
 

 

 

 

JEDNACÍ ŘÁD 
VALNÉ HROMADY ČESKOMORAVSKÉHO BILLIARDOVÉHO SVAZU  

 
článek 1 

Pracovní předsednictvo 
 

1. Jednání VH řídí její pracovní předsednictvo složené z členů VV ČMBS. 

2. Pracovní předsednictvo si zvolí většinou hlasu členů předsedajícího VH. 

3. Předsedající VH uděluje a odnímá slovo na VH delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního 

předsednictva další úkoly potřebné k zajištění korektního průběhu jednání. 

4. Pracovní předsednictvo plní funkci Návrhové komise. 

5. Zápis a záznam z jednání, vyhotovení usnesení provádí statutární orgán ČMBS. 
 

článek 2 

Delegáti valné hromady 
 

1. O záležitostech VH jednají, hlasují, rozhodují a usnáší se výhradně delegáti.  

2. Ověření delegáta provádí Mandátová a volební komise. 

3. Delegát se prokazuje ověřeným mandátním lístkem mateřského klubu,  
(opatřený razítkem a podpisem předsedy - nebo podpisy dvou členů výboru klubu), 

předloží doklad totožnosti. Bez těchto náležitostí je mandát neplatný.  
4. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy jednotlivých komisí a předkládat 

pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či připomínky.   

5. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy 

se diskutující zcela odchyluje od tématu, záměrně diskusní příspěvek prodlužuje, nevhodně uráží 

přítomné apod.   

6. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. Rozhoduje se hlasováním, k přijetí je 

potřeba většina hlasů přítomných delegátů. 

7. Časové omezení diskusního příspěvku schvaluje VH většinou přítomných delegátů. 

8. Právo diskuse mají i členové VV a pracovního předsednictva VH. 
 

článek 3 

Hosté VH 
 

1. K jednání VH mohou být přizváni hosté, předsedající jim může umožnit účast v diskusi. 
 

článek 4 

Mandátová a volební komise 
 

1. VH v souladu s Volebním řádem volí mandátovou a volební komisi. 

2. Komise, podává zprávu o počtu a složení přítomných delegátů a zjišťuje způsobilost VH k jednání a 

usnášet se v jednotlivých bodech programu VH v souladu se zněním stanov. 

3. Sčítá volební hlasy, ohlašuje výsledky hlasování a voleb, dohlíží na jejich regulérnost. 
 

článek 5 

Způsob hlasování valné hromady 
 

1. Delegáti rozhodují veřejným hlasováním.  

2. Řádná VH je schopna usnášet se, je-li přítomna většina delegátů.   

3. Náhradní VH je schopná usnášet se, většinou přítomných delegátů. 

 


