
 
 
 

JEDNACÍ  ŘÁD  
Členské schůze VK Bohemians Praha 2023 

 
1) Základní ustanovení 

 
 Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Tento jednací řád upravuje způsob 
jednání členské schůze v souladu s platnými stanovami TJ Bohemians Praha a všech 
ustanovení Občanského zákoníku 89/2012 Sb. 
 

2) Účastníci členské schůze 
 
Jednání členské schůze se zúčastní členové klubu starší 16 ti let, kteří jsou členy 

minimálně od roku 2022 a mají zaplaceny příspěvky na rok 2023, dle směrnice pro 
placení členských příspěvků pro rok 2023. Výjimky z placení a formy placení členských 
příspěvků jsou dlouhodobě schváleny výborem klubu. 

 
Hlasovací právo mají pouze přítomní členové. Jakýkoliv zástup na základě 

plných mocí či jiných prohlášení je nepřípustný. 
 

3)  Jednání členské schůze 
 
Jednání řídí zvolené pracovní předsednictvo. Členská schůze je schopna jednat, 

je-li přítomna nadpoloviční většina členů. V případě, že tato podmínka není po zahájení 
zcela naplněna, po 15 minutách ohlásí pracovník prezentace stávající počet přítomných 
členů, a lze prohlásit členskou schůzi jako řádnou a usnášeníschopnou. 
  

Hlasuje se veřejně, zdvižením ruky, pouze hlasování o kandidátech do výboru 
klubu je tajné.  

4)  Komise valné hromady 
 
Členská schůze volí: pracovní předsednictvo a komise - mandátovou a volební. 

Pracovní předsednictvo si určí řídícího celého jednání, komise pak ze svého středu volí 
předsedu. Pracovní předsednictvo zároveň plní úkol poradního orgánu pro komise 
mandátovou i volební. 

 
Návrh kandidátů do pracovního předsednictva a komisí předkládá výbor klubu. 

 Komise pracují v průběhu jednání členské schůze a předkládají návrhy a zprávy, 
vyplývající z povahy poslání příslušné komise. 
 
 Komise mandátová se volí tříčlenná. Ověřuje platnost mandátu přítomných členů 
a provede součet členů, o kterém informuje jednání členské schůze VK. V průběhu 
veřejných hlasování, pomáhá při sčítání hlasů.  
  
 Komise volební se volí pětičlenná. Komise organizuje a řídí celý průběh voleb do 
výboru klubu, v souladu se schváleným volebním řádem. Předkládá valné hromadě 
konečné výsledky voleb.  
 

Je-li navrženo pro příslušnou komisi více kandidátů, rozhoduje pro zvolení pořadí 
podle počtu získaných hlasů. 
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5)  Diskuze 
 

 Doba, vymezená pro diskuzi je stanovena na 30 minut. 
Právo vystoupit v diskuzi má každý člen. 
 
V zájmu racionálního průběhu diskuze, je diskusní vystoupení omezeno nejvýše 

na 3 minuty, faktická připomínka na 30 sekund. Faktická připomínka předchází dalšímu 
diskuznímu příspěvku. 

 Diskutující může s diskuzním příspěvkem ke stejnému tématu vystoupit jen 
jedenkrát.  

 
V případě, že diskuzní příspěvek překročí výše stanovený časový limit, nebo 

opakuje-li diskutující stejné téma, je po předešlém upozornění, předsedající členské 
schůze oprávněn příspěvek diskutujícího přerušit a ukončit. 

 
V případě, že celá diskuze překročí schválený 30 ti minutový limit, je pracovní 

předsednictvo oprávněno diskuzi ukončit. Je povinno, zbylé diskuzní příspěvky přijmout v 
písemné formě. Tyto diskuzní příspěvky pak musí projednat výbor klubu na své nejbližší 
schůzi a o svém stanovisku písemně vyrozumět autora diskuzního příspěvku. 

 
 

6) Ukončení jednání členské schůze 
  

O ukončení valné hromady rozhodne pracovní předsednictvo. Členská schůze 
může být ukončena, byl-li projednán celý schválený program jednání.  

 
V případě, že jednání členské schůze překročí stanovený časový limit podle 

schváleného programu, může členská schůze hlasováním rozhodnout o pokračování a 
prodloužení původně schválené orientační doby jednání.  

 
 

7) Závěrečné ustanovení 
 

 Pokud tento jednací řád výslovně neupravuje konkrétní postup, bude postupováno 
podle platných stanov TJ zapsaných rejstříkovým soudem MS Praha v oddíle L, vložka 
1051, respektive podle zásad a ustanovení Občanského zákoníku 89/2012 Sb.  
 
   

Tento jednací řád schválil výbor klubu 8. března 2023,  
a stává se závazným v okamžiku jeho schválení  

členskou schůzí dne 12. dubna 2023. 
 

 


