
Začíná období výročních valných hromad sborů 
Na letošních výročních valných hromadách by měli členové sborů projednat 

zprávu o činnosti a hospodaření, za celé poslední funkční období tedy od roku 

2010 až do roku 2015. Měli by také být seznámeni s tezemi návrhu programu 

činnosti SH ČMS do roku 2020 a prodiskutovat záměry sboru pro období let 2015 až 

2020. 

Tentokrát by na výroční valné hromadě měla být provedena i volba starosty, 

jeho náměstků, velitele a členů výboru SDH a volba předsedy a členů kontrolní a 

revizní rady (ve sborech nad 30 členů) nebo revizora účtů (ve sborech do třiceti 

členů). 

Valná hromada by také měla zvolit zástupce SDH na výroční valnou hromadu 

okrsku a delegáta na okresní shromáždění delegátů sborů. Případně by měla 

projednat podporu svých členů na kandidaturu do vyšších orgánů sdružení. 

Valná hromada je nejvyšším rozhodovacím orgánem SDH. Je způsobilá jednat 

a rozhodovat, je li přítomna nadpoloviční většina členů sboru. Nedostaví li se ve 

stanovenou hodinu nadpoloviční většina, může valná hromada začít jednat a 

rozhodovat hodinu po původně stanoveném termínu za předpokladu přítomnosti 

nejméně jedné třetiny členů sboru. Valná hromada rozhoduje prostou většinou 

hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty, není li přítomen, 

rozhoduje hlas předsedajícího. O průběhu valné hromady se bez zbytečného 

prodlení vyhotovuje zápis, ze kterého musí být zřejmé, kdo jednání svolal, kde a 

kdy se valná hromada konala, kdo z členů byl přítomen (kdo byl omluven, kdo byl 

nepřítomen) a doslovné znění přijatých usnesení s vyznačeným počtem hlasů pro 

a proti a zdržujících se hlasování. Zaznamenán by také měl být průběh diskuze. Na 

žádost diskutujícího musí být věrně zaznamenán i obsah jeho vystoupení. Zápis by 

měl podepsat zapisovatel a předsedající, případně ověřovatelé. Zápis může 

odkazovat na přílohy, například na listiny přítomných, texty zpráv a diskuzních 

vystoupení a návrhu usnesení. 

Z volební valné hromady se ukládá do dokumentace: Zpráva o VVH, Usnesení 

s podpisy návrhové komise, Příloha k registračnímu listu, Hlášení o činnosti, Zpráva o 

hospodaření, Zpráva revizní rady nebo revizora, Plán činnosti na další období s 

podpisy návrhové komise, hlasovací lístky, prezenční listiny, písemné diskuzní 

příspěvky. 


