
 
 

 

JEDNACÍ ŘÁD 
 

 

Kapitola 1 - Účastníci jednání Parlamentu 
 
§ 1.1 - Účastníci jednání 

Účastníky jednání parlamentu jsou delegáti s hlasem rozhodujícím, delegáti s hlasem poradním a hosté. 

 
§ 1.2 - Delegáti s hlasem rozhodujícím  

Delegáty s hlasem rozhodujícím (dále jen „delegáti“) jsou zástupci jednotlivých baseballových oddílů. Každý oddíl může 

zastupovat nejvýše jeden delegát. Oddíl má právo být zastupován delegátem pouze v případě, že v minulém kalendářním 

roce alespoň jedno jeho družstvo ukončilo dlouhodobou soutěž řízenou ČBA (viz Soutěžní řád) a že má uhrazené veškeré 

finanční závazky vůči ČBA. 

Delegátem může být pouze člen ČBA (viz Stanovy) starší 18 let, který je členem příslušného oddílu nebo se prokáže 

písemným pověřením tohoto oddílu. Každý delegát může zastupovat pouze jeden oddíl. 

Delegáti mají právo vystupovat v diskusi, podávat návrhy, být navrhováni do volených orgánů a komisí, hlasovat a volit. 

 
§ 1.3 Delegáti s hlasem poradním 

Delegáty s hlasem poradním jsou členové Výkonného výboru, členové Kontrolní komise, členové odborných komisí, členové 

realizačních týmů reprezentací, pracovníci Sekretariátu a čestní členové asociace, pokud nejsou řádnými delegáty (viz § 

1.2). 

Delegátem s hlasem poradním může být pouze osoba starší 18 let. 

Delegáti s hlasem poradním mají právo vystupovat v diskusi, podávat návrhy a být navrhováni do volených orgánů. Nemají 

právo hlasovat ani volit. 

 
§ 1.4 - Hosté 

Zasedání parlamentu je veřejné. Hostem může být každá osoba, která není delegátem ani delegátem s hlasem poradním. 

Vyloučit hosta z jednání může pouze parlament. 

Hosté mohou vystupovat v diskusi nebo podávat návrhy pouze po vyzvání některého delegáta nebo člena Výkonného 

výboru. Mohou být navrhováni do volených orgánů. Nemají právo hlasovat ani volit. 

 

 

Kapitola 2 - Jednací komise 
 
§ 2.1 - Mandátová komise 

Mandátová komise je tříčlenná, volená parlamentem, a jejím úkolem je ověřovat platnost předložených mandátů, vyhlašovat 

usnášeníschopnost (viz § 3.2) a znát počet přítomných delegátů po celý průběh jednání. 

 
§ 2.2 - Volební komise 

Volební komise se zřizuje v případě volebního parlamentu, je tříčlenná, volená parlamentem, a jejím úkolem je řídit volby, 

sčítat hlasy a vypracovat volební protokol v souladu s Volebním řádem. 

 
§ 2.3 - Návrhová komise 

Návrhová komise je tříčlenná, volená parlamentem, a jejím úkolem je připravit návrh usnesení parlamentu. 

 



§ 2.4 - Zapisovatelé 

Zapisovatelé jsou dva, volení parlamentem, a jejich úkolem je vést zápis z jednání parlamentu. 

 

 

Kapitola 3 - Náležitosti jednání 
 
§ 3.1 - Pozvánka 

Pozvánku na jednání parlamentu zasílá oddílům Sekretariát ČBA nejméně 28 dnů před datem jednání. Pozvánka musí 

obsahovat Výkonným výborem určené datum, hodinu a místo konání parlamentu. 
 
§ 3.2 - Usnášeníschopnost 

Parlament je usnášeníschopný v okamžiku zahájení, pokud je přítomna více než polovina delegátů oddílů oprávněných 

vyslat delegáta (viz § 1.2). 

Pokud není parlament usnášeníschopný v okamžiku zahájení, je usnášeníschopný 30 minut po zahájení bez ohledu na 

počet přítomných delegátů. 

 
§ 3.3 - Hlasování a volby 

Hlasování o předložených návrzích se provádí pomocí zřetelně odlišených hlasovacích lístků, které obdrží před jednáním 

každý delegát. Návrh na změnu stanov a návrh na zrušení asociace musí být schválen alespoň dvoutřetinovou většinou 

přítomných delegátů, ke schválení ostatních návrhů je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů. 

Náležitosti a průběh voleb do volených funkcí upravuje samostatný Volební řád. 

 
§ 3.4 - Program 

Jednání pracovní části řádného parlamentu má následující základní program: 

- schvalování změn Stanov a řádů (jsou-li navrženy) 

- zpráva Výkonného výboru o činnosti a hospodaření asociace za uplynulý rok 

- zpráva Kontrolní komise o její činnosti a výsledku provedených kontrol 

- schvalování rozpočtu navrženého Výkonným výborem na další rok 

- volby členů Výkonného výboru (návrhy, představení kandidátů, volba), jde-li o volební parlament 

- volba Kontrolní komise (návrhy, představení kandidátů, volba), jde-li o volební parlament 

- diskuse 

- schvalování usnesení 

Tyto body mohou být libovolně doplňovány, rušeny a přesouvány rozhodnutím parlamentu. 

Program mimořádného parlamentu se řídí aktuálními potřebami asociace a navrhuje ho předseda Kontrolní komise. 

 

 

Kapitola 4 - Závěrečná ustanovení 
 
§ 4.1 - Účinnost Jednacího řádu 

Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 1.3.2013 a ruší se jím všechny předchozí jednací řády ČBA i se svými dodatky. 

 


