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Jednací řád
Spolku českého strakatého psa, o. s. (dále jen „Spolku“)
Tento jednací řád upravuje jednání členských schůzí Spolku českého strakatého psa.

I. Účastníci členské schůze
1. Způsob svolávání členské schůze je upraven ve stanovách Spolku.
2. Účastníky jednání členské schůze jsou členové Spolku českého strakatého psa a pozvaní hosté.
Přítomnost členů se zaznamenává do prezenční listiny.
3. Při prezenci obdrží každý člen hlasovací lístek. Pouze členové s platným hlasovacím lístkem
mají právo hlasovat.
4. Člen se může nechat na členské schůzi zastoupit na základě písemně udělené plné moci. Jeden
zmocněnec může zastupovat pouze jednoho zmocnitele. Podpis zmocnitele na plné moci musí
být úředně ověřen.
5. O přítomnosti nečlenů Spolku a hostů rozhodne hlasováním členská schůze.
II. Orgány členské schůze
1. Členská schůze volí z přítomných členů zapisovatele, který zároveň připravuje návrh usnesení,
a komisi mandátovou pro sčítání hlasů.
2. Členská schůze může zvolit i další komise, dle potřeby.
3. Schůzi řídí předseda Výboru, nebo člen Spolku, který byl řízením pověřen Výborem.
4. Originál zápisu a usnesení členské schůze je výborem Spolku archivován spolu s prezenční
listinou.
III. Jednání schůze
1. Předem zveřejněný návrh programu jednání členské schůze je pro jednání závazný.
2. Členská schůze může přijímat usnesení i k jiným k otázkám, jejichž projednání bylo navrženo, a
tento návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů. Takové body se zařazují do
bodu různé.
3. Každý bod programu má svého zpravodaje. Pokud předseda Výboru (u mimořádné schůze
předseda dozorčí rady) neurčí jinak, je zpravodajem právě předseda. Zpravodaj bodu
seznamuje členskou schůzi s problematikou projednávaného bodu a uvádí všechny zásadní
skutečnosti, aby se mohli členové rozhodnout, jak budou o daném bodu hlasovat.
4. Ke každému bodu je přípustná diskuze.
5. Do diskuze se diskutující hlásí zdvižením ruky, slovo uděluje řídící schůze.
6. Maximální doba jednoho diskuzního příspěvku může být členskou schůzí časově omezena,
stejně tak počet příspěvků jednoho člena k danému tématu.
V. Hlasování
1. Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Návrh usnesení
členské schůze je schválen, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů.
2. Pokud není stanoveno jinak, hlasuje se vždy zvednutím ruky s hlasovacím lístkem.
3. Pokud je podán protinávrh, nebo se hlasuje o více usneseních k jednomu bodu schůze,
rozhodne řídící schůze, v jakém pořadí se bude o jednotlivých návrzích hlasovat.

4. Protinávrh je třeba nadiktovat do zápisu nebo podat písemně, jeho znění bude citováno v
zápise.
5. K jednomu bodu programu nebo tématu může být přijato více usnesení, která si ale nesmějí
svým obsahem odporovat.
6. V případě, že se do voleného orgánu hlásí více kandidátů, hlasuje se o každém zvlášť. Každý
hlasující člen smí hlasovat pouze pro tolik kandidátů, kolik jich má být do voleného orgánu
zvoleno. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.
7. Hlasy při hlasování sčítají členové mandátové komise, předseda mandátové komise vždy
oznámí počet pro a proti a počet těch, kdo se zdrželi hlasování.
8. V mimořádných případech (mimořádné situace, časová tíseň, krizové stavy) je z důvodu
okamžitého projednání neodkladné věci možné, aby členská schůze projednala určitou
záležitost a hlasovala o usnesení formou umožňující dálkový přístup. S užitím takového
způsobu musí svým hlasováním vyjádřit souhlas nadpoloviční většina členů spolku.
Předsedající mimořádné členské schůze organizuje tuto tzv. distanční schůzi spolku
technickými prostředky elektronické komunikace. Technicky jednání a zápis zajišťuje výbor
spolku. Bez pochybností identifikovaní členové spolku musí mít možnost se k předloženým
materiálům a usnesením vyjádřit a poté hlasují potvrzením jedné z variant (Ano – Ne – Zdržel
se). Výbor sumarizuje výsledek hlasování a zpětně informuje členy spolku o výsledku
hlasování. Záznam o mimořádném jednání členské schůze a hlasování podepisují na příštím
řádném zasedání členské schůze ti členové, kteří se mimořádného jednání členské schůze
účastnili.
V. Závěrečná ustanovení
1. Průběh členské schůze může být zaznamenáván.
2. Kdo porušuje jednací řád, vystavuje se postihu dle platných stanov Spolku a platného kárného
řádu Spolku, toto ustanovení se týká i hostů.
3. Veškeré změny tohoto jednacího řádu jsou v pravomoci členské schůze Spolku.
Tento jednací řád byl schválen členskou schůzí Spolku českého strakatého psa dne 29. listopadu
2015 a týmž dnem nabývá účinnosti.

