
 

 

 

 

 

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD 

 
PLATNÝ PRO JEDNÁNÍ ČLENSKÝCH SCHŮZÍ  

ASOCIACE BAZÉNŮ A SAUN ČESKÉ REPUBLIKY – ABAS ČR 
(DÁLE JEN  ABAS ČR) 

 

I 

Základní ustanovení 

a) Tento Jednací a hlasovací řád upravuje zásady jednání a způsob hlasování na Členské 

schůzi Asociace bazénů a saun České republiky – ABAS ČR.  

  

b) Po zahájení Členské schůze oznámí pověřený člen představenstva, zda je Členská schůze 

usnášeníschopná. 

 

c) Není-li Členská schůze usnášeníschopná, postupuje dle stanov ABAS ČR. Není-li 

usnášeníschopná mimořádná Členská schůze, postupuje se stejně, jako u řádné Členské 

schůze.  

 

II 

Způsob hlasování 

Hlasuje se pravidlem prosté většiny. Prostá většina je nadpoloviční většina ze všech, kdo se 

k návrhu chtěli vyjádřit. Ke zdržujícím se při zjišťování výsledku nepřihlíží. 

 

III 

Způsob jednání 

Členská schůze zvolí mandátovou  komisi.  Schválí program svého jednání. V případě konání 

voleb zvolí Členská schůze též tříčlennou volební komisi. 

 

a) Mandátová komise je tříčlenná, kontroluje přítomnost členů ABAS ČR s hlasovacím 

právem a posuzuje předložené pověřovací listiny.  Řídící Členské schůze vyzve přítomné 

členy ABAS ČR, kteří mají právo hlasovat a jsou zaregistrovaní u mandátové komise, aby  

veřejným hlasováním projevili svůj souhlas nebo nesouhlas s projednávaným bodem 

programu.                                                                                                                                    

b) Za přijatý bod programu se považuje ten bod, pro který hlasuje prostá většina  členů ABAS 

ČR s hlasovacím právem, kteří jsou přítomni při hlasování.  

c) Členové Mandátové komise sčítají a zapisují hlasy v průběhu jednotlivých hlasování, kdy u 

každého jednotlivého hlasování písemně zaznamenají: 

1, kolik členů ABAS ČR s právem hlasovat se hlasování účastní hlasování                                                   

2, kolik členů ABAS ČR s právem hlasovat bylo pro návrh                                                             

3, kolik členů ABAS ČR s právem hlasovat bylo proti návrhu                                                        

4, kolik členů ABAS ČR s právem hlasovat se hlasování zdrželo   

Po skončení jednotlivého hlasování oznámí člen mandátové komise řídícímu jednání, zda byl 

návrh přijat, nebo nepřijat.     



                                                            

 

  

 

 

IV 

 

Každý člen ABAS ČR s hlasovacím právem má právo požádat o slovo na Členské schůzi. 

Člen se hlásí o slovo u řídící komise až do doby, pokud není rozhodnuto o ukončení diskuze. 

Slovo se uděluje v pořadí, v jakém se diskutující přihlásili. Kdo není přítomen v okamžiku, 

kdy mu je uděleno slovo, ztrácí své pořadí. 

 

 

V 

a) Jednání o bodech zařazených do programu uvede zpravidla ten, kdo Členské schůzi řídí.  

Poté řídící jednání zahájí diskuzi. Během diskuze uděluje řídící jednání řečníkům slovo v 

pořadí, ve kterém se o ně přihlásili.  

 

b) Delegát, kterému bylo uděleno slovo, má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od 

projednávané věci, může jej na to řídící jednání upozornit. Delegátovi, který se odchyluje od 

projednávané věci, může řídící jednání po předchozím upozornění odejmout slovo. 

O námitkách delegáta rozhodne Členská schůze. O návrzích, podaných v diskuzi, se hlasuje 

až po dokončení diskuze. 

 

 

VI 

a) Delegáti mohou v diskuzi přednášet k projednávaným otázkám pozměňovací návrhy. Mají 

se vztahovat k určité věci projednávaného návrhu a má z nich být zřejmé, na čem se má 

Členská schůze usnést. Řídící jednání může požádat delegáta, aby svůj návrh upřesnil.  

b) Navrhovatel může se souhlasem Členské schůze vzít svůj návrh zpět, dokud Členská 

schůze nepřikročí k hlasování o něm.  

c) Na návrh delegáta se může o jednotlivých částech návrhu hlasovat odděleně. Jestliže se při 

odděleném hlasování neschválí všechny části návrhu, hlasuje se o přijatých částech znovu 

jako o celku.  

VII 

Usnesení Členské schůze 

Řídící komise předloží v závěru jednání Členské schůze návrh na usnesení Členské schůze. 

Po jeho přečtení se schvalování řídí pravidly o hlasování - bod 3 odstavec c, tohoto Jednacího 

a hlasovacího řádu ABAS ČR. 

Je-li usnesení přijato, ukončí předsedající jednání Členské schůze. Usnesení Členské schůze 

podepisují členové návrhové komise a předsedající. 

Není-li usnesení přijato, vyhlásí přednášející 30 minutovou přestávku pro diskuzi a poté se 

hlasování opakuje. V případě, že ani druhým hlasováním není návrh přijat, je Členská schůze 

řídícím ukončena.  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

Zápis z jednání 

Z jednání Členské schůze je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a počtu 

přítomných a oprávněných hlasovat musí obsahovat: 

údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování 

k jednotlivým bodům programu   

námitky účastníků  

stručné zaznamenání příspěvků jednotlivých diskutujících  

Povinnými přílohami zápisu jsou: 

program Členské schůze 

prezenční listina 

plné znění schvalovaných dokumentů 

usnesení Členské schůze 

Zápis z jednání včetně jeho příloh se archivuje v sekretariátu ABAS ČR.  Usnesení Členské 

schůze je zveřejněno na webových stránkách ABAS ČR nejpozději do pěti pracovních dnů po 

konání Členské schůze.  

 

 

IX 

Závěrečná ustanovení 

Jednací a hlasovací řád ABAS ČR byl projednán a schválen představenstvem ABAS  ČR dne 

8. 2. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


