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                                     J E D N A C Í    Ř Á D 

trenérsko-metodické komise Českého krasobruslařského svazu  

 

 Jednací řád TMK ČKS upravuje přípravu a svolávání schůzí TMK ČKS, pravidla jeho 

jednání a usnášení a způsob kontroly  

 Jednání TMK ČKS řídí předseda/předsedkyně TMK ČKS 

 Jednání TMK ČKS svolává předseda/předsedkyně TMK ČKS podle domluveného 

harmonogramu jednání. Za jeho přípravu a předložení odpovídá 

předseda/předsedkyně TMK ČKS. 

 Podle potřeby, zejména k projednávání závažných a naléhavých otázek, může 

předseda/předsedkyně TMK ČKS svolat mimořádné jednání a/nebo problematiku 

řešit per rollam. 

 TMK ČKS je schopno jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. TMK ČKS 

je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů komise. Při rovnosti 

hlasů, má rozhodující hlas předseda/předsedkyně. 

 Předseda/předsedkyně TMK ČKS připraví návrh programu a rozešle jej členům TMK 

ČKS a generálnímu sekretářovi 14 dnů před konáním jednání komise. 

 Všechny písemné materiály k projednávaným tématům musí členové komise 

obdržet 3 dny před konáním komise. Ve zdůvodněných případech může být návrh 

se souhlasem předsedy/předsedkyně komise přednesen ústně. 

 K projednávání jednotlivých témat může předseda/předsedkyně TMK podle potřeby 

přizvat další odborníky nebo další hosty. 

 Po skončení diskuze předsedající shrne její průběh a dá hlasovat o závěrech 

z jednání do zápisu. 

 Po skončení hlasování shrne předsedající závěry pro zapisovatele do zápisu. 

 Člen TMK ČKS má právo na zaprotokolování svého odlišného stanoviska, jestliže o to 

požádá. 

 O jednání TMK ČKS se pořizuje písemný zápis, za který je zodpovědný pověřený člen 

TMK ČKS. Ten zápis rozešle nejdříve ke schválení všem členům TMK ČKS a pak, do 7 

dnů po skončení jednání komise, schválený i generálnímu sekretářovi ČKS. 

 Tento Jednací řád TMK ČKS nabývá účinnosti dnem schválení předsednictvem ČKS. 

 

V Praze, dne 10. 6. 2018.  

 

Mgr. Monika Škorničková, v.r. 

předsedkyně TMK 

 


