
Návrh 
JEDNACÍ ŘÁD 

pro mimořádné shromáždění delegátů 2021 

 

Článek 1.  

Delegáti shromáždění delegátů  

Delegáty shromáždění delegátů jsou:  

1. Zástupci klubů – delegát disponuje tolika hlasy, kolik členů sdružení s odvozeným 

členstvím s rozhodovacími právy je k rozhodnému dni členem klubu. Rozhodným dnem je 1. 

leden 2021. Členem s rozhodovacími právy k rozhodnému dni je ten člen sdružení, který 

nejpozději do 31. prosince 2020 zaplatil členské příspěvky za rok 2020 a nedluží ničeho na 

členských příspěvcích za roky předcházející.  

Každý klub může na shromáždění delegátů vyslat max. 1 delegáta s hlasem rozhodným a 1 

delegáta s hlasem poradním, který má právo na shromáždění vystoupit, nemá ale hlasovací 

právo.  

Vyslaní delegáti se musí prokázat vyplněným mandátním lístkem, který musí být potvrzený 

razítkem oddílu. Toto ustanovení neplatí v případě, že vyslaný delegát je statutárním 

zástupcem oddílu vedeným v členské evidenci Českého svazu juda.  

2. Přímí členové – tento člen má jeden hlas. Tento člen nemůže zmocnit jiného člena k 

zastupování na shromáždění  

3. Nevolenými delegáty s hlasem rozhodným jsou ti členi sdružení s rozhodovacími právy, 

kteří vykonávají v rozhodný den funkci člena pléna tj. předseda ČSJu, místopředsedové ČSJu 

a krajští předsedové ČSJu (v případě nepřítomnosti krajského předsedy místopředseda 

krajského svazu).  

4. Shromáždění delegátů se může zúčastnit i čestný člen s tím, že má právo na shromáždění 

vystoupit. Čestný člen ale nemá hlasovací právo, pokud nevyplývá z jeho individuálního 

členství. 

Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat předsedu shromáždění delegátů, 

zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů, členy návrhové komise a předložit 

předsedovi písemné podněty či připomínky.  

Diskuzní příspěvek je omezen časem 5 minut. 

 

 

 



 

Článek 2.  

Schválení jednacího řádu a informace o rozhodnutích pléna 

1. 3-členná mandátová komise, zvolená plénem ČSJu, zodpovídá za akreditaci delegátů, 

vydání hlasovacích lístků v souladu s evidencí ČSJu a přípravu listiny přítomných, 

zahájí svoji práci již před vlastním zahájením shromáždění. Akreditací delegátů se 

rozumí ověření oprávnění delegáta účastnit se shromáždění. Mandátová komise 

přípraví a vyvěsí seznam počtu hlasů pro MSD ČSJu před jeho konáním v podobě 

odpovídající evidenci členů ČSJu. 

2. Shromáždění delegátů bere na vědomí, že plénum ustanovilo a zvolilo tří (3) člennou 

návrhovou komisi. Komise si ze svého středu zvolila předsedu. Předseda návrhové 

komise prezentuje kandidáty na jednotlivé volené funkce, návrhy jednotlivých 

usnesení a na závěr navrhne shromáždění delegátů závěrečné usnesení. Členové 

návrhové komise kontrolují předsedu a přijímají od delegátů / přímých členů 

kandidatury a návrhy. 

3. Předseda návrhové komise dále delegátům navrhne jednací řád a vyzve delegáty k 

připomínkám. O jednotlivých návrzích na doplnění a změny jednacího řádu hlasuje 

shromáždění veřejně a rozhoduje prostou většinou hlasů.  

Článek 3. 

Průběh shromáždění delegátů  

1. Jednání shromáždění delegátů zahájí pověřený člen představenstva Českého svazu juda.  

2. Zpráva mandátové komise, která určí, jestli je shromáždění delegátů usnášení schopné 

podle čl. 31 odst. 2. V případě, že shromáždění delegátů není usnášení schopné, svolá 

představenstvo Českého svazu juda náhradní zasedání shromáždění delegátů, které se musí 

konat do jednoho měsíce ode dne, na který bylo svoláno zasedání shromáždění delegátů.  

3. Další uvedený průběh předpokládá, že shromáždění delegátů je usnášení schopné podle čl. 

31 odst. .  

4. Předseda návrhové komise bude řídit volby minimálně 5 osob pověřených sčítáním hlasů, 

které proběhnou na začátku shromáždění.. Počet osob pověřených sčítáním hlasů musí být 

lichý. Volba proběhne veřejně a o každé osobě pověřené sčítáním hlasů se hlasuje zvlášť. 

Osoba pověřená sčítáním hlasů je zvolena prostou většinou hlasů přítomných delegátů, hlasy 

v těchto volbách sčítá mandátová komise. Osoby pověřené sčítáním hlasů si zvolí ze svého 

středu předsedu. Mohou se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, usnášejí 

se nadpoloviční většinou hlasů.  



5. Následně proběhne veřejná volba předsedy shromáždění delegátů, který je zvolen prostou 

většinou hlasů přítomných delegátů. Volba je veřejná a řídí ji předseda návrhové komise. 

6. Předseda návrhové komise dále delegátům navrhne zapisovatele a 2 ověřovatele zápisu. O 

každém se hlasuje veřejně zvlášť a volba proběhne veřejně prostou většinou hlasů přítomných 

delegátů.  

7. Předseda shromáždění delegátů dále delegátům navrhne program jednání podle rozeslaného 

navrhovaného programu. Podle článku 31. odst. 9: Záležitosti, které nebyly zařazeny do 

navrhovaného programu jednání na zasedání shromáždění delegátů, mohou být na daném 

zasedání shromážděním delegátů projednány, ale nemůže o nich shromáždění delegátů 

rozhodovat. To neplatí, jde-li o schválení jednacího řádu nebo jeho změny.  

8. Další průběh shromáždění delegátů řídí předseda shromáždění delegátů, který jedná podle 

schváleného programu. Uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí další úkony 

potřebné k zajištění průběhu jednání. 9. Shromáždění delegátů hlasuje o odvolání předsedy 

představenstva Českého svazu juda. Hlasování proběhne tajně. 

10. Shromáždění delegátů hlasuje o odvolání 1. místopředsedy představenstva Českého svazu 

juda. Hlasování proběhne tajně. 

11. Shromáždění delegátů hlasuje o odvolání 2. místopředsedy představenstva Českého svazu 

juda. Hlasování proběhne tajně. 

12. Pro odvolání předsedy, 1. místopředsedy a 2. místopředsedy musí hlasovat nadpoloviční 

většina hlasů přítomných delegátů.  

13. V případě odvolání předsedy představenstva Českého svazu juda proběhne volba nového 

předsedy představenstva Českého svazu juda. Volba proběhne tajně.  

14. V případě odvolání 1. místopředsedy představenstva Českého svazu juda proběhne volba 

nového 1. místopředsedy představenstva Českého svazu juda. Volba proběhne tajně.  

15. V případě odvolání 2. místopředsedy představenstva Českého svazu juda proběhne volba 

nového 2. místopředsedy představenstva Českého svazu juda. Volba proběhne tajně.  

16. Po volbě předsedy Českého svazu juda bude zvolenému předsedovi svazu dána možnost 

vyjádřit se ke kandidátům na místopředsedu, kterou ale předseda svazu nemusí využít.  

17. Při volbách předsedy, 1. místopředsedy a 2. místopředsedy bude postupováno takto:  

a) je-li navrženo na člena orgánu tři a více kandidátů, kteří kandidaturu přijmou, uskuteční se 

dvoukolová volba, kdy prvního kola se zúčastní všichni kandidáti a do druhého kola postoupí 

ti dva kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů, následně ve druhém kole je zvolen 

ten kandidát, který získá více hlasů,  



b) jsou-li navrženi pouze dva kandidáti, kteří kandidaturu přijmou, uskuteční se pouze 

jednokolová volba a zvolen je ten kandidát, který získá více hlasů, za podmínky, že pro něj 

hlasovala alespoň jedno čtvrtinová většina hlasů, kterými disponují přítomni delegáti s hlasem 

rozhodným,  

c) je-li navržen pouze jeden kandidát, který příjme kandidaturu, je zvolen, pokud pro něj 

hlasovala alespoň jedno čtvrtinová většina hlasů, kterými disponují přítomní delegáti s hlasem 

rozhodným,  

d) pokud se člena orgánu nepodaří zvolit, jmenuje zatímního člena představenstva plénum 

e) zatímní člen orgánu, který byl do funkce jmenován v případě nezvolení člena orgánu, 

vykonává funkci člena daného orgánu nejdéle do nejblíže následujícího shromáždění delegátů 

nebo po dobu čtyř let od jmenování zatímním členem orgánu.  

f) Předseda ani místopředsedové Českého svazu juda nesmí být členy kontrolní ani rozhodčí 

komise.  

18. Změna stanov - Delegáti hlasují o jednotlivých bodech a návrzích veřejně. Delegáti hlasují 

o jednotlivých bodech a návrzích veřejně. Shromáždění delegátů o přijetí změně stanov 

(článek 28 odst. 4 pod písm. c) rozhodují alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů, kterými 

disponují přítomni delegáti s hlasem rozhodným. 

19. Diskuze - diskuzní příspěvek je omezen na dobu 5ti minut. Předseda shromáždění 

delegátů může na žádost diskutujícího výjimečně rozhodnout o prodloužení stanoveného 

časového limitu. Diskutujícímu může předseda odebrat slovo pouze po předchozím 

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

způsobem uráží přítomné.  

20. Na závěr shromáždění delegátů předloží předseda návrhové komise návrh usnesení. Po 

případné diskuzi a doplnění návrhu usnesení bude o návrhu shromáždění delegátů veřejně 

hlasovat. K přijetí návrhu stačí prostá většina hlasů. 

 

Článek 4  

Zápis 

O průběhu jednání na zasedání shromáždění delegátů se vyhotovuje písemný zápis, který 

musí obsahovat alespoň:  

a) označení, že se jedná o zápis ze zasedání shromáždění delegátů,  

b) dobu a místo konání,  

c) jméno předsedy zasedání shromáždění delegátů, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob 

pověřených sčítáním hlasů,  



d) popis projednání jednotlivých bodů programu zasedání shromáždění delegátů,  

e) rozhodnutí shromáždění delegátů s uvedením výsledku hlasování,  

f) obsah námitky delegáta s hlasem rozhodným vůči rozhodnutím shromáždění delegátů, 

pokud o to takový delegát požádá.  

K zápisu ze zasedání shromáždění delegátů se připojí listina přítomných delegátů. V listině 

přítomných se vede zvlášť evidence přítomných delegátů s hlasem rozhodným a evidence 

přítomných delegátů s hlasem poradním, případně evidence přítomných hostů. Listina 

přítomných v části týkající se delegátů s hlasem rozhodným musí u každého delegáta 

obsahovat alespoň:  

a) jméno a příjmení delegáta,  

b) u volených delegátů příslušnost k právnické osobě s přímým členstvím (klubu) nebo přímo 

k Českému svazu judo,  

c) u nevolených delegátů označení orgánu sdružení a vykonávané funkce,  

d) počet hlasů, kterými daný delegát disponuje,  

e) podpis přítomného delegáta.  

Listina přítomných v části týkající se delegátů s hlasem poradním musí u každého delegáta 

obsahovat alespoň:  

a) jméno a příjmení delegáta,  

b) u nevolených delegátů označení orgánu sdružení a vykonávané funkce,  

c) u čestného člena, že jde o čestného člena,  

d) podpis přítomného delegáta. K zápisu ze zasedání shromáždění delegátů se přiloží 

podklady k projednávaným věcem, je-li to účelné a rozhodne-li tak předseda řídící zasedání 

shromáždění delegátů. Zápis ze zasedání shromáždění delegátů musí být vyhotoven 

nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení jednání daného zasedání shromáždění delegátů. 

Vyhotovení zápisu zabezpečuje představenstvo. Zápis z jednání shromáždění delegátů 

podepisuje zapisovatel a předseda řídící zasedání shromáždění delegátů a dva zvolení 

ověřovatelé zápisu. 

 


