
Jednací řád - Návrh 

 
konference Krajského svazu stolního tenisu Olomouc 2015 

 
Delegáti konference 

a.) S hlasem rozhodujícím 

- oddíly hrající krajské divize a vyšší v sezoně 2014/15  1 delegát za oddíl 14 delegátů 

- jednotlivé RSST       1 delegát za RSST   6 delegátů 

- členové VV KSST           5 delegátů 

b.) S hlasem poradním 

- předseda revizní komise 

- zástupce VV ČAST 

c.) Hosté se souhlasem VV KSST 

 

 Konference je způsobilá jednat a platně se usnášet je-li přítomna nadpoloviční většina 

delegátů s hlasem rozhodujícím. Nesejde-li se ve stanovenou hodinu tento počet delegátů, 

koná se o 15 minut později druhá konference, která je způsobilá jednat a platně se usnášet se 

skutečně přítomnými delegáty s hlasem rozhodujícím. 

 Konference rozhoduje o všech otázkách prostou většinou hlasů prezentovaných delegátů 

 Konferenci zahájí předseda VV KSST, který předloží k připomínkám a ke schválení program, 

dá zvolit pracovní předsednictvo v počtu 3 osob. 

 Pracovní předsednictvo zvolí ze svého středu předsedu, který dále řídí konferenci. Ten rovněž 

předloží k připomínkám a schválení jednací řád konference a dá hlasovat o zvolení komisí 

mandátové (3 členové) a návrhové (3 členové). 

 Každá z komisí zvolí svého předsedu, který jejím jménem bude podávat zprávy a návrhy 

konference. 

 Mandátová komise ověřuje platnost mandátů delegátů, vede evidenci o účasti delegátů a hostů 

na konferenci a předkládá zprávu o účasti na konferenci. 

 Návrhová komise zpracovává na základě přednesených zpráv a diskusních příspěvků návrh 

usnesení konference. Návrh usnesení s diskuse předá navrhovatel návrhové komisi písemně. 

 Hlasování o jednotlivých námětech je veřejné, pokud se na návrh kteréhokoliv delegátů 

nevysloví nadpoloviční většina delegátů z hlasem rozhodujícím pro hlasování tajné. 

 Diskuse se mohou účastnit pouze delegáti s hlasem rozhodujícím nebo hlasem poradním. 

Hosté pouze ze souhlasem pracovního předsednictva. Každý delegát může podávat návrhy a 

připomínky. 

 Delegáti se do diskuse hlásí u pracovního předsednictva konference. Pořadí diskutujících se 

řídí pořadím přihlášek.  

 Diskusní příspěvek smí trvat max. 3 minuty, pracovní předsednictvo může výjimečně povolit 

prodloužení. Faktická připomínka je omezena na 1 minutu. 

 K témuž problému může delegát diskutovat jen jedenkrát rovněž tak jedenkrát může mít 

k témuž problému faktickou připomínku. 

 Diskutujícímu může přesedající odebrat slovo po předchozím upozornění pokud diskutující 

překročil časový limit, zcela se odchyluje od tématu, či hrubým způsobem uráží přítomné. 

 Po diskusním bloku podají příslušní členové VV KSST potřebná vyjádření tak, aby k těmto 

vyjádřením mohly být předneseny faktické připomínky. 

 Návrhy a připomínky přednesené v diskusi, k nimž nebude možno zaujmout stanovisko 

v průběhu jednání konference budou vyřízeny následně. 

 O ukončení diskuse rozhoduje pracovní předsednictvo. Na ukončení diskuse může podat 

návrh každý delegát. O tomto návrhu nechá předsedající okamžitě hlasovat. Do té doby 

přihlášení delegáti přednesou svůj příspěvek. 

 Delegát může mít maximálně 3 hlasy, pokud zastupuje jinou osobu oprávněnou k účasti na 

konferenci s hlasem rozhodujícím. 

 Hlasování o podaných návrzích a pozměňovacích návrzích probíhá tak, že se nejdříve hlasuje 

o posledním návrhu a nakonec o původně předloženém návrhu. 


