JEDNACÍ ŘÁD
výboru SBT
1. Činnost výboru SBT se řídí článkem 5.5. statutu SBT a tímto jednacím řádem.
2. Jednání výboru SBT svolává předseda výboru a to:
2.1. V souladu s článkem 5.7. statutu SBT nejméně 1x za měsíc.
2.2. Dle vlastního uvážení, v návaznosti na aktuální potřebu.
2.3. Na žádost nejméně 1/3 členů výboru SBT.
2.4. Na žádost předsedy výboru ČBF.
3. Jednání výboru SBT:
3.1. Jednání výboru SBT řídí předsedající - předseda výboru nebo předsedající zvolený
z řad přítomných členů.
3.2. Ke každému jednání výboru SBT se vyhotoví prezenční listina přítomných, která
tvoří přílohu zápisu z jednání.
3.3. Pokud se člen výboru SBT nemůže zúčastnit jednání, je povinen se omluvit
předsedovi výboru SBT.
3.4. Zápis z jednání provádí výborem zvolený zapisovatel a ověřuje ho předseda
výboru. V případě námitek členů k obsahu zápisu, mohou být jejich námitky
vzneseny na dalším jednání, kde o nich rozhodne výbor řádným hlasováním.
3.5. Jednání výboru se řídí schváleným programem. Rozpravu k jednotlivým bodům
otevírá, řídí a uzavírá předsedající. Délku diskusního příspěvku lze omezit na návrh
z pléna hlasováním, bez rozpravy.
3.6. Jednání nebo jeho část může být na návrh předsedajícího přerušeno nebo
odročeno, pokud je takový návrh platným hlasováním přijat.
3.7. Jednání výboru se mohou zúčastnit členové výboru ČBF a přizvaní hosté, kteří dle
potřeby mohou vystoupit k jednotlivým bodům programu, pokud jim předsedající
udělí slovo. Na návrh z pléna může být hlasováním rozhodnuto, že určitá část
jednání bude uzavřená, bez účasti hostů a jiných osob, které nejsou členy výboru
SBT.
4. Hlasování:
4.1. Výbor SBT je schopen přijímat platná rozhodnutí v případě, že je přítomna
nadpoloviční většina jeho členů. Nesejde-li se výbor opakovaně v usnášení
schopném stavu a je-li touto skutečností blokováno přijetí důležitého usnesení, je
předseda výboru povinen svolat mimořádnou konferenci SBT, která zvolí nový
výbor.
4.2. Platná usnesení přijímá výbor většinovým hlasováním, za účasti nadpoloviční
většiny svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o přijetí či nepřijetí
usnesení hlas předsedy výboru.
4.3. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Hlasuje se „pro“ a
„proti“ návrhu, veřejným hlasováním. Pokud kdokoliv z přítomných navrhne tajné
hlasování, hlasuje se bez další rozpravy tajným hlasováním.
4.4. O návrhu se hlasuje ve znění, v jakém byl předložen, přičemž předsedající může
žádat písemnou formulaci návrhu nebo žádat o doslovné opakování jeho znění.
5. Tento jednací řád byl schválen na jednání výboru SBT dne 12. 11. 1998.

