
 

 

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE  z.s. 

Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov, 160 17, Ič 45770778 

 IČ 45770778   

Jednací řád Valné hromady ČABT 

Článek 1 

Bod 1/ Jednání VH ČABT jsou oprávněni  účastnit se delegáti s hlasem rozhodujícím a pozvaní hosté. 

Delegáti s hlasem rozhodujícím z jednotlivých oblastí se při příchodu zaregistrují předložením 

delegačního lístku potvrzeného razítkem a podpisem sekretáře oblasti v počtu stanoveném ve 

statutu ČABT (předseda oblastního ČABT a 4 trenéři zastupující oblast)  

Článek 2 

Bod 1/ Jednání zahajuje řídící Valné hromady určený výborem ČABT, který před zahájením Valné 

hromady ověří podle presenční listiny schopnost usnášet se. V případě, že není přítomný dostatečný 

počet delegátů s hlasem rozhodujícím, ukončí řídící řádnou Valnou hromadu. Následně se koná  

náhradní Valná hromada po 30 minutách od ukončení  řádné Valné hromady  s tím, že při hlasování 

rozhoduje nadpoloviční většina přítomných delegátů. Pořadí bodů jednání zůstává stejné, jako u 

řádné Valné hromady. 

Bod 2/ Řídící Valné hromady navrhne zvolení tříčlenného pracovního předsednictva, složené ze dvou 

zástupců výboru a jednoho zástupce z řad delegátů. Zvolené pracovní předsednictvo navrhne 

předsedajícího jednání. 

Bod 3/ Předsedající se ujme řízení dalšího průběhu  jednání  Valné hromady v souladu s jednotlivými 

body programu a uděluje slovo jednotlivým delegátům, případně pozvaným hostům. 

 Článek 3  

  

Bod 1/ Valná hromada na návrh  zvoleného  předsednictva,  ústy svého předsedy,  navrhuje  

následující pracovní  orgány : 

 

 zapisovatel Valné hromady 

 mandátová a volební  komise - tříčlenná 

 návrhová komise - tříčlenná 

 

Článek 4 

 

Bod 1/ Každý delegát s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit na VH v diskuzi k jednotlivým bodům 

schváleného programu VH, předkládat návrhové komisi návrhy pro usnesení a zároveň předkládat 

pracovnímu předsednictvu písemné připomínky a podněty k jednání VH. Vystoupit v diskuzi mají 



právo i pozvaní hosté. Začne-li se řečník v diskuzi odchylovat od předmětu  diskuze a  

projednávaného bodu programu, je předsedající oprávněn vyzvat jej k návratu k projednávanému 

bodu programu, případně mu odebrat slovo. 

 

Bod 2/ Delegáti s hlasem rozhodujícím mohou k jednotlivým bodům programu přednést své faktické 

připomínky a pozměňovací návrhy. Budou-li předneseny pozměňovací návrhy nebo protinávrhy, 

hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly předloženy. Přednesený návrh, který získá nadpoloviční 

většinu hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím, bude posléze přijat. 

 

Bod 3/ Delegátům uděluje slovo předsedající VH podle pořadí v jakém se hlásili do diskuze. Udělit 

slovo mimo pořadí může předsedající v případě faktické poznámky k projednávanému bodu. 

 

Bod 4/ Mimo pořadí lze udělit slovo i přizvaným hostům k odbornému upřesnění či doplnění výkladu 

projednávané problematiky. 

 

Bod 5/ Delegát je povinen účastnit se celého schváleného programu VH. V případě předčasného 

ukončení své účasti na VH je povinen toto sdělit mandátové komisi, která provede přepočítání hlasů a 

sdělí VH potřebný počet hlasů pro hlasování ke schválení jednotlivých bodů a usnesení VH. 

 

Článek 5 

 

Bod 1/ K platnosti usnesení VH ČABT je třeba souhlasu vždy nadpoloviční většiny přítomných 

delegátů. V případě alternativního hlasování o několika návrzích k témuž tématu je přijat návrh, který 

získal nejvíce hlasů přítomných delegátů. 

 

Článek 6 

 

Bod 1/ Delegáti VH ČABT hlasují o všech návrzích a usneseních veřejně, nerozhodnou-li delegáti jinak.  

 

Výbor ČABT 

 

 

 

 

 

 


