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Návrh 

02. Statut valné hromady Regionálního sdružení České 

      unie sportu v Opavě, z.s. 
 

1. Úvod 

Statut valné hromady upravuje jednání valné hromady Regionálního sdružení České 

unie sportu v Opavě, z.s. (dále jen RS ČUS) a volbu členů do orgánů RS ČUS ve 

smyslu stanov RS ČUS. 

Statut valné hromady RS ČUS se skládá z: 

a) Jednacího řádu 

b) Volebního řádu 

 

2. Jednací řád 

Delegáti valné hromady 

 

čl. 1 

1. V záležitostech valné hromady jednají a o jejich záměrech rozhodují delegáti valné 

hromady. Delegáti musí být pověřeni mandátem svého sportovního klubu – své 

tělovýchovné jednoty (dále jen SK/TJ).  

2. Delegáty SK/TJ tvoří zástupci SK/TJ okresu Opava sdružených v RS ČUS. 

3. Delegátem může být pouze zástupce mající evidované členství jednotlivce v RS 

ČUS.  

4. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního 

předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a 

komisím podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nesmí být delší než 3 minuty. 

Diskutujícímu může být předsedajícím odebráno slovo pouze po předchozím 

upozornění, a to v případech, kdy diskutující se zcela odchyluje od tématu, či 

hrubým způsobem uráží přítomné. 

5. Delegát valné hromady je povinen zúčastnit se hlasování a dbát pokynů pracovního 

předsednictva a předsedajícího týkajících se průběhů jednání. 

 

čl. 2 

1. Práva delegátů valné hromady mají i přítomní členové výkonného výboru RS ČUS 

s výjimkou práva hlasovat. Z pověření výkonného výboru RS ČUS se jednání 

valné hromady mohou zúčastnit i pracovníci sekretariátu RS ČUS. 

2. K jednání valné hromady mohou být přizváni i hosté, na návrh pracovního 

předsednictva mohou hosté vystoupit v diskusi. 

 

Pracovní předsednictvo 

 

čl. 3 

1. Jednání valné hromady RS ČUS řídí jeho tříčlenné pracovní předsednictvo, tvořené 

z předsedajícího jednání valné hromady, předsedy popř. místopředsedy výkonného 

výboru RS ČUS a 1 zástupce SK/TJ. Pracovní předsednictvo tvoří zároveň 

dohodovací komisi. 
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2. Předsedající jednání je volen veřejným hlasováním delegátů, ke zvolení stačí 

nadpoloviční většina přítomných delegátů. Členové pracovního předsednictva jsou 

voleni veřejným hlasováním delegátů, ke zvolení stačí nadpoloviční většina hlasů 

přítomných delegátů. 

3. Zapisovatel jednání valné hromady je schvalován veřejným hlasováním delegátů, 

ke schválení stačí nadpoloviční většina přítomných delegátů.  

4. Dva ověřovatelé zápisu z jednání valné hromady jsou schvalováni veřejným 

hlasováním delegátů, ke schválení stačí nadpoloviční většina přítomných delegátů.  

 

čl. 4 

1. Předsedajícím jednání valné hromady se pověřuje člen výkonného výboru RS 

ČUS. 

2. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí 

pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. 

 

Komise valné hromady 

 

čl. 5 

1. Valná hromada volí mandátovou, volební a návrhovou komisi. Každá komise má 

nejméně 3 členy, jednoho člena navrhuje výkonný výbor RS ČUS a dva členy 

zástupci SK/TJ. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů delegátů. 

2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení 

přítomných delegátů, zjišťuje, zda je valná hromada způsobilá se usnášet. 

3. Volební komise ověřuje platnost návrhů kandidátů volby, zajišťuje provedení 

voleb. 

4. Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy usnesení valné hromady a dalších 

dokumentů schvalovaných valnou hromadou a spolupracuje s pracovním 

předsednictvem při přípravě konečného znění předkládaných materiálů. 

5. Členové komise si volí ze svého středu předsedu komise. Komise se může usnášet, 

je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, usnášejí se nadpoloviční většinou 

hlasů. 

 

Způsob hlasování valné hromady 

 

čl. 6 

1. O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasování a to v pořadí 

v jakém byly předloženy. O protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí v jakém byly 

předloženy. 

 

Usnesení valné hromady 

 

čl. 7 

1. V záležitostech valné hromady se rozhoduje usnesením.  

2. Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň 

nadpoloviční většina oprávněných zástupců s hlasem rozhodujícím. V případě, že 
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půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků 

s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášení schopná v počtu přítomných.  

3. Valná hromada projednává a schvaluje dvoutřetinovou většinou přítomných 

delegátů zásadní otázky, za které se považuje vznik a zánik RS ČUS, schvalování 

stanov a jejich změn a rozhodování o dispozici s nemovitým majetkem.  

4. Valná hromada projednává a schvaluje nadpoloviční většinou přítomných delegátů 

všechny další otázky mimo zásadní otázky stanovené stanovami RS ČUS. 

5. Projednávaný bod programu se schvaluje dílčím usnesením. V závěru jednání 

valné hromady se provádí projednávání a schvalování pouze dalších navržených 

usnesení vzešlých z rozpravy. 

 

 

2. Volební řád 

Zásady volby 

 

čl. 1 

1. Volba členů orgánů RS ČUS se provádí tajným hlasováním. Souhlas se v případě 

tajné volby vyjadřuje ponecháním jména kandidáta, nesouhlas přeškrtnutím jména 

kandidáta.  

2. Volební komise při volbě vychází z návrhů, které byly na základě výzvy 

výkonného výboru RS  ČUS  předloženy SK/TJ a to ve stanovené lhůtě. 

3. Kandidátem může být pouze kandidát mající evidované členství jednotlivce v RS 

ČUS. 

4. V případě pokud je na příslušnou funkci navržen pouze jeden kandidát, může valná 

hromada provést jeho volbu veřejným hlasováním. 

5. Volba do orgánů RS ČUS probíhá v pořadí – volba předsedy, volba členů 

výkonného výboru, volba členů revizní komise. Kandidát, který neuspěl ve volbě 

na funkci předsedy se stává kandidátem na člena výkonného výboru, případně na 

funkci člena kontrolní komise, pokud se své kandidatury nevzdá.   

 

Volba předsedy VV 

 

čl. 2 

1. Předsedu RS ČUS, který je zároveň vždy členem výkonného výboru, volí všichni 

delegáti s hlasem rozhodujícím tajnou volbou z návrhů předložených volební 

komisí. Ke zvolení je zapotřebí vždy alespoň nadpoloviční většiny hlasů 

z nadpoloviční přítomné většiny delegátů. Delegát může hlasovat pouze pro 

jednoho kandidáta, jinak je hlasovací lístek neplatný. 

2. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se 

na tuto funkci druhé kolo voleb, ve kterém kandidují dva nejúspěšnější kandidáti 

z prvního kola voleb a to podle celkového počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty. 

3. V případě, že ani ve druhém kole voleb neobdrží jeden ze dvou kandidátů 

nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se mezi těmito kandidáty třetí kolo, ve 

kterém je zvolen ten, kdo obdrží větší počet hlasů přítomných delegátů. 
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Volba místopředsedů VV 

 

čl. 3 

1. Dva místopředsedy výkonného výboru RS ČUS – 1. a 2. místopředsedu volí 

výkonný výbor na svém ustavujícím zasedání. 

 

Volba členů výkonného výboru RS ČUS 

 

čl. 4 

1. Členy výkonného výboru RS ČUS volí delegáti z návrhů předložených volební 

komisí. Z každého SK/TJ může být na kandidátku zařazen pouze jeden kandidát. 

Toto ustanovení neplatí v případě kandidatury do výkonného výboru u 

neúspěšného kandidáta na funkci předsedy. Z navržených kandidátů se volí čtyři 

členové. V případě, že delegát hlasuje pro více kandidátů, je hlasovací lístek 

neplatný. Hlasující smí hlasovat i pro méně kandidátů než se požaduje. Ke zvolení 

je zapotřebí vždy alespoň nadpoloviční většiny hlasů z nadpoloviční přítomné 

většiny delegátů. Je-li takových kandidátů více než čtyři, jsou zvoleni ti, kteří 

obdrželi nejvyšší počet hlasů. Není-li zvolen potřebný počet členů, sestaví volební 

komise novou kandidátku, do níž zařadí ty kandidáty, kteří získali v předchozím 

kole nejvíce hlasů, a to vždy o jednoho kandidáta více, než je potřebný počet členů 

ke zvolení. 

 

Volba členů revizní komise RS ČUS 

 

čl. 5 

1. Členové revizní komise RS ČUS jsou voleni všemi delegáty s hlasem rozhodujícím 

z návrhů předložených volební komisí. Z navržených kandidátů se volí tři členové. 

Při volbě se postupuje obdobně jako u volby členů výkonného výboru RS ČUS. 

Členové revizní komise si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.  

 

Doplňující volby 

 

čl. 6 

1. Při doplňujících volbách na uvolněná místa předsedy, členů výkonného výboru a 

členů revizní komise RS ČUS se postupuje obdobně, hlasuje se pro potřebný počet 

kandidátů k doplnění výkonného výboru nebo revizní komise RS ČUS. 

 

 
Návrh usnesení: 

 

29. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 30.5.2016 

 

s c h v a l u j e 

 

Statut valné hromady Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. 


