
VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD 

VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY 

ČESKÉHO SVAZU KARATE 

konané dne 12. 01. 2023 v Praze 
 
 

 

I.  

A. ČSKe (prezidium), krajské svazy a případně další členové ČSKe, připouští-li to 

stanovy (dále též „navrhovatel“), mají právo navrhovat osoby (krajské svazy osoby, 

které jsou jeho členy), které dovršily 18 let věku a jsou plně svéprávné, pro volbu 

do volených orgánů ČSKe. Tento vnitřní předpis upravuje podrobnosti při realizaci 

tohoto práva. 

B. Návrh kandidáta pro volbu do voleného orgánu ČSKe musí být učiněn v písemné 

podobě a musí být doručen do sídla ČSKe nebo na e-mailovou adresu 

info@czechkarate.cz. Z návrhu musí být zřejmé, kdo jej činí, identifikace kandidáta 

(jméno a příjmení, dat. narození, bydliště), do jaké konkrétního orgánu je kandidát 

navrhován a v případě, že je v rámci voleného orgánu více různých pozic (např. 

prezident, viceprezident, generální sekretář) též uvedení konkrétní pozice v rámci 

daného orgánu. Návrh musí být datován a podepsán oprávněnou osobou za 

navrhovatele. Přílohou návrhu musí být čestné prohlášení navrhovaného 

kandidáta, že je plnoletý a plně svéprávný, a že v případě zvolení souhlasí 

s výkonem funkce člena orgánu, u něhož je navrhována jeho volba. Čestné 

prohlášení musí být podepsáno kandidátem. 

C. Navrhovatel odpovídá za zajištění potřebného souhlasu kandidáta se zpracováním 

osobních údajů ze strany ČSKe pro účely přípravy a realizace voleb do orgánů 

ČSKe.  

D. Návrh kandidáta musí být doručen ČSKe nejpozději do 10. dne před konáním 

volební valné hromady. 

E. Navrhovatel má právo navrhnout 1 kandidáta pro každou pozici v rámci volených 

orgánů ČSKe. V případě, že je v rámci voleného orgánu více blíže 

nespecifikovaných pozic, je oprávněn navrhnout tolik kandidátů, kolik je volených 

pozic v daném orgánu ČSKe (např. u ostatních členů výkonného výboru, kteří 

nejsou současně členy prezidia, je možné navrhnout až 4 kandidáty, u členů 

kontrolní komise, kteří nejsou předsedou kontrolní komise, 2 kandidáty).   

F. ČSKe na základě řádně a včas podaných návrhů zpracuje kandidátní listiny 

s navrženými kandidáty do jednotlivých orgánů ČSKe, případně též pro konkrétní 

pozici v rámci dotčeného voleného orgánu ČSKe. 

G. Navrhovatel je oprávněn již učiněný návrh vzít zpět, a to nejpozději do posledního 

dne před termínem konání volební valné hromady. Zpětvzetí návrhu musí být 

učiněné písemně a doručeno ve lhůtě stejným způsobem jako návrh kandidáta. 

H. ČSKe může zveřejnit zpravidla ještě před konáním valné hromady kandidátní listiny 

se jmény kandidátů a s uvedením, do kterého orgánu a případně na kterou pozici 

jsou nominování, a kterým navrhovatelem. 

 
II.  

1. Volební valnou hromadou se rozumí valná hromada, na které má dle pozvánky a 

pořadu jednání dojít k volbě členů volených orgánů ČSKe. To platí i tehdy, jsou-li 

na pořadu jednání valné hromady zařazeny i jiné záležitosti. Volební valná 

hromada se řídí platnými stanovami Českého svazu karate a tímto  jednacím 

řádem, ledaže si valná hromada schválí jiný jednací řád. 

 

2. Do zvolení pracovního předsednictva řídí volební valnou hromadu prezident 

ČSKe. Oprávnění, které má podle tohoto jednacího řádu předsednictvo, resp. 

řídící volební VH, náleží až do zvolení předsednictva prezidentu ČSKe. 



 

3. Volební valná hromada jedná podle schváleného programu. 

 

4. Jednání volební valné hromady řídí 3členné pracovní předsednictvo, které 

schvalují delegáti s hlasem rozhodujícím na návrh prezidia. Členem 

předsednictva může být i třetí osoba, jejíž účast na volební valné hromadě byla 

schválena v souladu se stanovami. Pracovní předsednictvo volí ze svého středu 

řídícího volební VH. Pracovní předsednictvo má právo rozhodovat o všech 

organizačních záležitostech v průběhu jednání volební 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 volební 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 volební VH. 

 

6. Volební valná hromada volí na návrh prezidia, případně nebudou-li zvoleni 

kandidáti dle návrhu prezidia na návrh delegátů volební VH, mandátovou, volební 

a návrhovou komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

a. mandátová komise je tříčlenná – kontroluje oprávněnost mandátů 

účastníků volební valné hromady, stanovuje počet hlasů potřebných pro 

schválení jednotlivých návrhů předkládaných volební valné hromadě, při 

sčítání hlasů pracují pro mandátovou komisi skrutátoři, 

b. volební komise je tříčlenná, provádí kontrolu průběhu voleb 

c. návrhová komise je tříčlenná – připravuje na základě průběhu volební 

valné hromady návrh usnesení, který předkládá po skončení rozpravy k 

danému bodu programu volební VH ke schválení, 

d. zapisovatel vyhotovuje a podepisuje zápis z jednání volební valné hromady 

e. 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 volební 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. Před zahájením volby musí být přečtena jména všech kandidátů, kteří se ucházejí 

o danou pozici ve voleném orgánu. 

 
10. Pro přijetí rozhodnutí (usnesení) k jednotlivým bodům jednání volební valné 

hromady je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů s hlasem 

rozhodujícím. 

 

11. Volební valné hromady se mohou zúčastnit za krajský svaz delegáti s hlasy v 

množství dle schváleného klíče. 

 

12. Volby probíhají veřejně - aklamací zdvižením ruky s platným hlasovacím lístkem.

  

 

13. Volební lístky jakkoliv jinak upravené v rozporu s pokyny volební komise a pokyny 

uvedenými na volebním lístku budou prohlášené za neplatné. 

 

14. Před zahájením voleb provede volební komise kontrolní součet přítomných 

delegátů s hlasem rozhodujícím. 

 

15. Volby probíhají samostatně vždy pro konkrétní funkci/pozici v rámci daného 

orgánu ČSKe, jak jsou tyto specifikovány ve stanovách a vnitřních předpisech 

ČSke. Pro zvolení prezidenta svazu, ostatních členů prezidia, ostatních členů 

výkonného výboru a kontrolní komise, je v prvním kole voleb nutné, aby kandidát 

získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

V případě, že v prvním kole nikdo nezíská nadpoloviční většinu, proběhne druhé 

kolo volby. Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů 

získaných v prvním kole. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který získal 

nejvíce hlasů přítomných delegátů. 

 

16. Jde-li o pozice, kterých je v rámci téhož volené orgánu více (tj. 2 a více), a které 

v rámci voleného orgánu nejsou blíže specifikovány, platí, že volby probíhají 

jednotlivě pro každou takovou pozici, přičemž kandidát na takové pozice se může 

účastnit všech jednotlivých voleb na tyto pozice, ledaže je na některou z těchto 

pozic zvolen.  

 

17. Za člena VV a za člena prezidia nemůže být zvolen člen KK a obráceně. 

 

 


