 
Delegát se účastní jednání valné hromady a jejích 
orgánů, do nichž byl zvolen nebo ustanoven, v sou-
ladu s příslušnými normami, kterými se jednání valné 
hromady a jejích orgánů řídí. 

Čl. 7 
Zveřejnění projevů delegátů pronesených na jednání 
valné hromady v jejích orgánech nepodléhá žádným 
omezením. 

Pořádková opatření 

Čl. 8 
Předsedající může za nepřístojné chování delegáta 
napomenout; za opakované nepřístojné chování 
může delegáta vykázat z jednacího sálu. 

Čl. 9 
Proti rozhodnutí předsedajícího o uložení pořádko-
vého opatření napomenutí nebo vykázání z jedna-
cího sálu se může delegát odvolat k valné hromadě 
bezprostředně po jeho uložení. Valná hromada bez 
rozpravy rozhodnutí předsedajícího potvrdí nebo 
zruší. Rozhodnutí valné hromady je konečné. 
Vykázanému delegátovi musí být umožněno účastnit 
se hlasování. 
Pořádkové pravomoci předsedajícího podléhají 
všichni další účastníci jednání a osoby, které jsou 
jednání valné hromady přítomni. 

Čl. 10 
Výkonný výbor ČKA jmenuje zapisovatele, který 
zajišťuje podklady pro vyhotovení zápisu z jednání 
VH. 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

Orgány valné hromady 

Čl. 11 
Orgány valné hromady jsou: 

a) mandátová komise; 

b) volební komise; 

c) návrhová komise. 

Čl. 12 
Členy orgánů valné hromady volí delegáti veřejným 
hlasováním na základě návrhu předloženého 
Výkonným výborem ČKA a připomínek delegátů. 

Čl. 13 
Za členy orgánů valné hromady mohou být zvoleni 
pouze delegáti s hlasem rozhodujícím. 

Čl. 14 
Za člena volební komise nesmí být zvolena osoba, 
která zároveň kandiduje na některou volenou funkci. 

Čl. 15 
Volbu orgánů valné hromady řídí předsedající. 
Orgány valné hromady se volí postupně v pořadí, jak 
jsou uvedeny v Čl. 11. 

Čl. 16 
Orgány valné hromady jsou ze své činnosti odpo-
vědny valné hromadě. 

Mandátová komise 

Čl. 17 
Mandátová komise je nejméně tříčlenná. Ze svých 
členů si volí předsedu. 

Čl. 18 
Mandátová komise ověří platnost mandátů u všech 
osob ve smyslu Čl. 3 až Čl. 5 tohoto řádu. 

Čl. 19 
Mandátová komise zajišťuje sčítání hlasů v případě 
veřejného hlasování. 

Volební komise 

Čl. 20 
Volební komise je nejméně pětičlenná. Ze svých 
členů si volí předsedu. 

Čl. 21 
Volební komise řídí volby volených funkcionářů ČKA 
v souladu se stanovami, volebním a jednacím řádem 
VH. 

Návrhová komise 

Čl. 22 
Návrhová komise je nejméně tříčlenná. Ze svých 
členů volí předsedu. 

Čl. 23 
Návrhová komise zpracuje na základě průběhu 
jednání VH návrh na usnesení. 

Čl. 24 
Návrh na usnesení z VH předkládá ke schválení 
předseda návrhové komise nebo jiný její pověřený 
člen. 

Čl. 25 
Návrh na usnesení se schvaluje bod po bodu 
jednotlivě. 

Jednání valné hromady 

Čl. 26 
Jednání VH zahájí a řídí prezident ČKA nebo jiný 
pověřený člen Výkonného výboru ČKA – předse-
dající – v souladu se schváleným programem 
jednání. 
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Čl. 27 
Valná hromada je ukončena po vyčerpání schvá-
leného programu jednání a schválení usnesení VH. 

Přerušení valné hromady 

Čl. 28 
O případném přerušení jednání VH, je-li zřejmé, že 
nebude moci být ukončena v přiměřené době, 
rozhoduje VH usnesením, ve kterém stanoví místo a 
termín jejího pokračování, současně s pověřením 
příslušných orgánů k provedení úkolů nezbytných 
k řádnému pokračování jednání VH. 
Při pokračování jednání VH zůstávají v platnosti 
mandáty delegátů platné v době přerušení jednání 
VH. Pro pokračování jednání VH platí Čl. 5 tohoto 
řádu obdobně. 

Hlasování o vznesených návrzích 

Čl. 29 
O předložených návrzích se hlasuje v pořadí, ve 
kterém byly předloženy. Je-li některý návrh 
schválen, o dalších v pořadí se již nehlasuje. 

Diskuze 

Čl. 30 
O možnost účastnit se diskuze požádá účastník 
písemně předsedajícího s uvedením svého jména, 
diskuzního tématu a předpokládané délky diskuz-
ního vystoupení. 

Čl. 31 
Diskuzní příspěvek může trvat maximálně 10 minut. 
O případné prodloužení může diskutující požádat 
předsedajícího VH. Nevyhoví-li předsedající této 
žádosti, může se diskutující domáhat splnění svého 
požadavku přímo návrhem k hlasování VH. Ta v této 
věci rozhoduje přímo bez diskuze s konečnou 
platností. 

Technická připomínka 

Čl. 32 
O sdělení technické připomínky může požádat 
účastník kdykoli v průběhu jednání, zvednutím ruky, 
předsedajícího. Technická připomínka nesmí být 
delší než 1 minuta. 

Zápis z jednání valné hromady 

Čl. 33 
O jednání VH ČKA se pořizuje zápis, v němž se 
uvede program jednání, kdo ji řídil, jaké návrhy byly 
podány, kteří řečníci vystoupili v diskuzi, počet 
přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, přehled 
výsledků hlasování a voleb volených funkcionářů. 
Součástí zápisu jsou úplné texty předložených 
písemných návrhů, přijatých usnesení a jiných 
dokumentů, které byly předmětem jednání. 
Bylo-li hlasování veřejné a byla vyhotovena infor-
mace o výsledku hlasování, připojí se taková 
informace k zápisu. 
Zápis podepisuje po jeho ověření zapisovatel a 
předseda návrhové komise. 

Čl. 34 
Opis či fotokopii zápisu včetně přijatého usnesení, 
bez dalších jeho součástí ve smyslu druhého 
odstavce čl. 32, zašle sekretariát všem delegátům s 
hlasem rozhodujícím, kteří se valné hromady 
účastnili, nejpozději do 30 dnů po jejím ukončení. 

Ustanovení společná a závěrečná 

Čl. 35 
Pokud některá věc není upravena tímto řádem nebo 
jinou normou, rozhodne ji přímo valná hromada 
hlasováním. 

Čl. 36 
Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 15. června 
2013 a dnem nabytí jeho účinnosti se ruší Jednací 
řád ze dne 12. března 2009. 


