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ČESKÁ ASOCIACE CHEERLEADERS, z. s. 
Jednací a volební řád valné hromady  

 

1. Zahájení valné hromady 

1.1. Jednání zahajuje prezident ČACH nebo osoba k tomu pověřená Prezidiem, a to v době 
uvedené v oznámení o konání Valné hromady, nikoli však dříve, než jsou 
zaregistrováni kolektivní členové disponující více než 50 % všech hlasů. Se souhlasem 
Prezidia mají kolektivní členové právo účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní  
i s využitím telefonu, elektronické pošty a dalších komunikačních prostředků 
v souladu s právními předpisy. 

1.2. Osoba pověřená Prezidiem v souladu s programem obsaženým v pozvánce na valnou 
hromadu navrhuje volbu orgánů valné hromady, a to předsedy, zapisovatele a osoby 
pověřené sčítáním hlasů. 

1.3. Otázky uvedené v programu podle pozvánky jsou předmětem hlasování, které se děje 
aklamací použitím hlasovacího zařízení s vyznačením počtu hlasů kolektivního člena, 
který kolektivní člen obdržel při prezenci. Nejprve se hlasuje o orgánech Valné 
hromady, a to o všech společně, pouze v případě, že by takto nebyly schváleny, 
hlasuje se o každé osobě samostatně.  

 

2. Program jednání 

2.1. Předseda Valné hromady seznámí znovu valnou hromadu s programem jednání. 
Doplnění programu jednání Valné hromady v den konání Valné hromady je možné 
pouze se souhlasem všech oprávněných účastníků. 

2.2. Člen je oprávněn vznést svůj dotaz při projednávání příslušného bodu jednání Valné 
hromady, přičemž svůj zájem o vznesení dotazu signalizuje předsedovi Valné 
hromady, resp. osobě pověřené vedením Valné hromady do doby zvolení předsedy 
Valné hromady (dále jen „předsedající Valné hromady“), zvednutím ruky a svůj dotaz 
ústně vznese. Po zahájení hlasování není člen oprávněn již dále vznášet své dotazy 
k příslušnému bodu jednání Valné hromady. 

2.3. Případné žádosti o vysvětlení budou zodpovězeny v průběhu konání Valné hromady.  
O pořadí a způsobu odpovědi rozhodne předseda Valné hromady, resp. osoba 
pověřená vedením Valné hromady do doby zvolení předsedy Valné hromady. Hosté 
účastnící se Valné hromady mohou zodpovídat dotazy členů pouze na výzvu nebo se 
souhlasem předsedajícího Valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení 
možné, poskytne je členům ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů ode dne konání Valné 
hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání Valné hromady nebo 
pro výkon členských práv na ní. 
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2.4. O přítomnosti hostů na jednání Valné hromady rozhoduje předsedající Valné 
hromady. O hostech přítomných na Valné hromadě na základě pozvání Prezidia 
předsedající Valné hromady znovu nerozhoduje. 

2.5. Jestliže oprávněný člen hodlá uplatnit na Valné hromadě protinávrhy k návrhům, 
jejichž obsah je uveden v oznámení o konání Valné hromady, je povinen doručit 
písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu ČACH nejpozději 2 (dva) týdny přede 
dnem konání Valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do 
trenérské komise ČACH, které lze podat také přímo na jednání Valné hromady. 

2.6. Dotazy, žádosti o vysvětlení a protinávrhy vznesené se souhlasem Prezidia s využitím 
telefonu, elektronické pošty a dalších komunikačních prostředků v souladu s právními 
předpisy přečte předsedající Valné hromady. 

2.7. Jednacím jazykem je jazyk český. V případě cizojazyčného příspěvku při jednání bude 
tento příspěvek přeložen do českého jazyka. 

2.8. Po projednání posledního bodu programu bude Valná hromada ukončena. 

 

3. Pravidla pro hlasování 

3.1. O každém návrhu rozhoduje Valná hromada hlasováním. Právo na Valné hromadě 
hlasovat mají pouze kolektivní členové. Kolektivní člen, který má 100 (jedno sto) 
evidovaných členů nebo méně, disponuje 1 (jedním) hlasem. Kolektivní člen, který má 
více než 100 (jedno sto) evidovaných členů, disponuje 2 (dvěma) hlasy. Pro určení 
počtu hlasů je rozhodující počet za příslušný klub registrovaných (přijatých) 
evidovaných členů v den odeslání pozvánky na Valnou hromadu. 

3.2. Hlasování na Valné hromadě se děje v rámci všech bloků, s výjimkou hlasování  
o volbě a/nebo odvolání členů orgánů ČACH, veřejně aklamací - zdvižením 
hlasovacího zařízení na výzvu předsedy Valné hromady, resp. u prvního bloku osoby 
pověřené řízením Valné hromady do zvolení předsedy. Způsob hlasování: 

 o záležitostech, které se schvalují: 

 PRO/ PROTI/ ZDRŽUJI SE 

 a u záležitostí, které se berou na vědomí: 

BERU NA VĚDOMÍ/NEBERU NA VĚDOMÍ 

S předchozím souhlasem Prezidia je možné hlasování s využitím telefonu, elektronické 
pošty a dalších komunikačních prostředků v souladu s právními předpisy. V takovém 
případě oznámí předsedající Valné hromady, jak takový kolektivní člen hlasoval. 
Pokud bude kolektivní člen hlasovat při jednotlivém hlasování pro více ze shora 
uvedených možností nebo nebude hlasovat pro žádnou ze shora uvedených možností, 
považují se jeho hlasy pro toto hlasování za neplatné a má se za to, že se tohoto 
hlasování nezúčastnil. 
O pořadí otázek: kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel hlasování, rozhoduje 
předsedající Valné hromady. V případě položení pouze dvou z těchto otázek se 



Česká asociace cheerleaders, z.s. (ČACH) 
Zátopkova 100/2 

160 17 Praha 6 

 
 

 

 

 
  
JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY  
ČESKÁ ASOCIACE CHEERLEADERS, Z.S.  

                                                                                                                                                                                                                                            STRANA  3

   

výsledek zbývající otázky může zaznamenat podle počtu přítomných, kteří nehlasovali 
při otázkách položených. 

3.3. V případě řádně podaného protinávrhu dá předsedající Valné hromady, hlasovat 
nejdříve o původním návrhu. Pokud je tento návrh schválen, není již nutno hlasovat  
o protinávrzích. Pokud není původní návrh schválen, hlasuje se postupně o všech 
podaných protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly předneseny nebo písemně předány 
až do doby, než dojde ke schválení některého z protinávrhů. V případě hlasování  
o členech orgánů Valné hromady až do doby, kdy jsou všichni členové orgánů Valné 
hromady zvoleni. Stejný postup se uplatní i pro hlasování o protinávrzích podaných  
v dalším průběhu jednání Valné hromady. 

3.4. K zajištění řádného průběhu jednání může předsedající Valné hromady kdykoli  
v průběhu jednání učinit organizační opatření, včetně ukončení diskuze k danému 
bodu programu jednání, nebo vyhlásit přestávku v jednání Valné hromady. 

3.5. Valná hromada může pokračovat v jednání, je-li v průběhu sčítání hlasů zřejmé, že bylo 
dosaženo potřebné většiny k přijetí usnesení nebo jestliže je zřejmé, že této většiny 
nemůže být dosaženo. Přesný výsledek hlasování bude uveden v zápisu z jednání Valné 
hromady. 

3.6. Valná hromada rozhoduje o bodech zařazených do programu nadpoloviční většinou 
hlasů přítomných kolektivních členů.  

 

4. Zvláštní ustanovení o volbě členů orgánů ČACH 

4.1. Hlasování na Valné hromadě o volbě a/nebo odvolání členů orgánů ČACH probíhá 
tajně pomocí volebních lístků. 

4.2. Volby řídí tříčlenná komise zvolená Valnou hromadou (dále jen „volební komise“), 
resp. její předseda. 

4.3. Volební komise si zvolí ze svého středu většinou hlasů všech jejích členů předsedu 
volební komise, o postupu volby rozhoduje volební komise. 

4.4. Při volbě členů orgánů ČACH je návrh kandidáta oprávněn podat každý člen 
s výjimkou evidovaných členů. Návrh kandidáta musí být doručen Prezidiu nejpozději 
2 (dva) týdny před konáním Valné hromady, na které má hlasování probíhat, 
s výjimkou návrhu kandidáta do Trenérské komise, který může být doručen také 
přímo na jednání Valné hromady. Návrh kandidáta musí obsahovat: jméno, příjmení 
a krátký popis kandidáta, včetně souhlasu kandidáta s jeho kandidaturou, označení 
navrhovatele a datum a podpis osoby oprávněné jednat za navrhovatele. 

4.5. Jeden kandidát může kandidovat na pozici člena několika orgánů, zvolen však může 
být pouze členem jednoho orgánu. Zvolením do jednoho orgánu jeho kandidatura do 
ostatních orgánů automaticky zaniká. 

4.6. Nejprve se volí členové Prezidia, následně prezident, členové Kontrolní komise  
a členové Trenérské komise. 
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4.7. Před hlasováním má každý kandidát právo na jedno vystoupení v délce maximálně  
2 (dvou) minut. Kandidáti, kteří kandidují na více pozic, mají právo vystoupit pouze  
u jedné z kandidatur dle svého výběru. 

4.8. Hlasy pro jednotlivé kandidáty se odevzdávají do volební urny. Každý kolektivní člen 
je oprávněn hlasovat pro více kandidátů (maximálně v počtu rovnajícím se počtu 
volených členů příslušného orgánu). Po skončení každé z voleb do příslušného orgánu 
ČACH sečte volební komise platně odevzdané hlasy a sestaví výsledkovou listinu. 

4.9. V prvním kole jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční počet hlasů 
přítomných kolektivních členů, a to v pořadí dle počtu získaných hlasů. Není-li zvolen 
stanovený počet členů příslušného orgánu ČACH, uskuteční se druhé kolo. 

4.10. V druhém kole jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů     
přítomných kolektivních členů, a to v pořadí dle počtu získaných hlasů. 

4.11. Výsledky voleb oznámí předseda volební komise účastníkům Valné hromady. 

4.12. O průběhu voleb vyhotoví volební komise písemný zápis, jehož správnost ověří  
svým podpisem předseda. 

4.13. Ustanovení čl. 3 (Pravidla pro hlasování) která nejsou v rozporu s tímto čl. 4  
se na volbu členů orgánů ČACH použijí přiměřeně. 

4.14. Ustanovení tohoto čl. 4 se přiměřeně použijí také na odvolání členů orgánů ČACH, 
jejichž volba a odvolání náleží do působnosti Valné hromady. 

 

5. Zastupování 

5.1. Kolektivní člen je na Valné hromadě zastoupen svým statutárním orgánem, neurčí-li 
jiného zástupce. 

5.2. Zástupcem kolektivního člena (klubu) může být: 

 -  statutární orgán klubu;  

 - zaměstnanec nebo evidovaný člen klubu starší 18 let, který se prokáže písemným 
zmocněním klubu (dostačující je email); 

 - fyzická osoba určená jako zástupce klubu v přihlášce nebo obnovení přihlášky klubu 
o kolektivní členství v ČACH;  

 - fyzická osoba, která se prokáže písemnou plnou mocí opravňující ji k zastupování 
klubu na valné hromadě. 

5.3. Čestný člen nebo individuální člen může být na Valné hromadě zastoupen fyzickou 
osobou, která se prokáže písemnou plnou mocí opravňující ji k zastupování tohoto 
člena na Valné hromadě. 
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6. Ustanovení společná a závěrečná 

6.1. Výklad tohoto jednacího a volebního řádu podává předseda Valné hromady nebo jím 
pověřená osoba. 

6.2. O průběhu Valné hromady je pořízen zápis, který bude zaslán oprávněným členům do 
1 (jednoho) měsíce od konání Valné hromady. O průběhu jednání může být také 
pořízen audio nebo audiovizuální záznam. 

6.3. Jednací a volební řád nabývá účinnosti schválením Prezidiem. 

6.4. Z Valné hromady je pořízen zápis, který bude zaslán oprávněným účastníkům  
do 1 (jednoho) měsíce od konání Valné hromady. 


