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Jednací řád členské schůze spolku OS Pro Kunratice 
(dále jen  OSPK) 

 
Členská schůze se koná ve smyslu Nového občanského zákoníku a platných Stanov 
sdružení – čl. VIII. Valná hromada. Koná se za období od 3. únor 2014 -  do 31. března 
2016.  
Členská schůze je volební.  Předchozí členská schůze/valná hromada se konala dne 3. 2. 
2014. 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, její složení, kompetence, podmínky 

svolávání a způsob rozhodování se řídí ustanoveními čl. VIII. Stanov OSPK v 
platném  znění. 

 
1.2. Tento jednací řád členské schůze Spolku upravuje podrobnosti jednání, ustavování 

pracovního předsednictva a komisí členské schůze Spolku, hlasování o usneseních 
a o volbách do orgánů Spolku. 

 
Článek 2 

Právo účasti, právo hlasovat a volit, usnášeníschopnost 
 
2.1. Jednání členské schůze spolku se účastní: 

a) členové Spolku; 
b) čestní členové; 
c) na pozvání výboru Spolku hosté, kteří se mohou jednání Spolku účastnit 

jen   se souhlasem výkonného výboru. 
 
2.2. Právo hlasovat a volit na členské schůzi mají pouze osobně přítomní členové Spolku 

nebo zastoupení členové plnou mocí, která nemusí být úředně ověřena. 
2.3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční 

většina  členů. K přijetí usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech 
přítomných členů, pokud není stanovami určeno jinak. Není-li členská schůze na 
svém zasedání schopna usnášet se, koná se náhradní zasedání členské schůze a to 
po 30 minutách od okamžiku, kdy výbor Spolku oznámí, že členská schůze není 
usnášeníschopná. V takové situaci platí, že náhradní členská schůze je 
usnášeníschopná za účasti libovolného počtu členů.  

 
Článek 3 

Řízení jednání, pracovní předsednictvo a komise 
 
3.1. Jednání členské schůze Spolku řídí předsedající členské schůze, který 

předkládá členské schůzi Spolku ke schválení: 
a) ověřovatele zápisu z členské schůze Spolku; 
b) návrhy na řešení procedurálních otázek; 
c) program jednání členské schůze a případnou změnu pořadí 

projednávaných bodů programu; 
d) návrh na složení tříčlenné mandátové komise ve složení předseda a dva 

členové; 
e) návrh na složení tříčlenné návrhové komise ve složení předseda a dva 

členové; 
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f) v případě volební členské schůze návrh na složení tříčlenné volební 

komise ve složení předseda a dva členové. 
Předsedající dbá na řádný a důstojný průběh celého jednání členské schůze Spolku, 
koordinuje práci komisí a zjišťuje výsledky jejich činnosti. 

 
3.2. O návrzích podle bodu 3.1. odst. a) až f) rozhoduje členská schůze veřejným 

hlasováním zdvižením ruky. Ke schválení je zapotřebí nadpoloviční většina 
přítomných členů nebo zastoupených plnou mocí. 

 
3.3. Za členy komisí mohou být navrhováni členové Spolku a čestní členové Spolku.  

 
3.4. Mandátová komise je po svém ustavení povinna: 

a) ověřovat oprávněnost účasti na jednání a při hlasování; 
b) ověřovat usnášeníschopnost členské schůze Spolku po zahájení a v 

průběhu jednání, při hlasování a při volbách a podávat o tom zprávu 
členské schůzi; 

c) zjišťovat výsledky hlasování a podávat o nich zprávu členské schůzi, 
přičemž odpovídá za správné zjištění výsledků hlasování. 

 
3.5. Návrhová komise je po svém ustavení povinna: 

a) přijímat a předávat připomínky a návrhy účastníků jednání způsobem 
stanoveným v čl. 5 tohoto jednacího řádu; 

b) předkládat členské schůzi Spolku návrhy na hlasování o pozměňujících a 
doplňujících návrzích a přijaté návrhy zapracovat do konečného znění  
usnesení. 

 
3.6. Volební komise je ustavována na volební členské schůzi Spolku. Je povinna: 

a) zajišťovat organizaci a průběh voleb do orgánů Spolku; 
b) provádět kontrolu formálních náležitostí; 
c) předseda volební komise přednáší návrhy jednotlivých

 kandidátů do příslušných orgánů Spolku; 
d) zjišťovat výsledky voleb, přičemž odpovídá za správnost zjištěných 

výsledků a počtu získaných hlasů jednotlivých kandidátů; 
e) předseda volební komise podává členské schůzi Spolku zprávu o 

výsledcích voleb, která obsahuje jména zvolených kandidátů do 
jednotlivých orgánů Spolku s uvedením počtu získaných hlasů. 

 
 

Článek 4 
Postup při hlasování a projednávání bodů programu 

jednání 
 
4.1. Členská schůze Spolku při hlasování postupuje v tomto pořadí: 

a) schvaluje veřejným hlasováním ustavení a složení komisí; 
b) schvaluje po zahájení a přednesení zpráv mandátové

 komise o usnášeníschopnosti veřejným hlasováním 
program jednání; 

c) veřejně hlasuje o návrzích, procedurálních otázkách a o dílčích 
usneseních; 

d) v případě volební členské schůze volí veřejnou volbou příslušné orgány 
Spolku; 
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e) schvaluje veřejným hlasováním závěrečné usnesení členské schůze. 
 
 
4.2. Při projednávání jednotlivých bodů programu jednání se stanoví tento postup: 

a) seznámení členské schůze s projednávaným materiálem k příslušnému 
bodu programu přednesením nebo odkazem na písemný návrh, který byl 
předložen členům Spolku před jednáním členské schůze; 

b) rozprava, kterou zahajuje, řídí a uzavírá předsedající; 
c) přednesení a hlasování o případných doplňujících či pozměňujících 

návrzích; 
d) přednesení návrhu usnesení včetně schválených doplňků a změn; 
e) hlasování o konečném návrhu usnesení. 

 
4.3. Hlasování o procedurálních otázkách má vždy přednost před 

projednáváním a hlasováním o věci samé. 
 

Článek 5 
Předkládání a přijímání návrhů 

 
5.1. Předkládat návrhy usnesení k jednotlivým bodům schváleného programu jednání 
členské schůze jsou oprávněni členové Spolku. 
5.2. Hlasování o návrzích se děje veřejným hlasováním zdvižením ruky. 
5.3. K přijetí návrhu je nutná většina hlasů členů spolku stanovená pro danou věc 

podle stanov Spolku. 
 

 
Článek 6  
Rozprava 

 
6.1. Rozprava je vedena ke každému projednávanému bodu schváleného programu  

jednání. 
 
6.2. Rozpravu zahajuje, řídí a uzavírá předsedající. 

 
6.3. Délka vystoupení účastníka rozpravy je časově limitována na dobu maximálně 3 

minut, k procedurálním návrhům na dobu 1 minuty. 
 
6.4. Předsedající může vystoupení účastníka rozpravy přerušit k projednání 

procedurálního návrhu. Může též slovo účastníku rozpravy odejmout a jeho 
vystoupení v rozpravě  ukončit v případě, že překročil časový limit nebo se i před 
vypršením časového limitu odchýlil od projednávaného návrhu nebo pokud jeho 
vystoupení narušuje důstojný průběh jednání. 

 
6.5. Členům výboru, kontrolní komise a předsedům komisí předsedající udělí slovo k 

projednávanému návrhu, kdykoliv o to požádají. 
 
6.6. O zařazení a přednesení diskusních příspěvků a projevů přizvaných účastníků a 
hostů členské schůze rozhoduje na návrh účastníka předsedající spolu s návrhovou 
komisí. Tato vystoupení nejsou zpravidla časově limitována, předsedající je však může 
ukončit zejména z časových důvodů, nebo pokud vystoupení narušuje důstojný průběh 
jednání. 
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Článek 7 

Volby členů výboru 
 
7.1. V případě volební členské schůze volí členové Spolku členy dle čl. IX. stanov 

Spolku. 
 
7.2. Návrh kandidáta musí obsahovat do jakého orgánu - funkce kandidát kandiduje, 

titul, jméno a příjmení kandidáta, a trvalé bydliště. K zařazení na kandidátní listinu 
musí dát navržený kandidát souhlas. Kandidáty lze navrhovat a volit  i v jejich 
nepřítomnosti, pokud je volební komisi doložen jejich písemný souhlas s 
kandidaturou do příslušného orgánu nebo funkce. 

 
7.3. Návrh kandidátů musí být předložen volební komisi alespoň 30min. před 

volebním aktem. Volební komise provede kontrolu formálních náležitostí a 
přezkoumá, zda obsahuje všechny potřebné údaje o kandidátech, včetně splnění 
podmínky souhlasu kandidáta s volbou podle předchozího odstavce, a podá o tom 
členské schůzi zprávu. 

 
 
7.4. Předseda volební komise návrh jednotlivých kandidátů přednese členské schůzi. 

Každý navrhovaný kandidát se při čtení svého jména představí povstáním. 
 
7.5. Předsedající vyhlásí veřejné volby do orgánů Spolku. O kandidátech nechává 

předsedající hlasovat jednotlivě. 
 
 
7.6. Do příslušného orgánu nebo funkce je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční 

většinu hlasů členů. 
 
7.7. Ve prospěch neobsazených míst se může konat druhé kolo voleb, kterého se 

účastní pouze kandidáti, kteří nebyli v prvním kole řádně zvoleni. 
 
7.8. Pro zvolení do příslušného orgánu ve druhém kole voleb je rozhodující pořadí 

dosažené podle počtu získaných hlasů při volbě. 
 
 
7.9. O výsledcích voleb podává volební členské schůzi zprávu předseda volební 

komise. Ve zprávě musí být uvedena jména kandidátů, kteří byli zvoleni do 
příslušných orgánů a funkcí s uvedením počtu získaných hlasů. 

 
 

Článek 8 
Usnesení členské schůze Spolku 

 
8.1. K jednotlivým bodům programu lze přijímat usnesení (dílčí usnesení). 

 
8.2. Z jednání členské schůze Spolku musí přijato závěrečné usnesení. 

 
8.3. Závěrečné usnesení schvaluje členská schůze jako celek. 

 
8.4. Není-li závěrečné usnesení přijato, hlasuje se zvlášť pouze o těch jednotlivých 
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bodech návrhu, které nebyly v průběhu jednání členské schůze přijaty jako dílčí 
usnesení, a v případě  volební  členské  schůze  kromě  výsledků  voleb.  Závěrečné  
usnesení  je  tedy   v takovém případě tvořeno schválenými dílčími usneseními a 
výsledky voleb. 

 
8.5. Zápis o závěrečném usnesení členské schůze Spolku odsouhlasí členové 
návrhové komise  
8.6. Zápis z průběhu a usnesení bude vyvěšeno na neveřejné části webu spolku 
 
 

Článek 9  
Závěrečná ustanovení 

 
9.1. Tento jednací řád byl schválen členskou schůzí dne 18. 4. 2016 a nabývá 

účinnosti dnem schválení. 
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