JEDNACÍ

ŘÁD

komise rozhodčích Českého krasobruslařského svazu

Článek 1
1. KR ČKS je zřízena v souladu se Stanovami ČKS.
2. Tento Jednací řád upravuje přípravu a svolávání jednotlivých jednání a
stanovuje pravidla pro tato jednání.
3. Počet členů komise je minimálně 5.

Článek 2
1. Jednání KR ČKS se konají dle potřeby, minimálně však 2 x ročně.
2. Jednání svolává předseda/předsedkyně KR a určuje místo a čas setkání.
Program jednání včetně jednotlivých bodů může být upraven na základě
rozhodnutí členů KR ČKS, případně předsednictva ČKS. Upravený program jednání
musí být rozeslán s minimálně pětidenním předstihem účastníkům jednání.
3. Pozvánku na jednání KR ČKS zajišťuje předseda/předsedkyně emailovou poštou
nejpozději 5 dnů před termínem jednání. Pozvánka musí obsahovat program, čas
a místo jednání.
4. Jednání KR ČKS se mohou zúčastnit mimo jejich členů i členové předsednictva a
revizní komise ČKS, případně další osoby na základě rozhodnutí KR ČKS s hlasem
poradním.
5. Jednání KR ČKS řídí předseda/předsedkyně nebo v případě jeho/její
nepřítomnosti pověřený člen KR ČKS. Při jednání slovo přiděluje i odebírá
předseda/předsedkyně.
6. O jednání KR ČKS se pořizuje písemný zápis, v němž se zaznamenávají
projednávané body programu a k nim přijatá usnesení. Zápis z jednání pořizuje
zvolený zapisovatel. Zápis ověřuje předseda/předsedkyně komise. Ten/ta zápis
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rozešle nejdříve ke schválení všem členům KR ČKS a pak, do 7 dnů po skončení
jednání komise, schválený i generálnímu sekretářovi ČKS.

Článek 3
1. KR ČKS je způsobilá jednat a přijímat usnesení, je-li jednání přítomna
nadpoloviční většina jejich členů.
2. Usnesení KR ČKS jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina
přítomných členů KR ČKS. Každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů má
rozhodující hlas předseda/předsedkyně.
3. Hlasování je veřejné, pokud se při jednání nedohodne jiný způsob.

Článek 4
1. KR ČKS může v odůvodněných případech přijímat usnesení i formou per rollam.
K přijetí usnesení per rollam je vždy nutný souhlas většiny členů KR.

V Praze, dne 16. 7. 2018.
MUDr. Jana Baudyšová, v.r.
předsedkyně KR
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