JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD
REPUBLIKOVÉHO SNĚMU
SNK EVROPSKÝCH DEMOKRATŮ
(dále jen „SNK ED“)
Článek 1.

Úvodní ustanovení

1. V souladu s platným zněním Stanov politické strany SNK ED (dále jen „stanovy“) byl
Republikovou radou SNK ED schválen tento jednací řád Republikového sněmu SNK ED.
Tento jednací řád je platný a účinný pro jednání Republikového sněmu (dále jen „sněm“).
2. Republikový sněm je nejvyšším orgánem SNK ED.
3. Delegátem sněmu se rozumí člen SNK ED, který byl příslušným krajským sněmem zvolen
delegátem podle klíče určeného Republikovou radou SNK ED. Dále jsou delegáty sněmu
osoby určené stanovami.
4. Přítomným delegátem se rozumí delegát, který se před jednáním či v průběhu jednání sněmu
řádně registruje u mandátové komise sněmu (dále jen „zaregistrovaný delegát“). Zaregistrovaný
delegát je povinen při opouštění jednání sněmu se odregistrovat a odevzdat delegační lístek u
mandátové komise.
Článek 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Jednání sněmu

Jednání sněmu je veřejné, nerozhodne-li sněm jinak.
Jednání řídí předsednictvo SNK ED, které může pověřit řízením sněmu také jinou osobu moderátora.
Po zahájení sněmu jsou předsedajícím sněmu jmenováni skrutátoři a zapisovatel.
Sněm schválí hlasováním jednací a volební řád.
Sněm schválí složení mandátové, volební a návrhové komise. Sněm může rozhodnout o
sloučení některých komisí. Každá komise musí být minimálně tříčlenná.
Sněm schválí hlasováním ověřovatele zápisu.
Sněm schválí program sněmu.
Po každém projednávaném bodu programu následuje k danému tématu diskuse.
Do diskuze se registrovaní delegáti hlásí prostřednictvím písemné přihlášky do diskuze
nebo zvednutím ruky s delegačním lístkem. Slovo uděluje předsedající sněmu. Delegáti
mohou dát návrh na ukončení diskuse. O takovémto návrhu dá předsedající sněmu
hlasovat bez rozpravy. V případě schválení ukončení diskuse se již další delegáti nemohou
do diskuse přihlásit a své příspěvky pronesou pouze do diskuse řádně přihlášení delegáti.
Každý delegát má právo vystoupit k jednomu projednávanému bodu programu nejvýše
dvakrát. Vystoupení nesmí překročit v prvním vystoupení stanovenou dobu tří minut, ve
druhém jednu minutu. Sněm může rozhodnout o prodloužení doby určené k vystoupení.
Pokud chce delegát vystoupit k jednomu projednávanému bodu programu potřetí, hlasuje
sněm o tom, zda takovéto vystoupení schválí.
Návrhy usnesení může podávat každý zaregistrovaný delegát. Usnesení musí mít psanou
podobu a je předáváno navrhujícím zaregistrovaným delegátem návrhové komisi.
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12.
13.

Protinávrhy a doplňující usnesení může podávat také každý delegát sněmu. Přednostní
právo na vystoupení má delegát přednášející procedurální návrhy – technické a faktické
poznámky.
Předsedající sněmu může udělit slovo také hostovi sněmu, který není delegátem.

Článek 3.

Usnášeníschopnost sněmu

1. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů oprávněných se
zúčastnit s hlasem rozhodujícím. Není-li sněm usnášeníschopný v době, na kterou byl svolán,
koná se o půlhodinu později na stejném místě a se stejným programem náhradní sněm, který
je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů oprávněných se jej zúčastnit s
hlasem rozhodujícím (čl. 22 odst. 2 stanov).
2. Mandátová komise zjistí počet přítomných delegátů a sleduje jejich počet po celou dobu
sněmu. Oznámí počet hlasů potřebný pro přijetí usnesení či návrhu.
3. Jednání sněmu může být ukončeno prohlášením předsedy mandátové komise o snížení počtu
zaregistrovaných delegátů pod jednu třetinu delegátů.
Článek 4.

Hlasování

1. Hlasování je přímé, rovné a veřejné. Sněm může na návrh alespoň 3 delegátů hlasovat o změně
veřejného hlasování na tajné, a to jak pro celý program hlasování sněmu, tak pro jednotlivá
hlasování. Způsob hlasování může být sněmem změněn pro každé kolo hlasování či voleb.
Hlasování o změně způsobu hlasování probíhá veřejně.
2. V rámci hlasování sněm schvaluje zejména program sněmu, stanovy a jejich změny, politický a
volební program, statut kontrolních a revizních komisí, statut republikového Rozhodčího výboru,
zprávu o činnosti a hospodaření, rozpočet SNK ED.
3. Právo hlasovat na sněmu má pouze registrovaný delegát sněmu. Zaregistrovaný delegát
uskutečňuje své hlasování zvednutím ruky s delegačním lístkem.
4. V jednom kole hlasování o předloženém návrhu hlasuje delegát vždy pouze pro jednu
z variant „pro“, „proti“, „zdržel se“. Pokud se tak nestane, dá předsedající sněmu hlasování
opakovat.
5. Pokud probíhá hlasování o předloženém návrhu ve více kolech, je možné hlasovat v různých
kolech hlasování o jednom usnesení různě.
6. Hlasování řídí předsedající/moderátor sněmu. Zahájí jej přednesením návrhu usnesení a
případných protinávrhů. Návrhy usnesení či protinávrhů k nim předkládají předsedajícímu
delegáti prostřednictvím návrhové komise, a to tak, že návrh přednese delegát sněmu v rámci
diskuse a písemně ho předá návrhové komisi. Návrhová komise formuluje návrhy usnesení,
jejich případná doplnění či protinávrhy. Předsedající dává hlasovat o usneseních a
protinávrzích v obráceném pořadí, než byly předloženy.
7. Usnesení je schváleno, pokud pro jeho přijetí hlasovala více než polovina zaregistrovaných
delegátů.
8. Skrutátoři sčítají hlasy u všech hlasování. Pouze o procedurálních záležitostech může
předsedající sněmu konstatovat optickou většinu. V případě, že nejméně tři zaregistrovaní
delegáti navrhnou sčítání hlasů po konstatování optické většiny, hlasování se opakuje a hlasy
musí být sečteny.
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Článek 5.

Závěrečná ustanovení

1. Zápis ze sněmu vyhotovuje zapisovatel a ověřují ověřovatelé zápisu.
2. Jednání sněmu je ukončeno prohlášením předsedajícího sněmu.

V Praze dne 15. května 2009
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