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Směrnice č.2/2021 
Pravidla on-line zasedání v rámci ÚBD SLČR. 
 
Zasedání Rady úseku ÚBD: 

• Může být v případě potřeby svoláno na on-line zasedání 

• Všichni členové Rady musí obdržet od svolavatele on-line zasedání obdržet 
přístupový kód nejpozději 2 dny před jejím začátkem 

• Členové Rady mohou na takovém zasedání podávat příspěvky k jednotlivým 
bodům programu 

• Členové Rady mají právo hlasovat o usnesení 

• Členové Revizní komise UBD mají právo účastnit se zasedání Rady UBD, 
přístupový kód jim je zaslán automaticky svolavatelem zasedání 

• Hosté mohou být přizváni k jednotlivým bodům programu on-line, nemusí být 
připojeni k zasedání při hlasování členů Rady 

 
Zasedání Revizní komise ÚBD: 

• Může být v případě potřeby svoláno na on-line zasedání 

• Všichni členové Revizní komise musí obdržet od svolavatele on-line zasedání 
obdržet přístupový kód nejpozději 2 dny před jejím začátkem 

• Členové Revizní komise mohou na takovém zasedání podávat příspěvky 
k jednotlivým bodům programu 

• Mají právo hlasovat o usnesení 

• Hosté mohou být přizváni k jednotlivým bodům programu on-line, nemusí být 
připojeni k zasedání při hlasování členů Revizní komise 

 
Trenérská rada, Metodická komise, STK ÚBD: 

• Může být v případě potřeby svolána na on-line zasedání 

• Všichni členové Trenérské rady, Metodické komise, STK musí obdržet od 
svolavatele on-line zasedání obdržet přístupový kód nejpozději 2 dny před jejím 
začátkem 

• Členové TR, MK nebo STK mohou na takovém zasedání podávat příspěvky 
k jednotlivým bodům programu 

• Členové Trenérské rady, Metodické komise, STK mají právo hlasovat o usnesení 

• Členové Rady UBD a Revizní komise UBD mají právo účastnit se zasedání 
Trenérské rady, Metodické komise, STK přístupový kód jim je zaslán automaticky 
svolavatelem zasedání 

• Hosté mohou být přizváni k jednotlivým bodům programu on-line, nemusí být 
připojeni k zasedání při hlasování členů Rady 

          
V Liberci 25. 6. 2021      Ing. Aleš Vaněk 

         Předseda ÚBD SLČR 


