
Návrh  jednacího  řádu 
 

plenárního zasedání  Boxerklubu ČR – 18.5.2019 
Střítež u Jihlavy 

 
 
1. Jednání plenárního zasedání se řídí programem, který schválí jeho členové. Návrh 
programu může být doplněn členy, výborem nebo revizní komisí. Plenárnímu zasedání 
předsedá zpravidla  předseda výboru BK ČR.  
 
2. Členy plenárního zasedání  jsou předsedové územních poboček, nebo jimi písemně 
pověření zástupci  (čl.16, bod 1).Plenárního zasedání se mohou účastnit členové výboru BK 
ČR a revizní komise BK ČR, kteří mají hlas poradní a mohou přispívat do diskuse podle 
tohoto jednacího řádu obdobně jako členové plenárního zasedání, dále jen členové. 
 
3.  Hlasovat na plenárním zasedání mohou pouze členové.  
 
4.  Z řad přítomných se volí zapisovatel zápisu a usnesení a jeho ověřovatel a dále sčitatel 
hlasů. 
 
5. Členové jsou povinni být přítomní plenárnímu zasedání po celou dobu jeho konání, 
zejména však při hlasování. Hlasování se děje aklamací - zvednutím ruky. 
 
6.  Za účelem porady, výjimečně za účelem občerstvení, vyhlašuje předsedající přestávku. 
 
7.  O podaných návrzích se hlasuje ve znění a v pořadí, v jakém byly podány, návrh 
k projednání se podává  písemně a v plném znění. Pokud návrh k hlasování nebude podán 
písemně, nebude se o tomto návrhu hlasovat. 
 
8.  Hlasy členů se sčítají. Sčitatel oznámí počet hlasů pro, proti a zdržel se. Zaznamenává se 
přijatý návrh, tedy návrh, který získal nadpoloviční většinu hlasů. 
 
9.  Členové se o slovo hlásí a respektují pokyny předsedajícího. Diskusní příspěvek by neměl 
přesáhnout 3 minuty. O dalším diskusním příspěvku téhož člena rozhoduje podle závažnosti 
předsedající. 
 
10. Hosté plenárního zasedání mají právo se vyjadřovat, nebo sdělit svůj příspěvek pouze 
prostřednictvím některého člena plenárního zasedání. Nemohou hlasovat. 
 
11. Z plenárního zasedání se pořizuje písemné usnesení a zápis. Usnesení musí být po jeho 
schválení členy podepsáno zapisovatelem a ověřovatelem. Usnesení plenárního zasedání musí 
být zasláno všem územním pobočkám BK ČR do jednoho měsíce od konání plenárního 
zasedání a předáno k vytištění ve Zpravodaji. 
 
 
 


