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Pozvánka na Členskou schůzi S.K.I.F. CZ 2018 

Datum konání: 17.12.2018 od 17:00 hod. Předpokládaný konec do 21:00 hod. 

Místo konání:  Hotel Smaragd, Geologická 2a, 152 00 Praha 5 – Barrandov 

 Zveme Vás na volební členskou schůzi (dále jen volební ČS) S.K.I.F. CZ 2018. 

Ze stanov je naší povinností svolat volební ČS minimálně jednou za 4 roky.  

ČS tvoří delegáti právnických osob, které jsou členy S.K.I.F. CZ, s výjimkou členů na 

základě přidruženého a čestného členství, a jeden společný delegát za fyzické osoby, které jsou 

členy S.K.I.F. CZ na základě přímého členství. Každá členská právnická osoba disponuje na 

ČS jedním hlasem za každých započatých 50 fyzických osob, které jsou členy této právnické 

osoby a které jsou členy S.K.I.F. CZ na základě zprostředkovaného členství fyzických osob, 

přičemž za takové fyzické osoby se považují pouze ty osoby, které S.K.I.F. CZ uhradily 

nejpozději týden před konáním jednání členské schůze aktuální členský příspěvek S.K.I.F. CZ.; 

takto však může každá členská právnická osoba uplatňovat na ČS maximálně třemi hlasy. 

Příslušný počet hlasů podle písm. b) může na ČS uplatňovat buď jeden delegát, nebo více 

delegátů, přičemž každý delegát musí mít písemné pověření statutárního orgánu členské 

právnické osoby, které musí obsahovat, že je oprávněn členskou právnickou osobu jako delegát 

zastupovat, a kolik je oprávněn uplatňovat hlasů. Fyzické osoby, které jsou členy S.K.I.F. CZ 

jako přímí členové, zastupuje na ČS jeden společný delegát, kterého si tyto fyzické osoby zvolí 

nadpoloviční většinou hlasů.  

 

Program volební ČS: 

1. Zahájení volební ČS 

2. Schválení programu volební ČS. 

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Schválení jednacího a volebního řádu 

5. Volba mandátové a volební komise 

6. Informace předsedy o činnosti S.K.I.F. CZ a VV S.K.I.F. CZ v roce 2018 

7. Informace předsedy o nejdůležitějších plánech S.K.I.F. CZ v roce 2019 se 

zaměřením na Mistrovství světa SKIF 2019 

8. Informace o hospodaření S.K.I.F. CZ v roce 2018 

9. Informace o rozpočtu S.K.I.F. CZ v roce 2019 

10. Informace jednotlivých úseků S.K.I.F. CZ 

11. Návrh změny stanov S.K.I.F. CZ 

12. Diskuse a připomínky k předchozím bodům 

13. Schvalování změny stanov S.K.I.F. CZ 

14. Volba předsedy S.K.I.F. CZ 

15. Volba členů výkonného výboru S.K.I.F. CZ 

16. Volba členů kontrolní a revizní komise S.K.I.F. CZ 

17. Volba členů disciplinární komise S.K.I.F. CZ 

18. Schválení zápisu volební ČS SKIF CZ 

19. Závěr volební ČS 

 

V Hradci Králové 15.11.2018 

Předseda S.K.I.F. CZ Kamil Guzek 


