
 

JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY 
České unie bojových umění 

konané dne 09. 07. 2019 v Praze 
 
 

1) Valná hromada se řídí stanovami ČUBU a tímto jednacím řádem. 

 

2) Valná hromada jedná podle schváleného programu. 

 

3) Jednání valné hromady řídí 3 členné pracovní předsednictvo, které schvalují delegáti s hlasem 

rozhodujícím, na návrh VV a přítomných delegátů. Pracovní předsednictvo volí ze svého středu 

řídícího VH. Pracovní předsednictvo má právo rozhodovat o všech organizačních záležitostech 

v průběhu jednání VH. 

 
4) Řídící VH uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a vykonává rozhodnutí pracovního 

předsednictva potřebná k zajištění racionálního průběhu jednání. Pokud diskutující nesouhlasí 

s rozhodnutím pracovního předsednictva, rozhodne s konečnou platností VH.  

 
5) Valná hromada volí mandátovou, volební, návrhovou komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

a) mandátová komise je tříčlenná - kontroluje oprávněnost mandátů účastníků Valné hromady, 

stanovuje počet hlasů potřebných pro schválení jednotlivých návrhů předkládaných Valné 

hromadě, při sčítání hlasů pracují pro mandátovou komisi skrutátoři, 

b) volební komise je tří členná - dohlíží na regulérnost průběhu voleb, které proběhnou na základě 

předložených kandidátek jednotlivých kandidátů,  

c) návrhová komise je tří členná - připravuje na základě průběhu Valné hromady návrh usnesení, 

který předkládá na závěr jednání Valné hromady ke schválení, 

d) zapisovatel vyhotovuje a podepisuje zápis z jednání Valné hromady, ověřovatel kontroluje zápis a 

potvrzuje jeho správnost. 

 

6) Diskuse: právo vystoupit v diskusi mají delegáti s hlasem rozhodujícím, účastníci s hlasem poradním, 

diskusní příspěvek je tříminutový (vyjma členů VV, KK a předsedy Výboru olympionismu). 

7) Pro schválení jednotlivých bodů jednání Valné hromady je nutná nadpoloviční většina přítomných 

delegátů s hlasem rozhodujícím, o způsobu hlasování (tajném nebo veřejném) rozhodne Valná 

hromada v den jednání – volební řád. 

8) Valné hromady se může zúčastnit: 

a) Delegát s hlasem rozhodujícím (vždy jeden delegát, starší 18ti let, za svaz se statutem přímého 

člena ČUBU). 

b) Delegát s hlasem poradním (vždy jeden delegát za svaz se statutem přidruženého člena). 

c) Člen VV a KK, v případě, že nemá delegaci žádného subjektu, má hlas poradní. 

9) Jednání Valné hromady začíná v 14:00 hod. a končí nejpozději v 19:00 hod. 

 

 


