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J E D N A C Í    Ř Á D 

sportovně - technické komise Českého krasobruslařského svazu  

 

 

Článek 1 
 

1. STK ČKS je zřízena v souladu se Stanovami ČKS. Jedná a přijímá rozhodnutí v 

souladu se Statutem STK ČKS, usneseními Valné hromady ČKS, v souladu s 

ostatními vnitřními normami ČKS a ostatními obecně závaznými právními 

předpisy. 
 

2. Tento Jednací řád upravuje přípravu a svolávání jednotlivých jednání a 
stanovuje pravidla pro tato jednání. 

 

3. Složení STK ČKS je dáno Statutem STK ČKS. Počet členů komise je minimálně 
5 členný. 
 
 
 
 

Článek 2 
 

1. Jednání STK ČKS se konají dle potřeby minimálně však 2 x ročně. 
 

2. Místo, čas a obsah jednání určuje předseda, případně pověřený člen STK ČKS. 

Obsah jednání vč. jednotlivých bodů může být upraven na základě rozhodnutí 

členů STK ČKS případně předsednictva ČKS. Upravený obsah jednání musí být 

rozeslán s minimálně pěti denním předstihem účastníkům jednání. 
 

3. Pozvánku na jednání STK ČKS zajišťuje předseda, případně pověřený člen STK 

ČKS. Pozvánku na jednání zasílá předseda nebo pověřený člen STK emailovou 

poštou nejpozději 5 dnů před termínem jednání. Pozvánka musí obsahovat 

jednotlivé body k jednání včetně podkladů k jednotlivým bodům (pakliže jsou k 

dispozici), čas a místo jednání. 
 

4. Jednání STK ČKS se mohou zúčastnit mimo jejich členů i členové předsednictva 

a revizní komise ČKS, případně další osoby na základě rozhodnutí STK ČKS s 

hlasem poradním. Jednotliví členové STK ČKS nemohou být zastoupeni na základě 

plné moci. 
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5. Jednání STK ČKS řídí předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti pověřený 

člen STK ČKS. Při jednání slovo přiděluje i odebírá předseda. 

 

6. O jednání STK ČKS se pořizuje zápis, v němž se zaznamenávají projednávané 

body programu a k nim přijatá usnesení. Zápis z jednání zapisuje zvolený 

zapisovatel. Zápis potvrzuje předseda komise. 
 
 
 
 

Článek 3 

 

1. STK ČKS je způsobilá jednat a přijímat usnesení je-li jednání přítomna 

nadpoloviční většina jejich členů. 

 

2. Usnesení STK ČKS jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina 

přítomných členů STK ČKS. Každý člen má jeden hlas, přičemž předsedající 

schůze nebo zástupce pověřený řízením jednání může hlasovat jako poslední. 

Usnesení ČKS jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných 

členů. 

 

3. Hlasování je veřejné, pokud se při jednání nedohodne jiný způsob. 
 
 

 
Článek 4 

 

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

  

 

 

 

V Praze, dne 5. 6. 2018.  

 

Evžen Milčinský, v.r. 

předseda STK 

 


