
JEDNACÍ   ŘÁD 

Volební členské schůze oddílu moderního pětiboje TJ Dukla Prahy, z. s. 

 
 

1.  Volební členské schůze (dále VČS) oddílu moderního pětiboje TJ Dukla Praha, z. s. (dále 
oddíl)  
se účastní: 

 

a) členové oddílu starší 18ti let, kteří mají hlas rozhodující 
 
 

b) pozvaní hosté, kteří mají hlas poradní 
 

2.  Jednání VČS lze zahájit, jestliže je prezentována nadpoloviční většina oprávněných členů. 
K platnosti usnesení VČS je potřebný souhlas nadpoloviční většiny v okamžiku hlasování 
přítomných mandátů.    

  
 V případě, že se takové množství členů neprezentuje, bude 30 minut po plánovaném 

začátku zahájena Náhradní VČS, která je usnášeníschopná v počtu přítomných členů. 
 

3.  Jednání VČS řídí tříčlenné pracovní předsednictvo, které schvalují členové s hlasem 
rozhodujícím na návrh výboru oddílu či přítomných členů.  

 

4.  Řídicí VČS 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 VČS. 

 

5. Jednání VČS se řídí programem navrženým výborem oddílu, jenž schvalují přítomní členové 
oddílu s hlasem rozhodujícím. 

 

6. Každý účastník VČS má právo vystoupit v diskusi. Řídicí VČS má právo odejmout 
diskutujícímu slovo, pokud nehovoří věcně k tématu, opakuje už přednesené názory bez 
nových námětů řešení, vystupuje po několikáté se stejnou myšlenkou nebo hrubě uráží 
další účastníky VČS. 

 

7. O předložených návrzích hlasují členové s hlasem rozhodujícím zdvižením ruky.  
O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Návrh je schválen, hlasuje-li pro 
něj nadpoloviční většina v okamžiku hlasování přítomných členů s hlasem rozhodujícím.  

 

8. Členové s hlasem rozhodujícím schvalují mandátovou, volební a návrhovou komisi a 
ověřovatele zápisu. Všechny komise volí ze svého středu předsedu, který jménem příslušné 
komise seznamuje VČS s výsledky a výstupy příslušných komisí. 

 

a) Mandátová komise ověřuje přítomnost členů s hlasem rozhodujícím a dalších 
účastníků s hlasem poradním, podává VČS informaci o počtech prezentovaných a 
přítomných účastníků, sčítá hlasy při veřejném hlasování. 

 

b) Návrhová komise předkládá na základě průběhu jednání a písemných připomínek 
návrh usnesení ke každému bodu programu VĆS a další údaje o průběhu jednání, 
včetně usnášení schopnosti, příp. poměrech hlasů, pokud si to VČS vymíní.            

 

c) Volební komise řídí volby v souladu se schváleným volebním řádem. 
d) Ověřovatel zápisu provede po VČS kontrolu zápisu. 

 

9. O ukončení VČS rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím na návrh pracovního 
předsednictva. 

 
 
 
Schválil výbor oddílu dne 06.04.2021 


