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Jednací řád konference RSST Praha západ 
 

1. Konference RSST PZ se mohou zúčastnit členové oddílů stolního tenisu regionu Praha-západ: 
a. s hlasem poradním – hosté (účast hostů schvaluje konference) a členové výkonného výboru 

a stávajících komisí, kteří nebudou mít hlas rozhodující  
b. s hlasem rozhodujícím – Počet delegátu s hlasem rozhodujícím se řídí počtem družstev  

daného oddílu v soutěžích družstev mužů řízených komisemi STK ČAST, KSST a RSST 
2. Na konferenci hlasují pouze přítomní delegáti s hlasem rozhodujícím. Zastupování nepřítomného 

delegáta není povoleno. 
3. Konferenci zahájí a řídí do zvolení pracovního předsednictva účastník určený VV RSST PZ, 

který předloží k připomínkám a ke schválení Program konference, Jednací a volební řád, 
a dá zvolit pracovní předsednictvo konference v počtu 3 až 5 osob (veřejným hlasováním). 

4. Pracovní předsednictvo zvolí ze svého středu předsedu, který převezme řízení konference, kterou 
řídí podle schváleného programu a Jednacího řádu. 

5. Konference svazu rozhoduje usnesením přijatým nadpolovičním počtem hlasů přítomných členů 
s hlasem rozhodujícím. 

6. Pracovní předsednictvo dá hlasovat o zvolení komisí mandátové (se 3 členy), návrhové (se 3 
členy), v případě potřeby i volební (se 3 členy). Případně je možné dát hlasovat o variantě, že se 
nebudou volit komise mandátová a návrhová, a jejich agendu bude vykonávat pracovní 
předsednictvo. 

7. Každá z komisí si zvolí předsedu, který jejím jménem bude podávat zprávy a návrhy konferenci. 
8. Mandátová komise prověřuje oprávnění (mandáty) delegátů a vede evidenci o účasti delegátů a 

hostů na konferenci. 
9. Návrhová komise zpracovává na základě přednesených zpráv a diskusních příspěvků návrh 

usnesení konference. 
10. Volební komise, je-li ustanovena, zodpovídá za regulérní průběh voleb a vyhlášení jejich výsledků 

dle volebního řádu. 
11. Hlasovací právo mají jen delegáti s hlasem rozhodujícím, při hlasování rozhoduje prostá většina 

přítomných delegátů v jednací místnosti. 
12. Hlasování o jednotlivých námětech je veřejné. 
13. Diskuse se mohou účastnit delegáti s hlasem rozhodujícím i poradním, hosté jen se souhlasem 

delegátů konference. Každý delegát může podávat návrhy a připomínky. 
14. Delegáti se hlásí do diskuse přihlášením řídícímu konference. Pořadí diskutujících určuje řídící 

konference. 
15. Diskusní příspěvek smí trvat nejvýše 5 minut, řídící konference může výjimečně povolit prodloužení. 
16. Vždy po skupině diskusních příspěvků podají příslušní členové VV RSST PZ potřebná vyjádření 

tak, aby mohly být předneseny faktické (technické) připomínky. 
17. Nejprve se hlasuje o pozměňovacích a doplňovacích návrzích. 
18. Návrhy a připomínky přednesené v diskusi, k nimž nebude možné zaujmout stanovisko v průběhu 

jednání konference, budou vyřízeny následně na jednání výkonného výboru a oznámeny oddílům v 
zápise z jednání VV. 

 
 
 
 
 
Schváleno: 07.09.2022 (konferencí svazu) 
Platnost: ode dne schválení 


