
V. sjezd SH ČMS 4. – 5. července 2015 

PARDUBICE 
 

J e d n a c í  ř á d  
 

I. Pro zajištění řádného průběhu sjezd volí:  

 

a)  pracovní předsednictvo: 

jeden delegát za každý kraj: 

- Hl. m. Praha  

- Středočeský  

- Jihočeský  

- Plzeňský  

- Karlovarský  

- Ústecký  

- Liberecký  

- Královehradecký  

- Pardubický  

- Vysočina  

- Jihomoravský  

- Olomoucký  

- Zlínský  

- Moravskoslezský  

 

Členy pracovního předsednictva jsou dále Starosta SH ČMS, náměstci starosty SH ČMS, 

předseda ÚKRR a předsedové sjezdových pracovních komisí:  

- mandátové  

- volební  

- návrhové  

 

b)  sjezdové komise:  

 mandátová:  

- Hl. m. Praha  

- Středočeský  

- Jihočeský  

- Plzeňský  

- Karlovarský  

- Ústecký  

- Liberecký  

- Královehradecký  

- Pardubický  

- Vysočina  

- Jihomoravský  

- Olomoucký  

- Zlínský  

- Moravskoslezský  

 

 



 volební:  

- Hl. m. Praha  

- Středočeský  

- Jihočeský  

- Plzeňský  

- Karlovarský  

- Ústecký  

- Liberecký  

- Královehradecký  

- Pardubický  

- Vysočina  

- Jihomoravský  

- Olomoucký  

- Zlínský  

- Moravskoslezský  
 

 návrhová:  

- Hl. m. Praha  

- Středočeský  

- Jihočeský  

- Plzeňský  

- Karlovarský  

- Ústecký  

- Liberecký  

- Královehradecký  

- Pardubický  

- Vysočina  

- Jihomoravský  

- Olomoucký  

- Zlínský  

- Moravskoslezský  
 

c)  zapisovatelé:  - ………………………… 

- ………………………… 
 

d)  ověřovatelé:  - ………………………… 

- ………………………… 
 

e)  skrutátoři (sčitatelé hlasů) pro každý kraj jeden z řad pořadatelů:  

- Hlavní město Praha a Středočeský  

- Jihočeský  

- Plzeňský  

- Karlovarský  

- Ústecký  

- Liberecký  

- Královehradecký  

- Pardubický  

- Vysočina  

- Jihomoravský  

- Olomoucký  

- Zlínský  

- Moravskoslezský  



II. Úkoly sjezdových orgánů:  
 

a)  pracovní předsednictvo:  

- řídí jednání sjezdu, 

- odpovídá za dodržování schváleného programu a časového harmonogramu, 

- odpovídá za dodržování tohoto jednacího řádu, 
 

b)  mandátová komise:  

- odpovídá za ověření platnosti mandátů jednotlivých delegátů sjezdu, 

- předkládá sjezdu zprávu o přítomnosti účastníků, jejich složení a zejména o 

přítomnosti delegátů s hlasem rozhodujícím a konstatuje své stanovisko k usnášení 

schopnosti sjezdu ve smyslu platných Stanov (vždy bezprostředně po zahájení 

jednacího dne sjezdu),  
 

c)  volební komise:  

- odpovídá za předložení volebního řádu ke schválení,  

- předkládá návrhy na kandidáty pro volbu starosty SH ČMS, předsedy ÚKRR, 

náměstků starosty SH ČMS, členů výkonného výboru SH ČMS a členů ÚKRR,  

- zabezpečuje průběh voleb a jejich vyhodnocení,  

- vyhlašuje výsledky voleb,  

- předává dekrety nově zvoleným funkcionářům SH ČMS,  
 

d)  návrhová komise:  

- odpovídá za dopracování sjezdových materiálů na základě připomínek delegátů,  

- předkládá ke schválení:  

- Program činnosti SH ČMS do r. 2020,  

- Prohlášení V. sjezdu (dle rozhodnutí sjezdu),  

- další případné materiály,  

- Usnesení V. sjezdu,  
 

Místo a čas první schůzky sjezdových komisí oznamuje pracovní předsednictvo sjezdu. 

Mandátová komise pracuje již od počátku prezence účastníků. Další schůzky si komise 

stanoví samy.  
 

Pracovní předsednictvo a každá sjezdová komise mají přiděleného asistenta.  

Nedojde-li ke zvolení navrhovaného delegáta do kterékoliv sjezdové komise nebo pracovního 

předsednictva, předloží příslušný kraj další návrh. Volby sjezdových orgánů se uskuteční 

volbou celého orgánu.  
 

Každá sjezdová komise si zvolí ze svého středu předsedu, jehož jméno oznámí pracovnímu 

předsednictvu respektive řídícímu sjezdu.  
 

Komise a pracovní předsednictvo si mohou přizvat ke svému jednání kteréhokoliv účastníka 

sjezdu. 

 

 

III. Rozhodování sjezdu  
 

Hlas rozhodující mají všichni delegáti řádně zvolení na shromážděních delegátů sborů 

v okresech. 

Hlas poradní mají všichni ostatní účastníci sjezdu. 
 

Platnost mandátů ověřují členové mandátové komise a pracovníci pověření prováděním 

prezence účastníků. Hlasovací lístek delegátům s hlasem rozhodujícím bude vydán při 



prezenci po ověření jejich totožnosti, kontrole platnosti členského průkazu a ověření jeho 

mandátu (porovnání se zápisem ze shromáždění delegátů sborů v jednotlivých okresech). 

Sjezd je podle čl. 38, odst. 2, Stanov usnášení schopný, je-li přítomna absolutní většina všech 

delegátů zvolených na shromážděních delegátů sborů v jednotlivých OSH ČMS („absolutní 

většina“, rozumí se tím hlasy nadpoloviční většiny všech hlasů bez ohledu na počet 

přítomných).  
 

Sjezd rozhoduje o všech bodech navrhovaného programu prostou většinou přítomných hlasů 

na sjezdu („prostá většina“, rozumí se tím hlasy nadpoloviční většiny přítomných). Jinak se 

řídí Stanovami.  
 

Při volbách rozhoduje prostá většina hlasů, přítomných na sjezdu. Volby se konají podle 

volebního řádu schváleného sjezdem (viz čl. 38, odst. 4, písm. b) Stanov).  
 

Sčítání hlasů při hlasování provádí skrutátoři jednotlivých krajských delegací.  
 

 

IV. Rozprava: 
 

Rozpravy se zúčastní delegáti s hlasem rozhodujícím a se souhlasem pracovního 

předsednictva též hosté a účastníci s hlasem poradním.  
 

Do rozpravy se účastníci hlásí odevzdáním písemné přihlášky skrutátorům jednotlivých 

delegací.  
 

Doba diskusního příspěvku je nejvýše 5 minut, prodloužení této doby povoluje pracovní 

předsednictvo a oznámí to před daným vystoupením.  
 

Diskutující může být usměrněn řídícím jednání sjezdu, nehovoří-li věcně k projednávané 

problematice a může mu být odebráno slovo, prodloužil-li stanovený časový limit (viz čl. 38, 

odst. 7 Stanov).  
 

Pořadí diskutujících určuje pracovní předsednictvo.  
 
 

V. Návrhy a připomínky k předloženým materiálům: 
 

Návrhy a připomínky k materiálům se předkládají písemně prostřednictvím skrutátorů.  
 

Návrhy a připomínky ke sjezdovému jednání se rovněž předkládají písemně prostřednictvím 

skrutátorů.  
 

Připomínky k jednotlivým sjezdovým materiálům mohou být předkládány do 10:00 hodin 

4. července 2015, tj. dne sjezdového jednání.  
 

O předložených návrzích se hlasuje v pořadí, jak byly předloženy. První je hlasován návrh 

pracovního předsednictva. 
 

Je-li některý z návrhů přijat potřebnou většinou, o dalších návrzích se již nehlasuje. 
 

 

VI. Průběh sjezdu:  
 

Jednání se řídí časovým programem.  
 

Mimo přestávek setrvají účastníci sjezdu na místech, aby nerušili jednání.  


