JEDNACÍ ŘÁD
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ GOLF CLUBU PRAHA
DNE 20.4. 2022
Článek 1
1. Shromáždění členů GCP jsou oprávněni zúčastnit se členové s hlasem rozhodujícím.
2. Dále jsou oprávněni se shromáždění členů GCP zúčastnit delegáti s hlasem poradním, pozvaní hosté
a další osoby, o jejichž účasti rozhodne shromáždění členů GCP svým hlasováním.
3. Shromáždění členů GCP je schopno jednat, usnášet se a volit pokud je na něm přítomna nadpoloviční
většina členů GCP s hlasem rozhodujícím. Hlasuje se zdvižením hlasovacího lístku.
4. K přijetí rozhodnutí o procedurálních otázkách je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech
přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
5. K přijetí usnesení shromáždění členů je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů s
hlasem rozhodujícím.
Článek 2
1. Předsedajícím shromáždění členů GCP je prezident GCP, který je oprávněn pověřit touto funkcí i
jiného člena GCP.
2. Jednání shromáždění členů řídí podle schváleného programu předsedající člen.
3. Předsedající řídí shromáždění členů podle schváleného programu a uděluje slovo jednotlivým členům
a hostům a činí úkony k zajištění řádného průběhu jednání.
Článek 3
1. Shromáždění členů volí předsedu a 2 členy mandátové komise.
2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných členů a
zjišťuje, zda je Shromáždění členů způsobilé se usnášet a volit.
3. Mandátová komise sděluje před každým hlasováním kvorum potřebné pro přijetí návrhu či
procedurální otázky, o níž se hlasuje.
Článek 4
1. Shromáždění členů volí předsedu a 2 členy návrhové komise.
2. Návrhová komise předkládá shromáždění členů návrhy na usnesení. Návrhy usnesení může
předkládat valné hromadě rovněž předsedající.
3. Navrhuje-li nějaký bod do usnesení člen s právem hlasovacím, který není členem návrhové komise,
je povinen svůj návrh předložit v písemné podobě návrhové komisi, která o něm nechá hlasovat
v pořadí, v jakém jí byly návrhy doručeny.
Článek 5
1. V případě, že dojde na Shromáždění členů k volební proceduře, zvolí před jejím započetím
shromáždění členů předsedu a 2 členy volební komise.
2. Volební komise rozhoduje o platnosti registrací kandidátů a řídí volby do všech orgánů GCP nebo
volbu prezidenta GCP.
3. Členové volební komise jsou zároveň sčitateli hlasů při hlasování i při volbě.
Článek 6
1. Člen s hlasovacím právem má právo vystoupit v diskusi k jednotlivým bodům programu, předkládat
návrhy na členy jednotlivých komisí a předkládat předsedajícímu písemné podněty a připomínky.

2. K jednomu bodu programu může každý člen vystoupit pouze jednou. Délka jeho vystoupení nemůže
být delší než 3 minuty. Výjimku může na požádání udělit předsedající shromáždění členů, s jehož
souhlasem mohou v diskusi vystoupit i pozvaní hosté.
3. K vystoupení k bodu programu se členové hlásí osobě předsedající shromáždění členů GCP.
4. V případě odpovědi na vystoupení, jež se dotklo konkrétní osoby nebo orgánu GCP, má tato právo
reagovat přednostně v délce maximálně 1 minuty.
5. Každý kandidát na funkci v orgánu klubu má před započetím volby právo na vystoupení v délce
nejvýše 5 minut. Pořadí vystupujících kandidátů bude dle abecedy.
6. Předsedající může diskutujícím odejmout slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech,
kdy diskutující překročí povolenou délku vystoupení, nebo se zcela odchylují od projednávaného
bodu programu nebo hrubým způsobem uráží přítomné.
7. Členové s hlasovacím právem mohou k projednávaným bodům programu vznášet faktické
připomínky a pozměňovací návrhy v délce do 1. minuty. Jestliže byly předneseny pozměňovací
návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí v jakém byly předneseny. Přijetím jednoho
pozměňovacího návrhu se o dalších návrzích již nehlasuje.
8. Člen je povinen zúčastnit se celého průběhu jednání a dbát pokynů předsedajícího, týkajících se
průběhu jednání.

