Člen FCI prostřednictvím Českomoravské kynologické unie

JEDNACÍ ŘÁD
12. SJEZDU MORAVSKOSLEZSKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU,z.s.
1. Jednání 12. sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu (dále MSKS) se řídí programem, který
navrhuje předsednictvo MSKS a schvalují delegáti tohoto sjezdu. Návrh programu může být
doplněn delegáty 12. sjezdu MSKS, předsednictvem nebo kontrolní komisí MSKS. Tento návrh
však musí být schválen delegáty.
2. Hlasovat na 12. sjezdu MSKS mohou pouze delegáti s platným mandátem
3. 12. sjezd MSKS volí z řad delegátů:
 komisi mandátovou
 komisi návrhovou pro přípravu usnesení
4. Delegáti 12. sjezdu MSKS jsou vybaveni hlasovacím lístkem, který každý delegát obdrží na 12.
sjezdu MSKS u prezence na základě předloženého delegačního lístku se svým jménem. Hlasovací
lístek je nepřenosný na jiného delegáta nebo jiného účastníka 12. sjezdu MSKS.
5. Hlasovací právo delegátů 12. sjezdu MSKS je nezastupitelné. Pokud není stanoveno jinak, hlasuje
se vždy hlasovacím lístkem. Pokud Stanovy MSKS neurčují jinak, je přijat ten návrh, který získal
nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.
6. O podaných návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány. Byl-li podán protinávrh, hlasuje se
nejprve o původně podaném návrhu, nebyl-li přijat, hlasuje se o dalších návrzích v pořadí, v
jakém byly podány. Byl-li některý z návrhů přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Případné
protinávrhy musí být podány písemně.
7. Řídící sjezdu může z důvodu porady či jiných důvodů vyhlásit přestávku. O přestávku může
požádat delegát nebo delegáti 12. sjezdu MSKS, tato však musí být schválena nadpoloviční
většinou přítomných delegátů.
8. Při hlasování se hlasy delegátů sčítají. Sčítání hlasů zajišťují pro mandátovou komisi skrutátoři, s
jejichž jmény bude 12. sjezd MSKS seznámen. Předseda mandátové komise ohlásí veřejně počet
hlasů "pro a proti". Rozdíl mezi celkovým počtem delegátů a součtem hlasů "pro a proti" bude
kvalifikován jako "zdržel se hlasování". O výsledcích hlasování je veden protokol.
9. Delegáti se do diskuse hlásí písemně. Diskusní příspěvek je limitován 3 minutami. O delším
příspěvku může podle závažnosti rozhodnout předsedající 12. sjezdu MSKS.
10. Případná technická připomínka je limitována 1 minutou.
11. Z jednání 12. sjezdu MSKS se pořizují "Usnesení" 12. sjezdu MSKS. Usnesení musí být ihned po
jejich schválení 12. sjezdem MSKS podepsána všemi členy návrhové komise.
12. Usnesení 12. sjezdu MSKS bude do 30 dnů po konání sjezdu vyvěšeno na webu.
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