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JEDNACÍ ŘÁD 

 

1.  Jednání členské schůze KLUBU COTON DE TULEAR, o. s. (dále jen „Klub“) jsou oprávněni se účastnit 

členové Klubu pouze osobně (dále jen „Účastník členské schůze“). Každý Účastník členské schůze je 

povinen se v místě prezence prokázat pozvánkou (tzn. doložit mandát pro účast a hlasování na členské 

schůzi). Přítomnost Účastníků členské schůze se ověřuje dle prezenční listiny. 

2.  V místě prezence obdrží každý Účastník členské schůze hlasovací lístek (lístky). Pouze členi Klubu (či jejich 

zástupci), kteří dosáhli v den konání členské schůze 18 let, mají právo hlasovat. 

3.  Návrh programu členské schůze Klubu vyhotovený výborem Klubu a předem zaslaný členům Klubu spolu 

s pozvánkou je pro jednání závazný, jakmile jej členská schůze schválí. Členská schůze je oprávněna 

projednat záležitosti neuvedené v návrhu programu zaslaného členům Klubu výborem Klubu před 

konáním členské schůze pouze tehdy, jsou-li jednání členské schůze přítomni všichni členové Klubu. 

Členové Klubu nebo členové výboru Klubu mohou navrhnout body, jež mají být projednány na členské 

schůzi nejpozději do 30 dnů před konáním členské schůze jejich zasláním k rukám předsedy Klubu (takto 

navržené body je výbor Klubu povinen zařadit na návrh programu členské schůze). Termín a místo konání 

členské schůze musí být výborem Klubu zveřejněn na oficiálních klubových stránkách Klubu nejpozději 

dva měsíce před jejím konáním. Výbor Klubu na oficiálních internetových stránkách Klubu v sekci 

s omezeným přístupem pouze pro členy Klubu průběžně doplňuje návrhy bodů členů Klubu a členů 

výboru Klubu k projednání na členské schůzi. 

4. Není-li stanovami určeno jinak (viz čl. 7.2.1. stanov Klubu), je členská schůze usnášeníschopná, pokud je 

na ní přítomna alespoň jedna třetina členů Klubu. Jestliže se ve stanovenou dobu zahájení členské schůze 

neshromáždí alespoň jedna třetina členů, je členská schůze ukončena. V takovém případě po uplynutí 

15 minut může výbor Klubu svolat náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná při jakémkoli 

počtu přítomných členů. Na náhradní členskou schůzi se vztahují jinak veškerá ustanovení shodně jako 

na členskou schůzi. Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných 

či zastoupených členů Klubu, pokud není stanovami určeno jinak (viz čl. 7.2.8 stanov Klubu) 

5.  Pokud není stanoveno stanovami, dalšími předpisy Klubu či usnesením členské schůze jinak, hlasuje 

se vždy zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. 

6.  Jednání členské schůze řídí předseda Klubu, případně jím pověřený člen výboru Klubu (dále jen „Řídící“). 

7.  Členská schůze volí z řad Účastníků členské schůze 2 skrutátory, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

8.  Členská schůze může zvolit komise a pověřit je projednáním konkrétních problémů. 

9.  O vznesených návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány, respektive zaslány předsedovi Klubu. 

Pokud je podán protinávrh, nejprve se hlasuje vždy o původním návrhu. Každý protinávrh musí být 

podán jak verbálně, tak písemně, jinak o něm nelze hlasovat. Teprve není-li původní návrh schválen, lze 

hlasovat o dalších návrzích, a to v pořadí, v jakém byly podány. Jakmile je jeden z návrhů schválen, 

o dalších návrzích se již nehlasuje. V případě spornosti ve „hlasovatelnosti“ návrhu a protinávrhu, určí 

pořadí hlasování o návrhu a protinávrhu Řídící. 

10.  Řídící může z důvodu porady či z jiných důvodů vyhlásit během členské schůze krátkou přestávku. Pokud 

návrh na vyhlášení přestávky podá Účastník či Účastníci členské schůze, musí jej schválit nadpoloviční 

většina přítomných Účastníků, jinak se k němu nepřihlíží.  

11.  Řídící je povinen řídit diskusi tak, aby byla věcná a efektivní. 

12.  Po ukončení diskuse k určenému problému (tématu) se již nediskutuje, pokud Řídící nerozhodne jinak. 

13.  Případné technické poznámky a připomínky nesmějí přesáhnout dvě minuty. 
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14.  Pokud se v diskusi narazí na problém, který nelze na místě zodpovědět, je dotázaný orgán či člen orgánu 

povinen zpracovat písemnou odpověď nejpozději do 30 dnů po skončení jednání členské schůze 

a rozeslat ji členům Klubu. 

15.  Hlasy Účastníků způsobilých hlasování na členské schůzi se při hlasování sčítají. Sčítání hlasů zajišťují 

2 skrutátoři. Skrutátoři ohlásí veřejně počet hlasů „pro a proti“. Rozdíl mezi celkovým počtem 

přítomných Účastníků členské schůze a součtem hlasů „pro a proti“ bude kvalifikován jako „zdržel se 

hlasování“. Výsledek hlasování oznamuje Účastníkům Řídící členské schůze. 

16.  Hlasování při volbě členů do výboru Klubu upravuje volební řád Klubu. 

17.  Z celého jednání členské schůze Klubu se pořizuje zvukový záznam. O výsledcích hlasování a přijatých 

usnesení je pořizován zápis, jenž musí být podepsán zapisovatelem a jedním ověřovatelem zápisu bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od konání členské schůze. 

18.  Předseda Klubu je povinen zajistit rozeslání zápisu o členské schůzi obsahující přijatá usnesení členské 

schůze všem členům Klubu, a to nejpozději do 15 dnů po obdržení podepsaného zápisu zvoleným 

zapisovatelem a ověřovatelem zápisu a nechat jej zveřejnit na oficiálních internetových stránkách Klubu. 


