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JEDNACÍ  A VOLEBNÍ ŘÁD VOLEBNÍ ČS 

Shotokan Karate-do International Federation Czech Republic, z.s. 

konané dne 17.12.2018 v Praze 

Jednací řád 

1. Členská schůze (dále jen „ČS“) se řídí platnými stanovami Shotokan Karate-do 

International Federation Czech Republic, z.s. (dále jen „S.K.I.F. CZ) a tímto 

jednacím řádem. 

2. ČS jedná podle schváleného programu. 

3. Jednání ČS řídí předseda S.K.I.F. CZ. V případě, že předseda S.K.I.F. CZ není 

schopen tuto funkci vykonávat,  ČS řídí tříčlenné pracovní předsednictvo, které 

schvalují delegáti, s hlasem rozhodujícím, na návrh VV a přítomných delegátů. 

Pracovní předsednictvo volí ze svého středu řídícího ČS. Pracovní předsednictvo 

má právo rozhodovat o všech organizačních záležitostech v průběhu jednání ČS. 

4. Řídící ČS uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a vykonává rozhodnutí 

pracovního předsednictva potřebná k zajištění racionálního průběhu jednání. 

Pokud diskutující nesouhlasí s rozhodnutím pracovního předsednictva, rozhodne 

s konečnou platností ČS.   

5. ČS volí mandátovou a volební komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

a. mandátová a volební komise je tříčlenná - kontroluje oprávněnost 

mandátů účastníků ČS, stanovuje počet hlasů potřebných pro schválení 

jednotlivých návrhů předkládaných ČS, dohlíží na průběh hlasování; 

b. zapisovatel vyhotovuje a podepisuje zápis z jednání ČS 

c. ověřovatel zápisu kontroluje zápis a potvrzuje jeho správnost. 

6. Diskuse: právo vystoupit v diskusi mají delegáti s hlasem rozhodujícím, diskusní 

příspěvek je maximálně tříminutový vyjma členů VV a předsedů jednotlivých 

úseků. 

7. Jednání Valné hromady začíná v 17.00 hod. a končí nejpozději v 21.00 hod, 

nerozhodne-li předseda S.K.I.F. CZ nebo pracovní předsednictvo jinak.   

 

Volební řád 
 

1. Za průběh voleb odpovídá volební komise (VK). Průběh voleb na ČS řídí VK  

2. ČS volí přímo v tajných/veřejných  volbách předsedu, členy Výkonného 

výboru, členy kontrolní a revizní komise, členy disciplinární komise.  

3. jednotlivé kandidáty navrhují účastníci ČS.  

4. Pokud kandidát na funkci předsedy a místopředsedy nezíská v 1. kole voleb 

více než 50% platných hlasů, volby pokračují 2. kolem, kam postupují dva 

kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole je zvolen kandidát s 

většinou platných hlasů.  

5. Volba členů VV, kontrolní komise, disciplinární komise probíhá tak, že z 

kandidátky volič vyškrtne pro něho nevyhovující kandidáty, případně dopíše 

vlastní návrh kandidátů, a ponechá počet jmen, odpovídající počtu volených 

členů. 


