Na základě §7 odst. 5. stanov Českého svazu MMA z.s.
předseda ČSMMA Michal Hamršmíd
oznamuje dne 13. 5. 2019 svolání

VALNÉ HROMADY Českého svazu MMA z.s.
(dále jen VH)
Datum: 			

14. 6. 2019

Zahájení: 			

19:00 hodin

Místo: 			

restaurace Demínka, Škrétova 1, 120 00 Praha 2

Program VH:		

1.) Zahájení

				

2.) Schválení programu jednání

				

3.) Volba pracovního předsednictva

				

4.) Schválení jednacího řádu

				

5.) Volba mandátové komise

				

6.) Volba návrhové komise

				

7.) Volba zapisovatele

				

8.) Volba ověřovatele zápisu

				

9.) Zpráva mandátové komise
10.) Zpráva předsedy
11.) Zpráva o hospodaření
12.) Návrh na novelizaci stanov
13.) Návrh na odvolání člena VV Petra Kareše

		

			

13.1.) Schválení volebního řádu

		

			

13.2.) Volba volební komise

		

			

13.3.) Zpráva volební komise

		

			

13.4.) Doplňující volba člena VV

14.) Diskuse
15.) Schválení zápisu
16.) Závěr
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Jednací řád VH:
1) Valná hromada se řídí stanovami ČSMMA a tímto jednacím řádem.
2) Valná hromada jedná podle schváleného programu.
3) Jednání valné hromady řídí tříčlenné pracovní předsednictvo, které schvalují delegáti s právem hlasovat, na
návrh výkonného výboru ČSMMA (dále jen VV) a přítomných delegátů. Člen pracovního předsednictva
musí být osoba starší než 18 let. 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 komisi, volební komisi, 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 VH a sčítá hlasy delegátů
s právem hlasovat při schvalování jednotlivých návrhů VH. Mandátová komise může v případě potřeby
VH požádat o zvolení skrutátorů, kteří budou v průběhu VH pracovat pro mandátovou komisi při sčítání
hlasů. Skrutátor musí být osoba starší 18 let.
b) Volební komise je tříčlenná – dohlíží na regulérnost průběhu voleb, které proběhnou na základě předložených kandidátek jednotlivých kandidátů, sčítá hlasy delegátů s právem hlasovat při volbě a oznamuje
výsledky voleb. Člen volební komise může být současně i členem mandátové komise. Člen volební komise musí být osoba starší než 18 let.
c) Návrhová komise je tříčlenná – připravuje na základě průběhu VH návrh usnesení, který předkládá
na závěr jednání VH ke schválení. Člen návrhové komise musí být osoba starší než 18 let.
d) Zapisovatel vyhotovuje a podepisuje zápis z jednání valné hromady. Zapisovatel musí být osoba starší než
18 let.
e) Ověřovatel kontroluje zápis a potvrzuje jeho správnost. Ověřovatel musí být osoba starší než 18 let.
6) Diskuse: právo vystoupit v diskusi mají delegáti s právem hlasovat, diskusní příspěvek je tříminutový (vyjma
členů orgánů ČSMMA).
7) Pro schválení jednotlivých bodů jednání valné hromady je nutná nadpoloviční většina přítomných delegátů
s právem hlasovat. O způsobu hlasování (tajném, nebo veřejném) rozhodne valná hromada dle volebního
řádu.
8) Valné hromady se může zúčastnit:
a) 1 delegát s právem hlasovat delegovaný řádným členem s členskou základnou 1 až 100 členů (§7, odst.
6.1. stanov ČSMMA),
b) 2 delegáti s právem hlasovat delegovaní řádným členem s členskou základnou 101 a více členů (§7, odst.
6.2. stanov ČSMMA),
c) předseda VV jako delegát s právem hlasovat (§7, odst. 6.3. stanov ČSMMA),
d) další účastníci VH bez hlasovacího práva (§7, odst. 19. stanov ČSMMA): členové všech orgánů ČSMMA,
osoby kandidující do orgánů ČSMMA a hosté pozvaní VV. Osoba kandidující do orgánů ČSMMA, která
není delegátem s právem hlasovat nebo členem orgánu ČSMMA nebo hostem pozvaným VV, musí z důvodu umožnění účasti na VH doručit VV svoji kandidaturu nejpozději 7 dní před konáním VH.
9) Seznam řádných členů ČSMMA a způsob delegace na VH je uveden v delegačním řádu VH.
10) Jednání VH začíná v 19:00 hod. a končí nejpozději v 22:00 hod., pokud si VH neodhlasuje jinak.
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Volební řád VH:
Doplňující volba člena VV.
1) Návrh předkládá VV dle doručených návrhů nebo delegáti valné hromady. Kandidát musí být fyzicky přítomen nebo musí doložit písemný souhlas s kandidaturou.
2) Zásady volby:
O způsobu volby rozhoduje VH:
a) veřejná volba: aklamací zdvižením ruky s platným hlasovacím lístkem,
b) tajná volba: jméno voleného delegáta bude vepsáno do hlasovacího lístku dle pokynů a upřesnění volební
komise.
3) Před zahájením voleb provede volební komise kontrolní součet přítomných delegátů s právem hlasovat.
4) V prvním kole voleb je zvolen kandidát, který obdržel nejvyšší počet hlasů za předpokladu, že současně obdržel i nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátu s právem hlasovat. V případě, že nedošlo ke zvolení
v prvním kole, postupují do druhého kola kandidáti s prvním a druhým nejvyšším počtem hlasů z prvního
kola. Ve druhém kole voleb bude zvolen kandidát, který obdržel nejvyšší počet hlasů ve druhém kole. V
případě, že ani ve druhém kole nebude dosaženo zvolení, uskuteční se po poradě VH kolo třetí. V případě
rovnosti hlasů i v kole třetím, rozhodne los.
5) Za člena VV nemůže být zvolen člen kontrolní komise.
6) Volby se řídí stanovami ČSMMA a tímto volebním řádem.

Delegační řád VH:
Způsob delegace delegátů s právem hlasovat na VH:
1) Delegáta s právem hlasovat na VH (dále jen delegát) může delegovat pouze řádný člen ČSMMA (§7, odst.
6.1. a 6.2. stanov ČSMMA), vyjma předsedy ČSMMA, který má právo hlasovat dle stanov ČSMMA (§7,
odst. 6.3. stanov ČSMMA).
2) Řádným členem ČSMMA je spolek (dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění), který byl rozhodnutím VV (§3, odst. 5. stanov ČSMMA) přijat za řádného člena ČSMMA (dále jen klub ČSMMA) a je
zveřejněn v administračním centru databázi klubů ČSMMA na internetových stránkách www.cubu.info
(dále jen databáze ČUBU).
3) Klub ČSMMA s členskou základnou 1 až 100 členů může na VH delegovat 1 delegáta, klub ČSMMA s členskou základnou 101 a více členů může na VH delegovat 2 delegáty.
4) Počet členů v členské základně klubu ČSMMA se stanovuje dle počtu evidovaných členů v databázi ČUBU
ke dni svolání VH. Případné změny, opravy či doplnění je třeba nahlásit VV minimálně 7 dní před konáním
VH, v opačném případě se bude na VH vycházet z evidence klubů ČSMMA pro výpočet počtu delegátů
z tabulky v příloze č. 1.
5) Pokud klub ČSMMA deleguje delegáta, který není jeho statutárním zástupcem, musí delegát před zahájením
VH předložit písemný souhlas s delegací s ověřeným podpisem statutárního zástupce klubu ČSMMA nebo
musí být statutární zástupce klubu ČSMMA osobně přítomen na VH a jeho delegaci osobně potvrdit.
6) Delegát musí před zahájením VH předložit svůj průkaz totožnosti a zapsat se do prezentační listiny VH.
7) Delegát musí být osoba starší než 18 let (§7, odst. 7. stanov ČSMMA).
8) Delegát není na VH zastupitelný (§7, odst. 8. stanov ČSMMA).
-3-

Příloha č.1
Název klubu ČSMMA

Delegáti VH

3F-GyMMA z.s.

1

Berka fight centrum z.s.

1

Bicom Fight Centrum Hrádek nad Nisou z.s.

1

BLOOD KNIGHT

1

Box Club Krnov, z.s.

1

DANTAI

1

ELVIS GYM,o.s.

1

Extreme-sports.cz, o.s.

1

FALCON Kickbox Vysoké Mýto, z.s.

2

Fight club Říčany, z. s.

1

Fit4Fight, o.s.

1

GB Draculino

1

Gladiator Championship Fighting, spolek

1

GOOD LUCK GYM, sportovní klub z.s.

2

GORILA MMA CLUB, z.s.

1

HANUMAN GYM PRAHA z.s.

1

JETSAAM GYM BRNO z.s.

2

KBC Milda Team z.s.

1

KBC Přerov z.s.

1

Klub thajského boxu a kick boxu - KTSO Praha J.V.

1

KRAVEC GYM, z.s.

1

LLAMARO MARTIAL ARTS CLUB o.s.

1

MMA Fighters Milovice

2

MMA Liberec z.s.

2

MMA Špici Pelhřimov, o.s.

1

MMA Team Jičín z.s.

1

MMA-PDY - sportovní klub z.s.

2

Občanské sdružení The Sharks

1

Oddíl bojových umění Doubrava - H.P. Martial Gym o.s.

1

Pankration gym,z.s.

1

PriMMAt Gym Praha

1

Reinders MMA Team, z.s.

1

Sebeobrana-czech z.s.

1

SK BELLOS - ULTIMATE FIGHTING z.s., Česká republika

1

SK Combat Sambo Prostějov, z. s.

1

SK Mudroch team, z. s.

1

SK Pretorian Pardubice z.s.

1

SMASH GYM OLOMOUC, z. s.

1

SPOLEK CAGE WARRIORS

1

SPORTOVNÍ KLUB BUDO HOSTIVAŘ

1

Sportovní klub Jihlava, z.s.

1

TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s.

1

TCB Gym, z.s.

2

Team Incredible z.s.

2

Tiger Gym z.s.

1

Vagabund Gym z.s.

1

Valhalla Fight Club

1

Vraťme dětem pohyb, z.s.

1

WRESTLING CLUB Třebíč o.s.

1

Yangame Gym

1
Celkem delegátů VH

58

