
JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY SZČR 
 

čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Jednací řád valné hromady Svazu zápasu ČR (dále jen VH SZČR) upravuje zásady 
jednání a organizaci tohoto nejvyššího orgánu svazu.  

2. Jednání se zúčastní s hlasem rozhodujícím delegáti určení oddíly a kluby SZČR, 
členové VV, KRK, předsedové OSKZ a PSZ, kteří jsou řádnými členy SZČR a mají 
vyrovnány příspěvky ke SZČR.  

3. S hlasem poradním se VH SZČR zúčastní trenéři reprezentace seniorů a juniorů, 
zasloužilí pracovníci v zápase, hosté a zástupci tisku.  

4. Při prezentaci se musí prokázat platnými MANDÁTEM s hlasem rozhodujícím nebo 
poradním.  
 

čl. 2 
Jednání VH SZČR 

 
1. Jednání VH SZČR volí pracovní předsednictvo. Jednání vede předsedající určený 
výkonným výborem SZČR.  
2. Jednání valné hromady se řídí programem, který navrhuje VV SZČR a který je 
schválen na počátku jednání.  

3. Valná hromada SZČR volí podle potřeby tyto pracovní komise:  

- mandátovou (tříčlenná)  

- návrhovou (tříčlenná)  

- volební (tříčlenná)  

4. Jsou-li k nějakému bodu jednání podány protinávrhy, hlasuje se nejdříve o podaných 
protinávrzích v pořadí, ve kterém byly podány. Hlasuje se veřejně (aklamací).  

5. VH SZČR je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem 
rozhodujícím.  
 

čl. 3 
Mandátová komise 

 
Úkoly mandátové komise:  
- ověřuje počet přítomných členů SZČR s hlasem rozhodujícím a poradním,  
- zjišťuje počet hostů,  
- předkládá VH SZČR zprávu o schopnosti jejího usnášení,  
- stvrzuje platnost přijatých usnesení a závěrů valnou hromadou,  
- zajišťuje ve spolupráci s volební komisí skrutátorskou činnost.  

 
čl. 4 

Návrhová komise 
 

Úkoly návrhové komise:  
- připravuje návrh usnesení,  
- projednává připomínky k návrhu usnesení a dalším dokumentům VH SZČR a zaujímá k 
nim stanovisko,  
- předkládá VH SZČR ke schválení návrh usnesení a další dokumenty. 2  

 



čl. 5 
Volební komise 

 
Úkoly volební komise:  
- předkládá valné hromadě návrhy kandidátů do VV a KRK SZČR,  
- projednává připomínky k předloženým kandidátům,  
- zabezpečuje potřebné úkony k provedení voleb,  
- předkládá valné hromadě SZČR zprávu o výsledcích voleb,  
- zpracovává protokol o výsledku voleb.  

 
čl. 6 

Hlasování 
 

1. Hlasovat má právo na VH SZČR delegát s hlasem rozhodujícím.  

2. O způsobu hlasování rozhoduje VH SZČR.  

3. V případě schvalování nebo změny stanov rozhoduje dvoutřetinová většina delegátů s 
hlasem rozhodujícím.  

4. V případě schvalování ostatních návrhů rozhoduje nadpoloviční většina přítomných 
delegátů s hlasem rozhodujícím.  
 

čl. 7 
Rozprava na VH SZČR 

 
1. Rozpravy se mohou zúčastnit všichni delegáti a hosté VH SZČR.  

2. Písemnou přihlášku do rozpravy odevzdají účastníci předsedajícímu VH SZČR do 
zahájení rozpravy.  

3. Jednotlivá vystoupení v rozpravě nesmí přesáhnout dobu 3 minut.  

4. V případě závažného příspěvku může pracovní předsednictvo na žádost vystupujícího 
povolit.  

5. K jednotlivým příspěvkům v rozpravě se připouštějí faktické poznámky v rozsahu max. 
1 minuty.  

6. Návrhy a připomínky, k nimž nebude zaujato stanovisko v průběhu jednání, budou 
předány k projednání ve VV SZČR. Ten je povinen do 30 dnů k těmto návrhům nebo 
připomínkám zaujmout stanovisko a písemně s ním seznámit dotazující se stranu.  

7. O ukončení rozpravy rozhoduje valná hromada na návrh pracovního předsednictva.  
 

čl. 8 
Ukončení VH SZČR 

 
O ukončení jednání rozhoduje VH SZČR na návrh pracovního předsednictva.  

 
čl. 9 

Závěrečné ustanovení 
 

Tento jednací řád byl schválen VH SZČR v Praze dne 3.3.2012 


