
 
J e d n a c í   ř á d 

Valné hromady Českého veslařského svazu 
konané dne 26. 6. 2021 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Článek 1 - Pracovní předsednictvo 
 
Jednání Valné hromady ČVS řídí její pracovní předsednictvo tvořené všemi členy předsednictva ČVS 
a generálním sekretářem ČVS. 
 
 
Článek 2 - Jednání Valné hromady 
 
1) Pracovnímu předsednictvu Valné hromady ČVS předsedá předseda ČVS nebo jiný pověřený člen 

pracovního předsednictva Valné hromady ČVS. 
2) Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního 

předsednictva další úkony potřební k zajištění průběhu jednání. 
3) Valná hromada ČVS volí podle potřeby do pracovní komise komorově jednoho ze zástupců 

oblastí Labe, Vltava, Morava: 
a) mandátové komise 
b) návrhová komise 

4) Valná hromada hlasuje pouze o bodech, které byly řádně v předstihu zaslány do sídla ČVS a byly 
distribuovány dalším členům ČVS 
 
 

Článek 3 - Delegáti Valné hromady 
 
1) O záležitostech projednávaných na jednání Valné hromady a o jejich závěrech rozhodují delegáti 

Valné hromady. Delegáti jsou zástupci veslařských klubů a oddílů sdružených v ČVS. Každý klub 
a oddíl má právo delegovat jednoho zástupce, který musí být pověřen písemně statutárním 
orgánem oddílu či klubu, který zastupuje. Valná hromada hlasuje nejprve o návrzích předsednictva 
ČVS, následně o případných protinávrzích. 

2) Každý delegát má právo vystoupit v diskusi. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty. 
Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v 
případech, kdy diskutující se zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné. 

3) Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují delegáti. K 
přijetí je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 

4) Práva delegáta Valné hromady mají i členové předsednictva ČVS, členové a předseda kontrolní 
komise ČVS a předsedové odborných komisí ČVS, s výjimkou práva hlasovat. 

5) K jednání Valné hromady mohou být přizváni hosté, na návrh pracovního předsednictva mohou 
hosté vystoupit v diskusi. 

 
 
Článek 4 - Mandátová komise 
 
1) Ověřuje platnost mandátů s hlasem rozhodujícím. 
2) Ověřuje platnost usnášení Valné hromady ČVS. 
3) Předkládá Valné hromadě ČVS zprávu o účasti. 
 
 
 



 
 
Článek 5 - Návrhová komise 
 
1) Projednává diskusní příspěvky a připomínky k návrhu usnesení a dokumentů Valné hromady ČVS 

a zaujímá k nim stanovisko. 
2) Předkládá Valné hromadě ČVS zprávu návrhové komise, návrh usnesení a další dokumenty ke 

schválení. 
 
 
Článek 6 
 
1) Tento jednací řád byl schválen Předsednictvem ČVS hlasováním per rollam dne 17. 5. 2021 a 

Valnou hromadou ČVS dne 26. 6. 2021. 
2) Změny a doplňky jednacího řádu schvaluje Valná hromada ČVS. 


