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ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU 
160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2  PS 40 

Tel: 220 512 490 

Mobil: 736 536 149 

E-mail: csar.r@cstv.cz 

 

 
 
 
 Praha,  10. 2. 2020 
 
 

 
POZVÁNKA 

NA VALNOU HROMADU ČSAR, PRAHA 22. BŘEZNA 2020 
 
 
 
 
 

Místo konání: Praha 1, Senovážné nám. 5, zadní budova,  
 
Časový harmonogram: 9.00 až 9.45 prezentace 
 10.00 zahájení 
 16.00 předpokládané ukončení 
 
Návrhy: Návrhy pro jednání VH ČSAR, zasílejte e-mailem, na adresu ČSAR,  
  nejpozději do 1. 3. 2020. Zpět Vám budou rozeslány do 12. 3. 2020. 
 
 
Pro jednání této VH výbor ČSAR navrhuje následující program: 
 
 

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, schválení programu, volba mandátové a návrhové 
komise 

2. Zpráva o činnosti výboru ČSAR od konání Valné hromady ČSAR 2019, včetně kontroly 
plnění usnesení Valné hromady ČSAR 2019 

3. Zpráva o hospodaření ČSAR za rok 2019 
4. Zpráva revizní komise ČSAR 
5. Diskuse k předloženým zprávám, zpráva mandátové komise  
6. Návrh rozpočtu ČSAR na rok 2020 
7. Projednání (v termínu zaslaných) předložených návrhů, včetně diskuse 
 

Přestávka 
 

8. Návrh usnesení VH ČSAR 2020 
9. Ukončení VH  

 
 
 
 
S pozdravem  

 
 
 Jiří Hais 
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2. 

 
 
 
 

JEDNACÍ ŘÁD VH ČSAR 2020 
 

1. Účastníci VH ČSAR 
 

S hlasem rozhodujícím : delegovaní zástupci oddílů ČSAR 
S hlasem poradním : zástupci TS a individuální členové ČSAR bez klubové příslušnosti 

 
2. Pracovní předsednictvo 
 

Jednání VH ČSAR řídí pracovní předsednictvo, které tvoří členové výkonného výboru ČSAR. 
Pracovní předsednictvo si ze svého středu určí moderátora. 

 
 

3. Pracovní komise 
 

VH ČSAR volí členy mandátové a návrhové komise, které budou mít po 3 členech. 
 
Mandátová komise – ověří platnost mandátu, podá zprávu o počtu a složení přítomných 
delegátů, konstatuje schopnost usnášení při hlasování 
 
Návrhová komise – zpracuje návrh usnesení VH ČSAR a zpracuje do něj případné další návrhy 
a připomínky z diskuse. 

 
4. Návrhy, podněty, připomínky 
 

Právo k podávání návrhů, podnětů a připomínek mají účastníci s hlasem rozhodujícím i 
poradním. 

 
5. Hlasování 
 

Právo hlasovat na VH mají pouze delegáti s platným delegačním lístkem. Hlasování je 
právoplatné, vysloví-li se pro návrh nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem 
rozhodujícím. 

 
6. Diskuse 

 
Každý delegát VH má právo na jedno vystoupení v diskusi. Opakované vystoupení či faktická 
připomínka je možné jen se souhlasem moderátora. Diskusi vede moderátor. Čas diskusního 
příspěvku max. 5 min. a faktické připomínky max. 2 min. Diskusní příspěvek může být podán  
i písemně moderátorovi.  
 
Diskuse končí - vystoupení všech diskutujících 

- rozhodnutím moderátora o ukončení diskuse 
- vyčerpáním časového limitu určeného pro ni 

 
Moderátor nemá právo diskusi komentovat, ani omezovat názory diskutujících. V případě 
osobních invektiv má právo diskutujícímu odebrat slovo. 
 

7. Závěrečná ustanovení 
 

Změnu v jednacím řádu je možno vykonat jedině na návrh účastníka VH a se souhlasem 
nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.  

 
 


