Příloha Stanov SZČR č. 1

JEDNACÍ ŘÁD
Svazu zápasu České republiky
§1
Úvodní ustanovení
Jednací řád Svaz zápasu České republiky (dále jen „SZČR“) upravuje zásady jednání
kolektivních orgánů SZČR, kterými jsou Valná hromada (dále jen „VH“), Výkonný
výbor (dále jen „VV“), Kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“) a Výkonný výbor
Oblastních sportovních komisí zápasu (dále jen „VV OSKZ“) v případě jeho vzniku.
§2
Společná ustanovení
1. Zasedání kolektivních orgánů SZČR se účastní předseda a členové daného orgánu,
popřípadě zástupci jiných orgánů a pozvaní hosté. O záležitostech v působnosti orgánu
SZČR se rozhoduje ve sboru.
2. Každý orgán je schopný se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti prosté většiny členů
nebo delegátů. Kvalifikovanou většinou přítomných nebo všech členů, orgány
schvalují návrhy, rozhodují a přijímají usnesení zvláštního významu s odkazem na
ustanovení čl. XI. odst. 9 Stanov SZČR.
3. Určí-li Stanovy SZČR při úpravě různého druhu členství, že je s určitým druhem
členství spojen pouze hlas poradní, nepřihlíží se k tomuto hlasu při přijímaní usnesení.
4. Hlasování při zasedání orgánů SZČR probíhá aklamací.
5. Zasedání orgánů SZČR se svolává vhodným způsobem a ve lhůtě určené Stanovami
SZČR. V případech kdy zákon nebo Stanovy SZČR určí, že pro jednání orgánu SZČR
je zapotřebí pozvánky, musí z ní být zřejmé místo, čas a pořad jednání.
6. V záležitostech výslovně neuvedených a neupravených v tomto paragrafu se zasedání
orgánů SZČR řídí ustanoveními Stanov SZČR.
§3
Aktivní věcná legitimace
Každý člen SZČR nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout
soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo
se Stanovami SZČR, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů SZČR.
§4
Valná hromada
1. Jednání VH SZČR se účastní s hlasem rozhodujícím delegáti určení oddíly a kluby
SZČR, členové VV, členové KRK, předsedové OSKZ, statutární zástupce PSZ, kteří
jsou řádnými členy SZČR a mají vyrovnány příspěvky ke SZČR.
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2. S hlasem poradním se VH SZČR účastní trenéři reprezentace všech kategorií,
zasloužilí pracovníci, čestní členové, ostatní členové, hosté a zástupci tisku. Obdobně
jako v ustanovení § 1 odst. 3 tohoto jednacího řádu, se k hlasování těchto účastníků
VH nepřihlíží.
3. Při prezentaci se každý člen (delegát) musí prokázat platným MANDÁTEM s hlasem
rozhodujícím nebo poradním. Klíč k volbě delegátů VH s hlasem rozhodujícím je dán
Stanovami SZČR.
4. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání VH SZČR a požadovat i dostat na něm
vysvětlení záležitostí SZČR, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu
zasedání VH SZČR. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon
uveřejnit zakazuje nebo, jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze
mu je poskytnout.
5. Do volby předsedy a zapisovatele VH SZČR řídí její jednání svolatel. Jednání VH
SZČR se řídí programem, který je schvalován na počátku jejího zasedání.
6. V případě vznesených návrhů proti programu, probíhá nejprve hlasování VH SZČR o
těchto protinávrzích, a to v pořadí, ve kterém byly podány.
§5
Orgány valné hromady
1. VH SZČR volí podle potřeby tyto pracovní komise:
- mandátovou (tříčlenná)
- návrhovou (tříčlenná)
- volební (tříčlenná)
2. Úkolem Mandátová komise je:
- ověřovat počet přítomných členů SZČR s hlasem rozhodujícím a poradním,
- zjišťovat počet přítomných hostů VH SZČR,
- předkládat VH SZČR zprávu o její usnášeníschopnosti,
- stvrzovat platnost rozhodnutí, přijatých usnesení a závěrů VH SZČR,
- ve spolupráci s volební komisí zajišťovat skrutátorskou činnost.
3. Úkolem návrhová komise je:
- příprava návrhů usnesení,
- projednání připomínek k návrhům usnesení a dalším dokumentům VH SZČR a
zaujímat k nim stanoviska,
- předkládání VH SZČR ke schválení návrhy usnesení a dalších dokumentů.
4. Úkolem Volební komise je:
- předkládat VH SZČR návrhy kandidátů do funkce člena VV SZČR a Předsedy
KRK SZČR,
- projednávání připomínek k návrhům kandidátů,
- zabezpečení úkolů k zabezpečení voleb,
- předkládání zpráv o výsledcích voleb VH SZČR,
- zpracovávání protokolu o výsledku voleb VH SZČR.
§6
Rozprava na valné hromadě
1. Rozpravy se mohou zúčastnit všichni delegáti a hosté VH SZČR, kteří si podají
písemnou přihlášku, a to k rukám předsedajícího.
2. Přihláška je podávána k výzvě předsedajícího, nejpozději však do zahájení rozpravy.

Příloha Stanov SZČR č. 1

3. Vystoupení každého z přizvaných do rozpravy nesmí přesáhnout dobu 3 minut, vyjma
příspěvku, o němž je předsednictvem rozhodnuto, že se jedná o příspěvek
závažnějšího charakteru.
4. K předneseným příspěvkům v rozpravě jsou přípustné faktické poznámky přítomných,
a to v rozsahu 1 minuty.
5. Návrhy a připomínky, k nimž VH v průběhu rozpravy nezaujme stanovisko nebo
nepřijme usnesení, projedná VV SZČR na svém nejbližším zasedání. Pro tyto případy
dále platí, že VV SZČR k předneseným návrhům a připomínkám vyjádří své
stanovisko v zápise svého zasedání. Současně VV SZČR zajistí, aby byl se
stanoviskem seznámen ten, o jehož návrhu či připomínkách bylo jednáno.
6. Rozprava VH SZČR je skončena rozhodnutím předsednictva VH SZČR.
§7
Jednání ostatních orgánů SZČR
Při jednání a zasedání ostatních orgánů SZČR, popřípadě též VV OSKZ, platí společná
ustanovení v § 2 a § 3 tohoto jednacího řádu a příslušná ustanovení Stanov SZČR
upravujících činnost těchto orgánů.
§8
Závěrečná ustanovení
1. Zasedání VH SZČR je skončeno projednáním všech programových bodů stanovených
k pořadu jednání a současně prohlášením předsednictva VH SZČR, že jednání je
považováno za skončené.
2. VV SZČR zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání, a to do 30 dnů od jejího ukončení.
Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo ten, koho tím VH
SZČR pověřila.
3. Jednací řád SZČR tvoří nedílnou součást Stanov SZČR a byl schválen VH SZČR
konanou dne 21.2.2015 v Havlíčkově Brodě.

V Praze, dne

…………………………………………..
Belo Svitek
Předseda Svazu zápasu České republiky

