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1. Účastníci konference 

1.1. Delegáti s hlasem rozhodujícím 

Jednání konference se účastní delegáti s hlasem rozhodujícím v souladu s ustanovením čl. 

4.4.5 Stanov Českého nohejbalového svazu. 

Delegáti se prokazují Mandátem delegáta ve formátu rozeslaném ČNS – přílohou pozvánky 

na Konferenci. Tento mandát delegáta musí být podepsán některou z těchto osob :  

- Oprávněnou osobou k jednání za oddíly (Stanovy čl. 2.3.4) u oddílových delegátů 

- předsedou KNS u delegátů za KNS 

1.2. Hosté 

Na jednání jsou přizváni i členové Výkonného výboru, Dozorčí rady, předsedové komisí, 

příp. další osoby, kteří se považují za hosty bez hlasu rozhodujícího. 

2. Řízení konference 

2.1. Orgány konference 

Orgány konference jsou : 

- moderátor 

- organizační komise 

- zapisovatel(é) 

- ověřovatelé 

2.2. Moderátor 

- Jednání Konference moderuje a řídí prezident nebo jím určená osoba 

- Moderátor přiděluje slovo, příp. ukončuje diskusi 

2.3. Organizační komise 

- Návrh na její obsazení předkládá VV ČNS, případné náměty na její změnu delegáti 

s hlasem rozhodujícím 

- Ověřuje platnost mandátů delegátů, zajišťuje volby orgánů svazu, sčítá hlasy při 

přijímání rozhodnutí 

2.4. Zapisovatel 

- formou poznámek připravuje návrh zápisu 

- při jednání může být použit zvukový či obrazový záznam, který je monitorován a řízen 

zapisovatelem, příp. jím pověřenou osobou 

- v průběhu diskuse si vyžaduje upřesnění textu rozhodnutí, pokud mu není zřejmé 

- po jednání připravuje návrh zápisu a tento předkládá ke schválení prezidentovi ČNS 

- na žádost delegáta s hlasem rozhodujícím přečte znění pasáže zápisu vztažené k 

projednávanému 

2.5. Ověřovatelé 

- Ověřují zápis z jednání 

3. Jednání konference 

3.1. Diskuse 

- Diskuse se mohou účastni delegáti s hlasem rozhodujícím i hosté. Do diskuse se 

mohou hlásit buď předem písemnou přihláškou předanou moderátorovi nebo přímo 

zdvižením ruky. K diskusnímu příspěvku budou vyzvání moderátorem. Diskusní 

příspěvek může trvat nejdéle dvě minuty, nerozhodne-li moderátor jinak. 

Nepřednesené diskusní příspěvky se odevzdají písemně moderátorovi, přičemž o 

jejich zahrnutí do poznámek v rámci zápisu z Konference rozhodne prezident ČNS. 
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Ke každému diskusnímu příspěvku může být vznesena faktická připomínka, avšak 

nepřesahující jednu minutu. 

- diskuse k jednotlivým bodům probíhá bezprostředně a v pořadí dle programu 

- jednotlivé části diskuse ukončuje moderátor přednesením návrhu textu/rozhodnutí 

k hlasování 

3.2. Hlasování 

- O veškerých návrzích hlasují pouze přítomní delegáti s hlasem rozhodujícím.  

- Je-li k určité otázce podáno více návrhů, hlasuje se v pořadí opačném, než byly 

předloženy. 

- před zahájením jednání se provede kontrola usnášeníschopnosti Konference 

- Hlasuje se veřejně zdvižením mandátu 

- Konference může na návrh delegáta s hlasem rozhodujícím rozhodnout, že hlasování o 

některém z návrhů bude tajné. 

- Návrh/rozhodnutí je schválen(o) hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných 

delegátů (viz Stanovy, čl. 4.4.3) 


