ČESKÝ SVAZ KARATE
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Strahov
Tel/Fax:284826880 E-mail : bojova.umeni@seznam.cz

V Praze dne 25.2. 2008
Členské základně
Českého svazu karate
POZVÁNKA
na volební Valnou hromadu Českého svazu karate

Datum konání: 9.4.2008 (středa) od 16:00

Místo konání:

TJ Kovo – Nad Kapličkou 3324/15, Praha 10

Program VH:
1. Zahájení VH
2. Schválení jednacího řádu
3. Schválení volebního řádu
4.Volba předsednictva
5.Volba návrhové komise
6. Volba volební komise
7. Volba mandátové komise
8. Volba zapisovatele
9. Volba ověřovatele zápisu
10. Zpráva prezidenta svazu
11. Zpráva hospodáře svazu
12. Zpráva předsedy Rady reprezentace
13. Zpráva předsedy TMK
14. Zpráva předsedy STK
15. Zpráva předsedy Komise rozhodčích
16. Volba prezidenta svazu
17. Volba hospodáře svazu

18. Volba předsedy Rady reprezentace
19. Volba předsedy úseku STK
20. Volba předsedy úseku TMK
21.Volba předsedy Komise rozhodčích
22. Volba předsedy Kontrolní komise
23. Různé
24. Diskuse
Valné hromady se může zúčastnit dle platných stanov Českého svazu karate
pouze 1 delegát s hlasem rozhodujícím za vysílaný subjekt, který při
prezentaci předloží řádně vyplněný delegační lístek potvrzený podpisem a
razítkem statutárního zástupce.
Při prezentaci může být provedena kontrola členských průkazů.

Těšíme se na Vaší účast!!!
Výkonný Výbor ČSKe

JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ VALNÉ
HROMADY
ČESKÉHO SVAZU KARATE
konané dne 9.4.2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Valná hromada se řídí platnými stanovami Českého svazu karate a tímto jednacím
řádem.
2) Valná hromada jedná podle schváleného programu.
3) Jednání valné hromady řídí 3 členné pracovní předsednictvo, které schvalují
delegáti, s hlasem rozhodujícím, na návrh VV a přítomných delegátů. Pracovní
předsednictvo volí ze svého středu řídícího VH. Pracovní předsednictvo má právo
rozhodovat o všech organizačních záležitostech v průběhu jednání VH.
4) Řídící 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 VH.
5) Valná hromada volí mandátovou, volební a návrhovou komisi, zapisovatele a
ověřovatele zápisu.
a) mandátová komise je tříčlenná - kontroluje oprávněnost mandátů účastníků Valné
hromady, stanovuje počet hlasů potřebných pro schválení jednotlivých návrhů
předkládaných 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 Valné hromady
návrh usnesení, který předkládá na závěr jednání Valné hromady ke schválení,
d) zapisovatel vyhotovuje a podepisuje zápis z jednání Valné hromady
e) ověřovatel zápisu kontroluje zápis a potvrzuje jeho správnost.
6) Diskuse: právo vystoupit v diskusi mají delegáti s hlasem rozhodujícím,diskusní
příspěvek je tříminutový vyjma členů VV a předsedů jednotlivých komisí.
7) Pro schválení jednotlivých bodů jednání Valné hromady je nutná nadpoloviční
většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím
8) Valné hromady se může zúčastnit za každý subjekt 1 delegát s hlasem rozhodujícím.
9) Jednání Valné hromady začíná v 16.00 hod. a končí nejpozději v 21.00 hod,
nerozhodne-li řídící výbor jinak.

VOLEBNÍ ŘÁD VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY
ČESKÉHO SVAZU KARATE
konané dne 9.4.2008 v Praze
Tímto řádem se řídí volba prezidenta svazu, členů VV a KK
1) Návrh předkládá stávající VV a přítomní delegáti Valné hromady. Kandidát musí
být fyzicky přítomen nebo doložit písemný souhlas s kandidaturou.
2) Zásady volby:
O způsobu volby rozhodne Valná hromada:
- veřejně : aklamací zdvižením ruky s platným hlasovacím lístkem
- tajně : jméno voleného delegáta bude vepsáno do hlasovacího lístku
dle pokynu na lístku a upřesnění volební komise
3) Volební lístky jakkoliv jinak upravené v rozporu s pokyny volební komise a
pokyny uvedenými na volebním lístku budou prohlášené za neplatné.
4) Před zahájením voleb provede volební komise kontrolní součet přítomných
delegátů s hlasem rozhodujícím.
5) Pro zvolení prezidenta svazu, členů VV a KK, je v prvním kole voleb nutné,
aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím.
V případě, že bude zvoleno méně kandidátů než je stanoveno platnými stanovami ČSKe, postupují do druhého kola ti kandidáti, kteří nebyli zvoleni
nadpoloviční většinou hlasů. U těch kandidátů kteří již obdrželi nejvíce
hlasů v prvním kole, ale méně než je nadpoloviční většina je nutné opakovat
volby v druhém kole. V případě, že nebude ani ve druhém kole dosaženo plného počtu potřebných členů jsou zvoleni v pořadí ti kandidáti,kteří obdrželi ve
druhém kole nejvíce hlasů.
5) Za člena VV nemůže být zvolen člen KK.
6) Volby se řídí stanovami Českého svazu karate a tímto volebním řádem.

Program volební VH ČSKe dne 9.4.2008:

1. Zahájení VH
2. Schválení jednacího řádu
3. Schválení volebního řádu
4.Volba předsednictva
5.Volba návrhové komise
6. Volba volební komise
7. Volba mandátové komise
8. Volba zapisovatele
9. Volba ověřovatele zápisu
10. Zpráva prezidenta svazu
11. Zpráva hospodáře svazu
12. Zpráva předsedy Rady reprezentace
13. Zpráva předsedy TMK
14. Zpráva předsedy STK
15. Zpráva předsedy Komise rozhodčích
16. Volba prezidenta svazu
17. Volba hospodáře svazu
18. Volba předsedy Rady reprezentace
19. Volba předsedy úseku STK
20. Volba předsedy úseku TMK
21. Volba předsedy Komise rozhodčích
22. Volba předsedy Kontrolní komise
23. Různé
24. Diskuse

DELEGAČNÍ LÍSTEK
na volební Valnou hromadu Českého svazu karate konanou
dne 9.4.2008 v Praze
Oddíl: ______________________________________________________
Adresa: _____________________________________________________
Jméno delegáta: ______________________________________________

_____________________________
razítko + podpis statut.zástupce

