FOTBALOVÝ KLUB HLUBOČKY z.s.
Olomoucká 34, 783 61 Hlubočky
www.fkhlubocky.cz

JEDNACÍ ŘÁD
Členské schůze Fotbalového klubu Hlubočky z.s.
26.2.2017, Hlubočky
Článek 1
1. Jednání členské schůze jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové Fotbalového klubu
Hlubočky z.s. (dále jen „klub“). Dále se mohou členské schůze také zúčastnit příznivci
klubu, hosté a další osoby nezbytné pro zajištění průběhu členské schůze, nemají však právo
hlasovat.
2. Členská schůze je schopna jednat, usnášet se a volit, pokud je přítomná nadpoloviční většina
členů klubu (delegátů) s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném
zahájení členské schůze není přítomna nadpoloviční většina všech delegátů s hlasem
rozhodujícím, je členské schůze usnášeníschopná v počtu přítomných.
3. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny přítomných delegátů
s hlasem rozhodujícím. V případě, že budou odsouhlaseny změny Stanov, je k platnosti
usnesení členské schůze zapotřebí souhlasu většiny přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím.
4. Hlas rozhodující má každý člen klubu, který dovršil hranici 18ti let.
Článek 2
1. Jednání členské schůze zabezpečuje výkonný výbor klubu.
2. Členská schůze volí svého předsedajícího. Tuto funkci může vykonávat pouze delegát
s hlasem rozhodujícím Předsedající má právo určit si asistenta, který mu bude nápomocen
při administrativním zabezpečení jeho funkce.
3. Předsedající řídí členskou schůzi podle schváleného programu a uděluje slovo jednotlivým
delegátům a hostům a činí úkony k zajištění řádného průběhu jednání dle dalších ustanovení.
4. Členská schůze schvaluje jednoho či více sčitatelů, kteří budou provádět sčítání hlasů při
veřejném hlasování.
Článek 3
1. Delegát s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit v diskusi k jednotlivým bodům
programu, předkládat návrhy na předsedajícího a předkládat podněty a připomínky. Se
souhlasem předsedajícího mohou v diskusi vystoupit i další účastníci členské schůze.
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2. Předsedající může diskutujícím odejmout slovo pouze po předchozím upozornění, a to
v případech, kdy diskutující výrazně překročí obvyklou délku vystoupení nebo se zcela
odchyluje od projednávaného bodu anebo hrubým způsobem uráží přítomné.
3. Delegát s hlasem rozhodujícím může k projednávaným bodům programu vznášet faktické
poznámky a pozměňovací návrhy. Jestliže byly předneseny pozměňovací návrhy, hlasuje se
nejdříve o nich, a to v pořadí v jakém byly předneseny. Přijetím jednoho pozměňovacího
návrhu se o dalších návrzích již nehlasuje.
4. Všichni účastníci členské schůze jsou povinni dbát pokynů předsedajícího, zejména hovořit
pouze je-li jim uděleno slovo a zachovávat principy vzájemné úcty a slušnosti. V průběhu
jednání členské schůze je zakázáno rušit jednání hlasitým hovorem, používáním mobilních
telefonů, apod. Delegát, porušující výše uvedená pravidla může být po napomenutí
předsedajícím vykázán ze sálu.
5. V případě hromadného porušování zásad uvedených v odst.4, či pokud by jednání členské
schůze ztrácelo důstojnost, předsedající jednání přeruší až do obnovení pořádku.
Článek 4
1. Z jednání členské schůze se zpracuje usnesení. Návrhy na znění usnesení předkládá členské
schůze předsedající nebo jeho asistent. Návrhy usnesení mohou předkládat rovněž delegáti
s hlasem rozhodujícím a to prostřednictvím předsedajícího.

V Hlubočkách 6.2.2017

