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      JEDNACÍ ŘÁD         Příloha č. 2 
 

řádné volební valné hromady Českého svazu karate JKA, z.s. 

konané dne 
4. června 2021 od 13:00 hod. 

na sekretariátu svazu JKA, Nad Kapličkou 3378/17, 100 00 Praha 10 
 

1. Valná hromada se řídí platnými stanovami Českého svazu karate JKA a tímto jednacím 
řádem. 
 

2. Valná hromada jedná podle schváleného programu. 
 

3. Jednání valné hromady řídí 3členné pracovní předsednictvo, které schvalují delegáti, 
s hlasem rozhodujícím, na návrh PR 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, 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. návrhová komise je tříčlenná - připravuje na základě průběhu Valné hromady 
návrh usnesení, který předkládá na závěr jednání Valné hromady ke schválení, 

c. zapisovatel vyhotovuje a podepisuje zápis z jednání Valné hromady, 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 PR a předsedů jednotlivých komisí. 

 
7. Pro schválení jednotlivých bodů jednání Valné hromady je nutná nadpoloviční většina 

přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, o způsobu hlasování (tajném nebo 
veřejném) rozhodne Valná hromada v den jednání – volební řád 

 
8. Valné hromady se zúčastňují členové Prezidia jako delegáti s hlasem rozhodujícím, 

zástupci krajských svazů jako delegáti s hlasem rozhodujícím, přičemž počet delegátů 
je stanoven dle klíče uvedeného ve platných stanovách JKA ČR. Jednání VH se mohou 
dle platných stanov zúčastnit osoby přizvané Prezidiem JKA. 

 
9. Jednání Valné hromady začíná v 13,00 hod. a končí nejpozději  

v 16.00 hod, nerozhodne-li řídící výbor jinak.   
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VOLEBNÍ ŘÁD 
 

řádné volební valné hromady Českého svazu karate JKA, z.s. 

konané dne 
4. června 2021 od 13:00 hod. 

na sekretariátu svazu JKA, Nad Kapličkou 3378/17, 100 00 Praha 10 
 
 

Volba členů prezidia JKA (prezident JKA, viceprezident pro ekonomiku, viceprezident pro 
sport) a členů Kontrolní komise (předseda KK, členové KK) 

 
1) Návrh předkládají delegáti VH, kandidát musí být fyzicky přítomen nebo musí být doložen 

jeho písemný souhlas s kandidaturou.  
 
2) O způsobu volby rozhodne VH. 

Veřejně - aklamací zdvižením ruky s platným hlasovacím lístkem 
Tajně - jméno voleného delegáta bude vepsáno do hlasovacího lístku dle pokynu a 
upřesnění volební komise 

 
3) Před zahájením voleb provede volební komise kontrolní součet přítomných delegátů 

s hlasem rozhodujícím. 
 
4) Pro zvolení jednotlivých členů prezidia JKA a členů KK je v prvním kole voleb nutné, aby 

kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím. Zvolen je 
kandidát s nejvyšším počtem hlasů za předpokladu, že získal nadpoloviční počet 
přítomných platných hlasů. Do druhého kola postupují ti kandidáti, kteří získali nižší počet 
hlasů (a na danou funkci nebyl nikdo zvolen). V případě že nebude ani v druhém kole 
dosaženo plného počtu potřebných členů do prezidia, jsou zvoleni ti kandidáti v pořadí na 
jednotlivé funkce, kteří ve druhém kole obdrželi nejvíce hlasů. 

 
 
5) Za člena Kontrolní komise nemůže kandidovat ani být zvolen člen zvolený do Prezidia. 
 
6) Volby se řídí platnými stanovami JKA ČR a tímto volebním řádem. 
 
 

 


