
Jednací řád konference ČMKCHB

1. Účastníky jednání konference ČMKCHB jsou delegáti vyslaní jednotlivými oblastmi,
dle ustanovení stanov spolku a to jeden delegát na každých započatých deset členů
klubu v oblasti.  Každý delegát  je povinen se v místě  konání konference zapsat  do
prezenční listiny. Delegát u prezence obdrží hlasovací lístek a další pracovní materiály
konference. 

2. Konference  je  usnášení  schopná,  je-li  přítomna  nadpoloviční  většina  navržených
delegátů. Každý návrh je schválen tehdy, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina
přítomných delegátů konference. 

3.  Hlasovací  právo má  jen  navržený  delegát,  který  se  řádně  prezentoval.  Hlasovací
právo je nepřenosné.  Pokud není  stanoveno jinak,  hlasují  delegáti  vždy zvednutím
ruky s jedním hlasovacím lístkem. Ostatní účastníci  konference se mohou zúčastnit
diskuze k nadneseným tématům, podávat návrhy, ale nesmí o nich hlasovat.

4. Návrh programu jednání konference uvedený na pozvánce je pro jednání závazný,
jakmile jej delegáti nadpoloviční většinou přijmou. Delegát může před hlasováním o
programu,  na začátku jednání  konference,  navrhnout doplnění  či  změnu programu.
Navržená změna jednání konference je závazná, pokud je přijata delegáty v hlasování.

5. Jednání  konference  řídí  delegáty  zvolený  předsedající  konference.  Předsedající  se
ujme řízení průběhu konference, dá odsouhlasit program jednání,  jednací a volební
řád,  nechá  zvolit  z řad  delegátů  zapisovatele  jednání  konference,  dva  ověřovatele
zápisu, tři sčitatele hlasů volební komise a tříčlennou komisi návrhovou pro přípravu
usnesení. Předsedající má právo vyhlásit během jednání konference přestávku.

6. O vznesených návrzích nechává předsedající hlasovat v pořadí, v jakém byly podány.
Pokud byl podán protinávrh, nejprve se hlasuje vždy o původním návrhu. Pokud nebyl
původní návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích a to v pořadí, v jakém byly podány.
Jakmile je jeden z návrhů delegáty schválen, o dalších návrzích se již nehlasuje.

7. Právo  diskuze  mají  delegáti,  členové  orgánů  klubu  a  schválení  hosté  konference.
Diskuzi řídí předsedající a má právo délku příspěvku omezit. Delegáti se do diskuze
hlásí a mluví, až když jsou předsedajícím vyzváni. Po ukončení diskuze k určenému
problému se již o něm dále nediskutuje. Předsedající  má právo odmítnout diskusní
příspěvek.

8. Pokud se v diskuzi narazí na problém, který nelze na místě správně a věcně vyřešit,
určí  předsedající  kdo  a  do  jakého  termínu  problém  vyřeší,  jak  s řešením  budou
seznámeni delegáti konference, popřípadě členská základna klubu a tento návrh nechá
odsouhlasit delegáty hlasováním.

9. Hlasy  delegátů  se  při  hlasování  sčítají  a  to  pověřenými  sčitateli  hlasů  (volební
komise). Tito ohlásí výsledek hlasování předsedajícímu konference a ten jej veřejně
vyhlásí. Výsledky hlasování musí být zapsány v zápisu z konference.

10. Volbu členů klubu do orgánů klubu upravuje volební řád konference.



11. Z celého jednání konference ČMKCHB je pořízen zápis určeným zapisovatelem a ten
je ověřený ověřovateli zápisu. Součástí zápisu je přijaté usnesení z konference klubu.
Usnesení musí být podepsáno všemi členy návrhové komise. Předsedající konference
podepíše celý zápis a v termínu nejpozději  do třiceti  dnů od konání konference jej
předá zvolenému výboru klubu, který v tomto termínu se zápisem seznámí členskou
základnu klubu.

Volební řád konference ČMKCHB

1. Členy výboru a kontrolní komise klubu volí na konferenci delegáti konference, kteří se
na ni presentovali a mají hlasovací právo na této konferenci. Členem orgánů klubu se
může stát člen ČMKCHB, který má splněné veškeré povinnosti vůči klubu. Kandidát
volený do orgánů klubu nemusí být delegátem konference klubu.

2. Konference klubu volí sedmičlenný výbor klubu a tříčlennou kontrolní komisi klubu
dle stanov klubu, dále konferencí ve stanovách schválený počet náhradníků výboru a
KK.  Předsedající  opětovně  ověří,  že  v době  voleb  do  orgánů  klubu  je  konference
klubu usnášeníschopná.

3. Volby budou provedeny tajným hlasováním přítomných delegátů konference. Každý
delegát obdrží dva volební lístky se jmény kandidátů a vyznačenými prázdnými řádky
pro  své  návrhy  kandidátů.  Na  volebním  lístku  pro  výbor  klubu  vyznačí  delegát
konference dohodnutým, vhodným způsobem maximálně 7 jmen kandidátů do výboru,
na volebním lístku kontrolní komise vyznačí delegát maximálně 3 jména kandidátů
(může méně, nesmí více!). 

4. Neplatný hlasovací lístek je takový lístek, který je naprosto nečitelný, zmatečný, nebo
je na něm u výboru či KK ponecháno více než výše uvedený počet jmen, tedy max. 7
pro výbor a 3 pro KK.

5. Průběh voleb řídí předsedající jednání konference. Po odevzdání volebních lístků jsou
sčitateli,  za  jeho  přítomnosti,  vyhodnoceny  výsledky  voleb,  které  veřejně  oznámí.
Pokud se o některých kandidátech a náhradnících do orgánů klubu nerozhodne během
prvního kola nadpoloviční většinou přítomných delegátů,  řídí  volbu v druhém kole,
případně  dalších  kolech.  Vždy  po  ukončení  dalšího  kola  vyhlásí  výsledky  voleb,
pořadí kandidátů a počet hlasů, které dosáhli. 

6. Kandidáti  do  orgánů  klubu,  včetně  náhradníků,  musí  být  zvoleni  nadpoloviční
většinou  přítomných  delegátů  (silný  mandát).  Pokud  tomu  tak  není,  postupuje
kandidát  do  druhého  kola,  případně  dalšího  kola.  Do  druhého  kola  postupují  i
kandidáti  s rovností  hlasů  na  posledních  volitelných  místech,  přesahující  počet
volitelných členů. Kandidáti, kteří dostanou v prvním, v druhém a dalším kole, nejvíce
a nadpoloviční většinu hlasů delegátů jsou zvoleni. Tak se postupuje až do konečného
zvolení 7 členů výboru, 3 členů KK a úplného počtu náhradníků orgánů.  

7. Není-li  z jakýchkoliv  důvodů  volba  do  orgánů  klubu  úspěšná,  musí  se  delegáti
dohodnout na opakování voleb, dokud nebudou orgány klubu na konferenci zvoleny.



Konečné  výsledky  voleb  musí  být  zaprotokolovány  v zápise  z konference  včetně
jednotlivých výsledků hlasování.

Výbor ČMKCHB  z. s., v Havlíčkově Brodu dne 30. 1. 2017


