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Článek 1. Úvodní ustanovení  
 

1.1.      Konference KČT, oblasti Zlínský kraj (dále jen oblasti) je nejvyšším orgánem oblasti. 

Rozhoduje o procedurálních pravidlech svého jednání, volí své pracovní orgány a řídí se 

schváleným programem. 

Schvaluje zprávu o činnosti oblastního výboru (dále jen OV) od poslední konference, 

projednává případnou změnu Organizačního řádu oblasti a stanoví výši členských příspěvků na 

oblast pro další období. Má právo rozhodovat o všech otázkách v oblasti a ukládat úkoly všem 

klubovým orgánům v oblasti. Její usnesení, rozhodnutí a závěry jsou pro oblast závazné. 

1.2.      Volby pracovních orgánů jsou veřejné. 

1.3. Veškerá usnesení, rozhodnutí a závěry jsou přijímány kolektivně. Konference je 

schopná se usnášet, přijímat rozhodnutí a závěry, je-li přítomna nadpoloviční většina (dále jen 

většina) pozvaných delegátů. 

1.4. O přijetí usnesení rozhodnutí a závěrů konference se hlasuje veřejně. V jednotlivých 

zvláštních případech může být hlasováno tajně, jestliže tento způsob schválí většina přítomných 

delegátů. 

1.5. Usnesení, rozhodnutí či závěry konference jsou přijaty, hlasuje-li pro ně většina 

přítomných delegátů. Výsledek hlasování je závazný podle bodu 1.1. tohoto Jednacího řádu. 

1.6. Volby OV a Kontrolní komise (dále jen KK) se řídí konferencí schváleným volebním 

řádem. 

1.7. Konferenci tvoří účastníci konference, kterými jsou 

a) Delegáti konference 

b) Ostatní účastníci konference 
 

Článek 2. Delegáti konference  
 

2.1. Delegáti zastupují na konferenci odbory, ve kterých byli zvoleni. Mají právo hlasovat 

a předkládat konferenci návrhy, připomínky, iniciativy a názory. Za svou činnost na konferenci 

odpovídají svým voličům. 

2.2.      Podmínky pro přidělení mandátu delegáta na konferenci jsou 

a) Zvolení delegátem na výroční členské schůzi (nebo konferenci) odboru 

b) Individuální členství v odboru KČT 

Obě uvedené podmínky musí být splněny současně a ověřují se: 

- Vypracováním seznamu zvolených delegátů podle usnesení výročních členských schůzí 

(nebo konferencí) odborů, doručených na sekretariát oblasti. 

- Kontrolou seznamu delegátů dle členské evidence KČT. Za kontrolu zodpovídá sekretář 

oblasti mandátové komisi.  

2.3. Počet mandátů jednotlivých odborů je dán klíčem, a to na každých započatých 100 členů 

odboru připadá jeden mandát.  
  

Článek 3. Ostatní účastníci konference  
 

3.1.      Ostatními účastníky konference jsou: 

- členové OV, Kontrolní komise (dále jen KK) a Programové rady oblasti (dále jen PR), 

pokud nebyli zvoleni delegáty ve svých odborech 

- člen oblastní síně slávy a člen organizační rady oblasti, pokud nebyli zvoleni delegáty 

ve svých odborech 

- pozvaní hosté, o kterých rozhodl OV      
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3.2. Ostatní účastníci konference mají právo se konference zúčastnit, předkládat diskusní 

příspěvky, návrhy a připomínky, ale nemohou hlasovat. 
 

Článek 4. Prezence účastníků konference  
 

4.1. Delegáti jsou povinni se osobně představit u prezence před zahájením jednání 

konference a prokázat svoji totožnost, nejsou-li prezentujícím osobně známi. Po ověření dle 

seznamu delegátů obdrží delegát písemné materiály vydávané před konferencí. 

4.2. Ostatní účastníci konference předloží u prezence pozvánku a prokáží svoji totožnost, 

nejsou-li prezentujícími osobně známi. 
 

Článek 5. Pracovní orgány konference  
 

5.1. Pracovními orgány konference jsou 

- Pracovní předsednictvo 

- Mandátová komise 

- Návrhová komise 

- Volební komise (konají-li se v daném roce volby) 

Návrhy na jejich základní složení předkládá konferenci OV.  

5.2. Pracovní předsednictvo je tříčlenné, složené z delegátů a členů OV a zástupce 

ústředních orgánů KČT. Konferenci řídí místopředseda, případně člen OV. Řídí průběh 

konference dle schváleného programu.   

5.3. Mandátová komise má dva členy a je složena z delegátů konference. Zodpovídá za 

platnost mandátů delegátů (dle čl. 4.1.), v případě námitek rozhoduje o platnosti mandátů 

delegátů. Udržuje stálý přehled o počtu delegátů přítomných v jednacím sále a jeho 

procentuálním podílu z celkového počtu udělených mandátů, zejména před každým 

hlasováním. Na vyžádání předkládá zprávu o schopnosti konference usnášet se. V případě, že 

počet delegátů přítomných v jednacím sále poklesne pod 50 % z celkového počtu 

zaregistrovaných delegátů je povinna neprodleně tuto skutečnost oznámit konferenci.   

5.4. Návrhová komise má dva členy a je složena z delegátů konference. Sleduje průběh 

jednání konference a přijatá rozhodnutí zapracovává do návrhu usnesení konference, který 

předkládá její předseda konferenci ke schválení. 

5.5. Volební komise má tři členy a je složena z delegátů konference. Její členové řídí průběh 

voleb dle schváleného volebního řádu, zpracovává výsledky voleb a seznamuje s nimi 

konferenci. Ve volební komisi nemůže být kandidát do volných orgánů. 
 

Článek 6. Základní pravidla jednání konference  
 

6.1. Základní limit diskusního příspěvku se stanoví na 3 minuty. Řídící konference 

kontroluje dodržování tohoto limitu. Prodloužit časový limit může pouze se souhlasem delegátů 

konference, a to zejména hostům konference. V případě, že diskutující „odbíhá“ od tématu, 

může řídící konference diskutujícímu odebrat slovo. 

6.2. Přihlášky do diskuse, návrhy, iniciativy a připomínky přihlašují účastníci konference 

buď písemně s rámcovým uvedením tématu, kterého se příspěvek týká, anebo ústní přihláškou. 

Diskutující uvede svůj příspěvek svým jménem a názvem svého odboru KČT. 

6.3. Pro faktickou a věcnou připomínku je stanovena doba maximálně jedné minuty. 

6.4. Řídící konference uděluje slovo k přednesení diskusního příspěvku nebo faktické či 

věcné připomínky dle pořadí došlých přihlášek. 

6.5. Každý účastník konference má právo přednést svůj diskusní příspěvek. Nepřednesené 

diskusní příspěvky předané v písemné formě je možné předat řídícímu konference, který je 

předá k písemnostem z konference. 
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6.6. Schvalování předkládaných materiálů, přijímání rozhodnutí a usnesení probíhá podle 

článku 1.4. a 1.5. tohoto Jednacího řádu. Hlasovat o nich dává řídící konference na návrh 

delegáta konference. Pokud je podán návrh a protinávrh, hlasuje se nejprve o protinávrhu, 

případně protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány pracovnímu předsednictvu. Pokud není 

schválen žádný protinávrh, hlasuje se o návrhu.   

6.7. Řídící konference kromě výše uvedených povinností 

a) dbá na dodržování vnitroklubové demokracie, tohoto Jednacího řádu, všech dalších 

přijatých procedurálních pravidel a na dodržování celkového časového limitu 

konference 

b) zajišťuje, aby každý bod programu nebo projednávaný problém byl ukončen jasným a 

srozumitelným rozhodnutím, stanoviskem či závěrem 

c) zahajuje a ukončuje projednávání jednotlivých bodů schváleného programu jednání, 

uděluje slovo, případně přerušuje vystoupení dle článku 6.1. 

d) oslovovat konferenci a hovořit k ní má právo pouze ten, komu bylo řídícím konference 

uděleno slovo. 
 

Článek 7. Závěrečná ustanovení  
 

7.1. Konference zajišťuje a připravuje OV. Pro účastníky konference zajišťuje občerstvení a 

stravování v rozsahu uvedeném v pozvánce na konferenci, kterou účastníci obdrží předem 

elektronickou poštou. Stejně tak obdrží i další písemné materiály, to je program konference a 

zprávy, které vypracovali za jednotlivé gesce členové OV, KK, příp. PR apod. 

7.2. Každý pracovní orgán konference vyhotoví o své činnosti na konferenci zápis, který 

podepíší všichni jeho členové a který bude uložen (archivován) spolu se zápisem z konference. 

Konferencí určené materiály budou zaslány všem odborům do tří týdnů po konferenci. Do 

měsíce od konference pak budou tyto materiály umístěny na www stránky oblasti.  

Jedná se o tyto materiály: zpráva o činnosti oblasti, plnění usnesení minulé konference, zpráva 

o hospodaření, rozpočet, usnesení a zápis o konferenci.  

7.3. Tento Jednací řád předkládá konferenci OV a nabývá platnosti schválením na 

konferenci dne 26.2.2022 v Lípě a platí do odvolání.  


