
JEDNACÍ ŘÁD  VH  ZpčBaS, z.s.  konané dne 4.6.2018 v PLZNI 

 

       Článek 1 

Pracovní  předsednictvo 

 1) Jednání VH řídí tříčlenné pracovní předsednictvo volené z delegátů VH s hlasem 

rozhodujícím. Volbu pracovního předsednictva a zahájení jednání provádí předseda nebo jiný 

pověřený člen VV ZpčBaS. 

 2) Delegáti volí předsedu VH, který pak předsedá VH a dva další členy pracovního 

předsednictva. Zástupci delegátů v pracovním předsednictvu jsou voleni veřejným 

hlasováním delegátů: ke zvolení zástupců stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných 

delegátů. 

 3) Předsedající řídí VH, nechá hlasovat o způsobu volby (veřejná nebo tajná volba), 

nechá zvolit potřebné komise VH, řídí hlasování, uděluje a odnímá slovo jednotlivým 

delegátům, jmenuje zapisovatele, ukončuje a přerušuje zasedání VH. Dbá o to, aby jednání 

mělo pracovní charakter a věcný průběh. Činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva 

další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. 

 

Článek  2 

Delegáti  VH 

1) O záležitostech VH jednají a jejich závěrech rozhodují delegáti VH s hlasem 

rozhodujícím, které tvoří:  

 

- Předseda ZpčBaS 

- členové VV ZpčBaS 

- delegovaní zástupci všech oddílů/klubů sdružených v ZpčBaS, z.s. (po jednom 

zástupci z každého oddílu/klubu). 

 

Pouze delegáti s hlasem rozhodujícím mají právo hlasovat. 

 

Právo účasti na VH dále mají člen pověřený kontrolou a předem nahlášení a pozvaní hosté  

(bez hlasovacího práva). 

 

 2) Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního 

předsednictva a jednotlivých komisí, předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím 

návrhy, podněty a připomínky a to ústně nebo písemně. 

 3) Diskutovat mohou delegáti až po udělení slova předsedajícím. Diskusní příspěvek 

nemůže být delší než tři minuty a žádný delegát nemůže mluvit ke stejnému tématu více než 

dvakrát. Faktické a technické připomínky nemohou být delší než 0,5 minuty. Diskutujícímu 

může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to jen v případě, že 

překračuje stanovený časový limit nebo se nedrží tématu. 

 4) K jednání VH mohou být přizváni hosté. Na návrh pracovního předsednictva 

mohou hosté vystoupit v diskusi. 

 

 

Článek  3 

                                                           Hlasování 
 1) VH je schopna se usnášet, přijímat jakákoliv rozhodnutí, volit apod. (dále jen 

usnesení), je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů VH s hlasem rozhodujícím (viz. Zprá-

va mandátové komise). 

 2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby VH hlasovala o jednotlivých bodech usnesení, 

stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.  



 3) Pokud byly uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o 

těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu v pořadí postupně od posledního 

pozměňujícího návrhu. 

 4) V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. Schválením 

jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté. 

 5) Usnesení, návrh, protinávrh, podnět je přijat, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční 

většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

 6) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhodnou na začátku jednání 

delegáti VH (viz b. 3 v čl. 1). Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo 

proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. 

 

Článek  4 

Mandátová  (volební)  komise 

 

 1) VH volí mandátovou komisi, která má nejméně 2 členy. Členem mandátové komise 

se stává delegát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. 

 2) Mandátová komise si zvolí svého předsedu. K jeho zvolení je potřeba nadpoloviční 

většiny hlasů členů mandátové komise. 

 3) Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení 

přítomných delegátů a zjišťuje, zda je VH způsobilá se usnášet. 

 4) V případě, že VH ZpčBaS je volební, komise zodpovídá za sčítání hlasů při 

jednotlivých volbách a dodržování Volebního řádu. 

 

        Článek  5 

Návrhová komise a usnesení z VH ZpčBaS 

 

 1) V zásadních záležitostech VH se rozhoduje usnesením. 

 2) K zabezpečení této činnosti VH volí delegáti VH návrhovou komisi. Komise má 

nejméně dva členy. Členem návrhové komise se stává delegát, který získá nadpoloviční 

většinu hlasů delegátů. 

 3) Návrhová komise si zvolí svého předsedu. K jeho zvolení je potřeba nadpoloviční 

většiny hlasů členů návrhové komise. 

 4) Návrhová komise zaznamenává všechny návrhy, podněty, připomínky, předkládá je 

předsedajícímu VH, aby o nich nechal hlasovat. Výsledky hlasování formuluje do usnesení. 

Souhrn usnesení je na závěr předložen VH ke schválení. 

 5) K platnosti usnesení VH je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 
 

 
 

Tomáš Knopp, předseda ZpčBaS, z.s. 
 

 


