
Jednací řád členské schůze WDK 

 

1) Jednání členské schůze WDK se řídí programem, který navrhuje výbor WDK a schvaluje 

členská schůze. Návrh programu může být doplněn návrhem přítomných řádných členů 

WDK, výborem WDK nebo DR WDK, musí však být schválen prostou většinou přítomných 

řádných členů WDK s hlasovacím právem.  

2) Členská schůze nebude přijímat usnesení k otázkám zásadního významu, jejichž 

projednávání nebylo předem avizováno v pozvánce na členskou schůzi. Otázkami zásadního 

významu v tomto smyslu se rozumí bod 11.4. a bod 11.5. stanov:  

- změna stanov, zápisního a bonitačního řádu  

- rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění klubu, nebo sloučení s jiným zájmovým sdružením  

- rozhodnutí o vyloučení nebo nepřijetí člena 

3) Pokud se návrh člena týká bodu 11.4. a bodu 11.5. Stanov, musí být tento návrh uveden v 

pozvánce na členskou schůzi, a výboru klubu musí být zaslán nejpozději 6 týdnů před 

konáním členské schůze.  

4) Hlasovat na členské schůzi mohou pouze řádní členové WDK s platným hlasovacím 

právem, tj. ti, kterým byly vydány hlasovací lístky u prezence, hlasovací lístky jsou 

nepřenosné na jiného účastníka členské schůze.  

5) K přijetí návrhu se vyžaduje prostá většina hlasů přítomných členů WDK, kromě návrhů 

týkajících se změn uvedených pod bodem 2) tohoto jednacího řádu.  

6) Členská schůze volí z řad přítomných členů:  

a) tříčlennou komisi mandátovou  

b) tříčlennou komisi návrhovou pro přípravu usnesení  

Jednoho člena každé komise navrhuje výbor WDK, další dva jsou navrženi z řad přítomných 

řádných členů, návrh schvaluje členská schůze.  

7) O podaných návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány. Byl-li podán protinávrh, 

hlasuje se nejprve o původně podaném návrhu, nebyl-li přijat, hlasuje se o dalších návrzích v 

pořadí, v jakém byly podány. Byl-li některý z návrhů přijat, o dalších návrzích se již 

nehlasuje.  

8) Při hlasování se hlasy hlasujících sčítají. Sčítání hlasů zajišťuje mandátová komise, při 

vyšší účasti členské základny i touto komisí jmenovaní skrutátoři. Hlasovat se dává v pořadí 

pro návrh, proti návrhu a zdržel se hlasování. Předseda mandátové komise veřejně ohlásí 

počty hlasů. O výsledcích hlasování je veden předsedou mandátové komise protokol, který po 

ukončení schůze podepíší všichni tři členové mandátové komise a protokol je přiložen k 

usnesení z členské schůze k archivaci v dokumentaci jednatele.  

9) Diskusní přípěvky přítomní členové podávají písemně i ústně s tím, že písemné příspěvky 

mají přednost. Diskutující jsou předsedajícím vyzváni k diskusi podle pořadí, v jakém byly 

příspěvky podány. Diskusní příspěvek by neměl přesáhnout 3 minuty. O délce příspěvku 

může dle závažnosti rozhodnout předsedající.  



10) Jiná osoba než účastník s hlasovacím právem může v diskusi vystoupit jen se souhlasem 

členské schůze na základě hlasování.  

11) Případné technické poznámky nesmějí přesáhnout 1 minutu.  

12) Z jednání členské schůze pořizuje návrhová komise zápis a usnesení, které musí být po 

schválení členskou schůzí ihned podepsáno všemi členy návrhové komise.  

13) Usnesení členské schůze je do týdne po konání členské schůze zveřejněno na klubových 

webových stránkách a je archivováno u jednatele.  

 

Schváleno členskou schůzí WDK dne 8. 10. 2016 v Otradicích. 

 


