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JEDNACÍ ŘÁD
Konference KSSTLK
Konference KSSTLK se má právo zúčastnit:
S hlasem rozhodujícím:
a) 28 (29) delegátů - zástupci družstev oddílů, hrající krajské soutěže mužů a žen 2018/19, podle
stanoveného klíče + případné postupující družstvo z OP do KP, které nemá delegáta
b) 4 delegáti
- zástupci družstev oddílů hrající ligové soutěže 2018/19 (1 delegát za ligový oddíl)
c) 4 delegáti
- zástupci regionálních svazů
d) 5 delegátů
- členové KSSTLK
Celkem 41 (42) delegátů
1.

Konferenci zahájí předseda KSSTLK (případně pověřený člen KSSTLK), který předloží k připomínkám
a ke schválení program konference.

2.

Předseda KSSTLK (případně pověřený člen KSSTLK) řídí volbu pracovního předsednictva.

3.

Konferenci dále řídí předseda pracovního předsednictva, který předloží k připomínkám a ke schválení
jednací řád konference, dá hlasovat o zvolení komisí (mandátové, volební a návrhové).

4.

Každá z komisí si zvolí předsedu, který jejím jménem bude podávat zprávy a návrhy.

5.

Mandátová komise prověřuje mandáty delegátů, kontroluje případné plné moci a vydává hlasovacím
lístky a vede evidenci o účasti delegátů a hostů na valné hromadě. Delegát s hlasem rozhodujícím musí
být členem ČAST.

6.

Volební komise eviduje přihlášené kandidáty do Výkonného výboru a Revizní komise KSSTLK, řídí
průběh voleb a vyhlašuje výsledek voleb

7.

Návrhová komise zpracovává na základě přednesených zpráv a diskusních příspěvků a připomínek návrh
usnesení valné hromady.

8.

Na konferenci může mít jedna osoba maximálně 2 hlasy. Toto je možné pouze v případě, kdy zúčastněná
osoba je sama delegátem a zastupuje jinou osobu, která má oprávnění účastnit se konference s hlasem
rozhodujícím. Při prezenci musí tato osoba předložit plnou moc s podpisem zastupujícího delegáta.
Jestliže je zastupující osoba z jiného klubu (tělovýchovné jednoty), musí být plná moc opatřena i
podpisem osoby oprávněné k zastupování této organizace.

9.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím.

10.

Jestliže není konference do 30 minut po plánovaném zahájení usnášeníschopná, koná se do 15 dnů nová
konference, která má shodný program a je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu.

11.

Hlasovací právo mají jen delegáti s hlasem rozhodujícím a při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů
přítomných delegátů (s výjimkou čl.12.10 Stanov, kdy rozhoduje 2/3 většina) v okamžiku hlasování
(návrh je schválen, jestliže pro něj hlasuje více než 50% přítomných delegátů). Hlasovat mohou osoby
starší 18 let.

12.

Při hlasování se postupuje odzadu, podle přednesených návrhů (např. 2. protinávrh, 1. protinávrh,
základní návrh)
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13.

Jsou-li tři a více návrhů k jednomu tématu a žádný nezíská v 1. kole nadpoloviční většinu hlasů, proběhne
2. kolo hlasování, do kterého postoupí dva nejúspěšnější návrhy.

14.

Zásadní návrhy na změnu Stanov a předpisů (rozpisy soutěží, podmínky pro start v soutěžích, …), návrhy
na členství KSST LK v jiných organizacích, případně na návrhy vystoupení z nich, musí být zaslány VV
KSST LK nejméně dva týdny před konáním konference. Později podané návrhy se budou projednávat
pouze po souhlasu nadpoloviční většiny delegátů.

15.

Diskuse se mohou účastnit delegáti i hosté se souhlasem pracovního předsednictva.

16.

Vždy po skupině diskusních příspěvků k danému tématu podá předseda, případně členové VV, potřebná
vyjádření tak, aby k vysvětlením mohly být předneseny faktické připomínky.

17.

Návrhy a připomínky přednesené v diskusi, k nimž nebude možné zaujmout stanovisko v průběhu
jednání konference, budou vyřízeny následně na jednání výkonného výboru a oznámeny v zápise
z jednání regionálním svazům a oddílům (klubům).

18.

O ukončení diskuse rozhoduje předseda pracovního předsednictva

