JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČLENSKÉ SCHŮZE
Českého pointer a setter klubu, zapsaného spolku
(dále jen „klub“)
I. JEDNACÍ ŘÁD ČLENSKÉ SCHŮZE
1.
Jednání členské schůze
1. Členskou schůzi řídí předseda klubu nebo jím pověřený člen, dále jen předsedající schůze.
2. Pro zdárný průběh jednání nechá zvolit mandátovou a návrhovou komisi a ověřovatele
zápisu. V případě konání voleb do orgánů klubu, nechá zvolit komisi volební.
3. Mandátová komise si zvolí předsedu a zjistí z prezenční listiny, zda je schůze
usnášeníschopná a oznámí to plénu.
4. Návrhová komise si zvolí svého předsedu a ujme se své funkce dle článku 4. tohoto řádu.
5. V případě konání voleb si volební komise zvolí předsedu, který řídí volby dle volebního
řádu (viz článek II.).
6. Předsedající řídí jednání Členské schůze podle schváleného programu. Případné změny
během jednání musí schválit účastníci schůze hlasováním.
7. O jednání Členské schůze pořizuje určený zapisovatel zápis, který zkontrolují ověřovatelé
zápisu.

2.
Právo účasti, právo hlasovat a volit, hlasování a usnášeníschopnost
2.1. Jednání členské schůze klubu se účastní:
a) řádní členové klubu
b) čestní členové (s právem volit dle článku IV. odst. 8 stanov)
c) mimořádní členové (kteří nemohou volit dle článku IV. odst.7 stanov)
d) na pozvání výboru klubu i hosté.
2.2. Právo hlasovat a volit na členské schůzi mají pouze přítomní členové klubu, kteří
splňují podmínky dané platnými stanovami.
2.3. Hlasování
2.3.1 Hlasování o jednotlivých usneseních a dalších záležitostech jednání je prováděno
veřejným hlasováním, pakliže Členská schůze nerozhodne jinak.
2.3.2 O jednotlivých bodech usnesení se hlasuje zvlášť, v pořadí pro, proti a zdržel se
hlasování. Sčítání hlasů při hlasování provádí členové mandátové komise, vyjma voleb, poté
ohlásí předsedajícímu počty hlasů a ten oznámí výsledek hlasování plénu.
2.4 Usnášeníschopnost schůze se řídí dle čl. IX odstavce 5. platných stanov.

3.
Diskuse – rozprava na jednání Členské schůze
1. Diskuse během jednání Členské schůze se mohou zúčastnit všichni přítomní členové
klubu. Do diskuse se hlásí zvednutím ruky.

2. Každý může k dané problematice vystoupit maximálně 2 krát v délce do pěti minut.
Prodloužení časového limitu se může diskutujícímu povolit hlasováním Členská chůze.
3. O ukončení diskuse může rozhodnout Členská schůze na návrh předsedajícího.
4. Pokud diskutující nemluví k danému tématu, může mu po předchozím upozornění
a napomenutí předsedající odejmout slovo.
5. Na závěr programu Členské schůze je vždy zařazena všeobecná diskuse k těm věcem, které
nebyly v základních bodech jednání Členské schůze.

4.
Usnesení z jednání Členské schůze
1. Usnesení je předkládáno k jednotlivým bodům jednání prostřednictvím návrhové komise.
2. Návrhová komise ústy svého předsedy navrhuje znění usnesení a předkládá jej
předsedajícímu schůze, který dává o návrhu hlasovat.
3. Při podání pozměňovacích návrhů se nejprve hlasuje o posledně podaném a poté tak, jak
byly předkládány, ale vždy od posledně podaného.
4. Pozměňovací návrh musí být podán písemně návrhové komisi, která připraví návrh
a pořadí k hlasování předsedajícímu schůze.
5. Bylo-li schváleno znění usnesení, o ostatních protinávrzích se již nehlasuje.
6. Na závěr svého jednání přijímá Členská schůze konečný návrh usnesení.
7. Přijatá usnesení jsou zapsána

II.
VOLEBNÍ ŘÁD
1.
Činnost volební komise
1. Tímto volebním řádem se řídí Členská schůze při volbách svých orgánů a to Výboru klubu
a Kontrolní komise, které může dle stanov zřizovat.
2. Volby orgánů řídí předsedající a volební komise zvolená Členskou schůzí pro dané volby.
3. Volební komise jedná ústy svého předsedy.
4. Členové volební komise působí při volbě jako skrutátoři (osoby sčítající hlasy) klubu spolu
s mandátovou komisí.

2.
Kandidatura
1. Kandidovat do orgánů klubu může každý člen klubu.
2. Navrhovat kandidáty může kterýkoli člen klubu.
3. Kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit, buď slovně, je-li přítomen, nebo písemně
předem při své nepřítomnosti na jednání Členské schůze. Navrhovaní členové při svém
zvolení musí souhlasit se zápisem osobních údajů do veřejného rejstříku formou čestného
prohlášení s ověřeným podpisem.
4. Jména kandidátů oznámí předseda volební komise před zahájením volby.

3.
Volby
1. Dle stanov klubu je volba tajná. Pověření členové klubu připraví s volební komisí
hlasovací lístky pro danou volbu. Na něm bude název orgánu, do kterého je volba konána,
a jména kandidátů v abecedním pořadí s patřičným pořadovým číslem před jménem
kandidáta.
2. Při volbě hlasující zakroužkuje číslo před jménem kandidáta a to maximálně členskou
schůzí schválený počet osob do Výboru klubu a do Kontrolní komise. Pokud bude
označeno více osob, než je schválený počet členů Výboru nebo Kontrolní komise je
volební lístek neplatný. Pokud bude volební lístek upravený tak, že je dán hlas méně než
stanovenému počtu volených členů příslušného orgánu, je hlas platný.
3. Na základě hlasování sestaví volební komise pořadí kandidátů podle obdržených platných
hlasů od nejvyššího počtu. Do příslušného orgánu je zvolen kandidát, který získal největší
počet platných hlasů přítomných voličů, a to v pořadí určeném podle počtu získaných
hlasů. Ostatní kandidáti se stávají náhradníky volených orgánů. O výsledcích voleb podává
volební členské schůzi zprávu předseda volební komise.

4.
Zápis z volby
1. O výsledku každé volby je pořízen zápis.
a) název orgánu, do kterého byla volba uskutečněna
b) jméno kandidáta
c) počet přítomných volitelů v sále
d) počet hlasů pro kandidáta
e) výrok o zvolení či nezvolení kandidáta

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Účinnost jednacího a volebního řádu
1. Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Členskou schůzí

Schváleno Členskou schůzí klubu dne 12.2.2017.

