
JEDNACÍ ŘÁD FYZICKÝCH A MIMOŘÁDNÝCH ČLENSKÝCH SCHŮZÍ KLUBU BÍLÉHO OVČÁKA 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Tento Jednací řád členských schůzí Klubu bílého ovčáka (dále jen jako „Jednací řád“) je platný pro 

všechny fyzické a mimořádné členské schůze Klubu bílého ovčáka (dále jen jako „KBO“). 

Článek 2 

Orgány členské schůze 

1. V souladu s článkem VII, odstavec 2), bod b) Stanov KBO řídí jednání členské schůze Předseda 

Výboru KBO. V případě absence Předsedy Výboru KBO řídí jednání členské schůze jím 

jmenovaný zástupce z řad členů Výboru KBO. 

2. Dalšími orgány členské schůze jsou Zapisovatel a nejméně dva Skrutátoři. Tyto orgány volí 

členská schůze na základě návrhu Předsedy, případně na základě návrhu některého z členů 

KBO. 

Článek 3 

Jednání členské schůze 

1. Jednání členské schůze zahajuje Předseda Výboru KBO (dále jen jako „předseda“). Předseda 

zjistí usnášeníschopnost Členské schůze dle čl. VI, odst. 7 Stanov KBO.  Následně se postupuje 

dle čl. VI, odst. 8 Stanov KBO. 

2. Předseda informuje Členskou schůzi o tom, zda bude hlasování během dané Členské schůze 

probíhat  pomocí hlasovacího zařízení, zdvižením ruky, nebo jiným způsobem. 

3. Předseda vyzve Členskou schůzi k volbě Zapisovatele a Skrutátorů, viz čl. 2, odstavec 2 tohoto 

Jednacího řádu.  

4. Předseda přečte všechny body jednání příslušné Členské schůze. V případě, že je na pořadu 

jednání příslušné Členské schůze více, než 10 bodů, může Předseda v zájmu úspory času 

navrhnout projednání v tzv. zrychleném režimu. Zrychlený režim znamená, že každý 

navrhovatel má na představení svého návrhu max. 5 minut a následná diskuze je omezena na 

15 minut. Poté se přistupuje ke hlasování. Jednání ve zrychleném režimu podléhá souhlasu 

Členské schůze. 

5. V rámci členské schůze jsou projednávány návrhy, které byly doručeny na adresu sídla KBO 

z.s., viz. Čl. IV/2. odst. i Stanov KBO. Návrhy jsou  rozesílány členům formou hromadného 

emailu nejpozději 30 dní před Členskou schůzí. V případě dvou odlišných návrhů týkajících se 

stejné záležitosti jsou tyto projednány společně a hlasuje se o nich souběžně (např. Člen A 

navrhuje zvýšení maximální výšky o 0,5 cm, člen B navrhuje snížení maximální výšky o 0,5 cm.  

Hlasování proběhne tak, že první návrh bude volba A, druhý návrh volba B a volba „zdržel se“ 

bude zachování stávajícího stavu.). Návrh je přijat nadpoloviční většinou hlasů.  

6. Návrhy na změnu stanov jsou přijaty tříčtvrteční (¾) většinou všech hlasů. 

7. Součástí Členské schůze je i zpráva pokladníka o hospodaření klubu a zpráva KRKu. 

8. Předseda má právo udělit napomenutí členovi, který: 

a. nerespektuje vyhrazený časový limit, 



b. chová se nevhodně,  

c. slovně napadá ostatní členy, používá vulgární výrazy, 

d. je pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. 

Po třech napomenutích je předseda oprávněn dotyčného člena vyloučit z projednávání 

dalších bodů schůze, případně i ze sálu s tím, že mu je zachováno pouze právo hlasovat. 

9. Na závěr Členské schůze proběhne volná diskuze, během které mohou členové vznést dotazy 

a různá témata. Z volné diskuze může vzejít návrh na Členskou schůzi v případě, že ho schválí 

4/5 všech přítomných členů. O přijetí takového návrhu hlasuje Členská schůze okamžitě. 

10. Členskou schůzi uzavírá předseda. Ze schůze je vyhotoven zápis, který je následně rozeslán 

elektronicky všem členům do 15 dnů. 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Jednací řád vstupuje v platnost dne 4.9.2021. 

 


