Jednací řád řádné valné hromady konané dne 30. 03. 2022
1. Řádná valná hromada se řídí platnými stanovami Českého svazu karate a tímto jednacím
řádem.
2. Do zvolení pracovního předsednictva řídí řádnou valnou hromadu prezident ČSKe.
Oprávnění, které má podle tohoto jednacího řádu předsednictvo, resp. Řídící řádné VH,
náleží až do zvolení předsednictva prezidentu ČSKe.
3. Řádná valná hromada jedná podle schváleného programu.
4. Jednání řádné valné hromady řídí 3 členné pracovní předsednictvo, které schvalují delegáti
s hlasem rozhodujícím na návrh prezidia. Členem předsednictva může být i třetí osoba, jejíž
účast na řádné valné hromadě byla schválena v souladu se stanovami. Pracovní
předsednictvo volí ze svého středu řídícího řádné VH. Pracovní předsednictvo má právo
rozhodovat o všech organizačních záležitostech v průběhu jednání řádné VH. V případě
nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu nebo nastane-li situace
neřešená právními předpisy, stanovami a tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším
postupu jednání valné hromady pracovní předsednictvo.
5. Řídící řádné VH 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 řádná VH.
6. Řádná valná hromada volí na návrh prezidia, případně nebudou-li zvoleni kandidáti dle
návrhu prezidia na návrh delegátů řádné VH, mandátovou, návrhovou komisi, zapisovatele
a ověřovatele zápisu.
a. mandátová komise je tříčlenná - kontroluje oprávněnost mandátů účastníků řádné
valné hromady, stanovuje počet hlasů potřebných pro schválení jednotlivých návrhů
předkládaných řádné valné hromadě, při sčítání hlasů pracují pro mandátovou komisi
skrutátoři,
b. návrhová komise je tříčlenná - připravuje na základě průběhu řádné valné hromady
návrh usnesení, který předkládá po skončení rozpravy k danému bodu programu
řádné VH ke schválení,
c. zapisovatel vyhotovuje a podepisuje zápis z jednání řádné valné hromady
d. ověřovatel zápisu kontroluje zápis a svým podpisem na zápisu potvrzuje jeho
správnost.
7. Diskuse: právo vystoupit v diskusi mají delegáti s hlasem rozhodujícím a členové volených
orgánů ČSKe a orgánů řádné VH, diskusní příspěvek je tříminutový vyjma členů prezidia,
výkonného výboru a předsedů jednotlivých komisí. Opakovaný diskusní příspěvek může mít
delegát v 2. kole až po vyčerpání všech diskutujících v předchozím kole.
8. Nejdříve se vždy hlasuje o návrzích prezidia, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly
předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích v téže záležitosti se již
nehlasuje.
9. Pro přijetí rozhodnutí (usnesení) k jednotlivým bodům jednání řádné valné hromady je nutná
nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
10. Řádné valné hromady se může zúčastnit za krajský svaz daný počet delegátů dle
schváleného klíče.
11. Jednání řádné valné hromady začíná v 15:00 hod. a končí nejpozději v 20:00 hod,
nerozhodne-li pracovní předsednictvo jinak.

