Úplné znění
JEDNACÍ ŘÁD SNĚMU
SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
čl. 1
Zahájení jednání Sněmu
1. Jednání Sněmu zahájí Předseda Svazu. Nemůže-li jednání zahájit Předseda Svazu, určí
Předsednictvo Svazu zahajovatele.
2. Zahajovatel ověří usnášeníschopnost Sněmu.
3. Předsednictvo určí ze zástupců členů Svazu pětičlennou návrhovou komisi a tři
ověřovatele písemného záznamu z jednání Sněmu.
čl. 2
Průběh jednání
1. Předsednictvo Svazu určuje předsedajícího.
2. Předsedající vede zasedání Sněmu podle navrženého pořadu jednání1).
3. Na udělení slova má přednostní právo zástupce člena Svazu, který se přihlásí do diskuse
písemně.
4. Časový limit na příspěvek je tři minuty, pokud Sněm neurčí jinak. Každý zástupce člena
Svazu může vystoupit k tématu svého příspěvku maximálně dvakrát.
5. O udělení slova hostu, na základě jeho žádosti, rozhoduje Předsedající.
čl. 3
Veřejné a tajné hlasování
1. Základním způsobem hlasování Sněmu je veřejné hlasování.
2. Každý zástupce člena Svazu může navrhnout tajné hlasování; v takovém případě rozhodne
o způsobu hlasování Sněm veřejným hlasováním.
3. Před hlasováním o předloženém návrhu se hlasuje o vznesených připomínkách.
čl. 4
Komorové hlasování
1. Hlasuje-li se komorovým hlasováním, lze hlasovat
a) s předchozím jednáním Komor, nebo
b) bez předchozího jednání Komor.
2. V případě hlasování podle odst. 1 písm. a) se sejdou zástupci členů Svazu k samostatnému
jednání Komory, do níž náleží člen, jehož zastupují, a většinou hlasů rozhodují o tom, zda
se Komora vysloví pro návrh či proti návrhu. Předseda Komory, případně jiný Komorou
určený zástupce oznámí předsedajícímu Sněmu výsledek hlasování komory.
3. V případě hlasování podle odst. 1 písm. b) se výsledek hlasování zjišťuje započítáváním
hlasů z hlasovacích lístků podle jednotlivých Komor.
1)

§ 8 odst. 4 Stanov Svazu

čl. 5
Schvalování členů Rady Svazu
1. Pokud byly Svazu doručeny nominace podle § 12 odst. 2 písm. b) Stanov, hlasuje Sněm
nejdříve o nominaci podle § 12 odst. 2 písm. a) Stanov. Není-li nominace podle § 12 odst.
2 písm. a) Stanov schválena, hlasuje Sněm o nominacích podle § 12 odst. 2 písm. b)
Stanov v pořadí, ve kterém byly doručeny Svazu, a to do okamžiku, kdy je některá
schválena.
2. Není-li schválena žádná nominace postupem podle odst. 1, hlasuje Sněm o dvou
nominacích, které při hlasování podle odst. 1 získaly nejvíce hlasů, přičemž schválena je
ta, která získá více hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los.
čl. 6
Volba Kontrolního výboru Svazu
1. Členská obec Svazu, která chce nominovat svého zastupitele do Kontrolního výboru
Svazu, doručí Předsedajícímu souhlas s nominací a informaci o svém členství nebo
členství navrženého zastupitele v jiném zájmovém sdružení obecních samospráv
s celostátní nebo regionální působností Předsedajícímu.
2. Předsedající po poradě s členy Svazu uvedenými v odst. 1 navrhne, kteří nominovaní
zastupitelé budou navrženi jako členové Kontrolního výboru Svazu a kteří jako náhradníci
Kontrolního výboru Svazu, včetně jejich pořadí.
3. Předsedající před volbou členů Kontrolního výboru Svazu informuje Sněm o návrzích dle
odst. 2 a o tom, zda členové Svazu uvedení v odst. 1 s tímto návrhem souhlasili. Sněm
není při volbě členů Kontrolního výboru Svazu návrhem dle odst. 2 vázán.
čl. 7
Závěrečná ustanovení
1. Jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Zahájené zasedání Sněmu se dokončí
podle tohoto Jednacího řádu.
2. Zrušuje se Jednací řád Sněmu Svazu měst a obcí České republiky schválený dne
20. září 2013.
3. Změna Jednacího řádu Svazu měst a obcí České republiky nabyla platnosti a účinnosti
dnem jejího schválení XV. Sněmem Svazu měst a obcí České republiky, tj. dnem 19.
května 2017.

