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Příprava výročních členských schůzí (konferencí) odborů 
KČT, oblastních konferencí KČT a konference KČT 

 
Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu a platným opatřením dochází k posunu termínů oproti 
platným termínům dle směrnic KČT. 
Pokud se VČS a konference nebudou moci konat prezenční formou, budou se muset uskutečnit vhodným 
„distančním“ způsobem. Pravidla pro Rozhodování mimo zasedání Konference KČT bude projednávat 7. 
ÚV KČT koncem listopadu 2020. Pravidla pro jednání oblastí a odborů si stanoví tyto subjekty v rámci 
svých kompetencí. 
 
A.   Výroční členské schůze (konference) odborů KČT: 
VČS (konference) odborů KČT budou probíhat v termínech od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021. 
Měly by projednat následující témata: 

 hospodaření a činnosti odborů KČT v období od poslední VČS (konference) 
 volbu výboru a kontrolora O KČT tam, kde výboru končí funkční období 
 volbu delegátů na oblastní konference KČT, příp. návrhy na členy oblastních orgánů KČT, pokud na 

oblasti končí volební období 
 členské příspěvky odboru na rok 2022, statistiku činnosti 2020 
 doplnění rodných čísel všech členů do členské databáze 

Doporučuje se účast zástupců oblastních výborů na VČS (konferencích) odborů KČT. 
 
B.   Oblastní konference KČT: 
Oblastní konference KČT proběhnou do konce března 2021. 
Oblastní výbory stanoví před zahájením VČS (konferencí) odborů termín oblastní konference a klíč pro 
volbu delegátů na oblastní konference. 
Oblastní konference KČT by měly projednat následující témata: 

 zprávu o činnosti a hospodaření oblasti od poslední oblastní konference 
 zprávu oblastní kontrolní komise 
 oblastní členské příspěvky na rok 2022 
 projednání návrhu úpravy struktury příspěvků KČT od roku 2022 
 volbu oblastních orgánů – oblastního výboru a oblastní kontrolní komise tam, kde končí oblastním 

orgánům funkční období 
 delegáty na konferenci KČT dle stanoveného klíče 
 kandidáty na doplnění členů Vedení KČT 
 statistiku činnosti 2020 za oblast 

Oblastních konferencí se zúčastní delegovaní členové Vedení KČT a ÚV KČT. 
 
C.   Konference KČT: 
Konference KČT je plánována v termínu 24. dubna 2021.  
Klíč pro volbu delegátů z oblastních konferencí se stanovuje tradičně: 1 delegát na každých započatých 500 
členů oblasti uvedených v databázi k 30. 11. 2020.  
Program konference stanoví Vedení KČT do konce března 2021. 
Ústřední sekretariát zajistí jako obvykle jednací místnost, občerstvení účastníků, přípravu materiálů pro 
delegáty a hosty konference.  
 
 
Návrh na usnesení: 
ÚV KČT   b e r e   n a   v ě d o m í   pokyny pro přípravu VČS, konferencí oblastí a Konference KČT 


