Jednací řád Klubu přátel psů pražských krysaříků
(KPPPK) z.s.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu a schází se nejméně jedenkrát ročně.
ČLENSKÁ SCHŮZE
Způsob svolávání členské schůze je upraven ve stanovách Klubu.
1. Řízení jednání členské schůze Klubu přísluší předsedovi Klubu, který může tuto pravomoc
delegovat na jiného člena výboru Klubu.
2. Účastníky jednání členské schůze jsou členové KPPPK a pozvaní hosté. O přítomnosti
nečlenů Klubu a hostů rozhodne hlasováním členská schůze. Přítomnost členů se
zaznamenává do prezenční listiny.
HLASOVÁNÍ
3. Při prezentaci obdrží každý člen hlasovací lístek. Pouze členové s platným hlasovacím
lístkem mají právo hlasovat. Zastoupení (plnou mocí) není možné.
4. Návrhy k projednání členskou schůzí mohou členové KPPPK zasílat výboru Klubu před
zveřejněním programu nejpozději 50 dnů před konáním členské schůze, aby mohl být bod
řádně zařazen do programu.
5. Schválení programu členské schůze - není možné dodatečně do jakéhokoliv bodu programu
zařadit k jednání změny, jmenovitě v bodech – stanovy Klubu, změna chovných podmínek,
změna standardu plemene, pokud členská základna nebyla o jejich zařazení informována ve
lhůtě 30ti dní před konáním schůze.
6. Usnášeníschopnost členské schůze se řídí platnými stanovami.
7. Pokud není stanoveno jinak, hlasuje se vždy zvednutím ruky s hlasovacím lístkem.
8. Členská schůze volí z přítomných členů tříčlennou komisi návrhovou pro přípravu
usnesení. Tříčlennou komisi mandátovou pro sčítání hlasů. Případně tříčlennou komisi
volební. Členové volební komise nemohou být navrženi na kandidáty do funkcí.
9. Členská schůze může zvolit i další komise, dle potřeby, vždy tříčlenné.
10. O vznesených návrzích/protinávrzích se hlasuje v pořadí, ve kterém byly podány, nebo v
jakém rozhodne členská schůze. Návrh lze podat pouze ústně, avšak jeho znění musí být
zaznamenáno (citováno) v zápise. Schválen je návrh/protinávrh s nejvyšším počtem hlasů
přítomných členů. Jakmile je jeden z návrhů schválen, o dalších proti/návrzích se již
nehlasuje.
11. Výbor nebo kterýkoli člen může z důvodu porady či jiných důvodů vyhlásit během
členské schůze krátkou přestávku. Pokud návrh na vyhlášení přestávky podá člen, musí jej
schválit nadpoloviční většina přítomných členů, jinak se k němu nepřihlíží.
12. Právo diskutovat mají pouze členové KPPPK nebo pozvaní hosté. Nové téma do diskuze
se hlásí písemně. Délka diskusního příspěvku je časově omezena na 3 minuty, nerozhodne-li

členská schůze o delším prostoru
13. Řídící členské schůze je povinen řídit diskusi tak, aby byla věcná a efektivní. Má právo
odejmout slovo diskutujícímu, který používá vulgární výrazy a verbálně napadá členy.
14. Po ukončení diskuse k určenému tématu se již nediskutuje, pokud členská schůze
nerozhodne jinak.
15. Případné technické poznámky a připomínky nesmějí přesáhnout jednu minutu.
16. Pokud se v diskusi vyskytne dotaz, který nelze na místě zodpovědět, je dotazovaný
povinen zpracovat písemnou odpověď nejpozději do 30 dnů po skončení jednání členské
schůze. Odpověď bude zveřejněna na webových stránkách KPPPK a bude součástí zápisu z
členské schůze.
17. Hlasy při hlasování sčítají členové mandátové komise, předseda mandátové komise vždy
oznámí počet pro, proti a zdržel se. V průběhu celé členské schůze, jsou členové povinni
nahlásit svůj předčasný odchod předsedovi mandátové komise Tito členové, jsou odečteni od
počtu přítomných členů.
18. Hlasování při volbě výboru a komisí KPPPK upravuje volební řád.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
19. Přijaté usnesení členské schůze sepisuje návrhová komise a ihned po schválení členskou
schůzí musí být podepsáno všemi členy této komise
20. Doslovný přepis usnesení členské schůze zašle návrhová komise ke zveřejnění v
klubových tiskovinách. Tento přepis je zároveň součástí zápisu z členské schůze.
21. Originál zápisu usnesení členské schůze je archivován spolu s prezenční listinou.
Veškeré změny tohoto jednacího řádu jsou v pravomoci členské schůze Klubu.
Tento jednací řád byl schválen členskou schůzí dne 18.4.2015 a nabývá účinnosti okamžikem
schválení, čímž pozbývá platnost dosud platný jednací řád.

