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1, Okresní sněm je shromážděním delegátů. Delegát musí být členem evidovaným tímto pobočným spolkem. Delegáti na 

okresní sněm jsou vyslání z řad MS/HS. Při prezenci delegát, předloží pověření k zastupování s uvedením počtu členů 
ČMMJ, které na jednání zastupuje. U delegátů se provede ověření počtu zastupujících členů uvedených na presenční 
listině a udělených plných mocí dle předloženého seznamu. 

2, Delegáti a hosté byli pozváni pozvánkou. 
3, Sněm jedná podle bodů schváleného programu a na řádný průběh jednání dohlíží pracovní předsednictvo. 
4, Sněm řídí předsedající  - předseda OMR, který dbá na nerušený průběh jednání v souladu s platnými předpisy ČMMJ.  
5, V případě, že předseda nemůže jednání sněmu řídit, na jeho místo nastoupí zvolený člen OMS. 
6, Jednání sněmu je neveřejné, mohou na něm být přítomni pouze pozvaní účastníci a nelze z něho pořizovat zvukové ani 

obrazové záznamy. Účastníci sněmu se zdrží jakýchkoliv jednání a výstupů, které by narušily poslání a cíle sněmu a 
jednání sněmu mohou opustit pouze po předchozí omluvě u pracovního předsednictva. 

7, Sněm je schopen se usnášet, je-li alespoň 1/10 evidovaných členů pobočného spolku. Hodinu po zahájení sněmu určeném 
na pozvánce je sněm schopen se usnášet i za přítomnosti menšího počtu delegátů. 

8, Usnesení je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina účastníků sněmu s hlasem rozhodujícím  ( dále jen „voličů“ ).   
9, Pokud není usnesení přijato jednomyslně, uvádí se v  zápise, kolik voličů hlasovalo proti a kolik voličů se hlasování 

zdrželo.  
I. Hlasování 

 
1, O všech přednesených návrzích se rozhoduje veřejným hlasováním, na úvod jednání nechá předsedající odhlasovat, zda 

se bude hlasovat počtem hlasů každého delegáta, nebo se bude hlasovat, že každý má jeden hlas. 
2, Hlasuje se hlasovacím lístkem, který voliči drží ve zvednuté ruce,  
3, Voličem je každý přítomný delegát MS/HS. Voliči obdrží dokumenty potřebné k jednání sněmu a zúčastní se hlasování. 

Pokud je volič na seznamu některého delegáta a chce hlasovat osobně, sníží se počet hlasů na seznamu delegáta. 
4, Ostatní účastníci sněmu mají hlas poradní a hlasování se nezúčastní. 
5, K hlasování se přistupuje tehdy, když byla všem voličům dána možnost se k návrhům vyjádřit. Nejdříve se hlasuje o 

návrzích předložených navrhovatelem a pak teprve o protinávrzích vznesených při projednávání.  
6, Hlasování řídí a výsledky vyhlašuje předsedající. Spolupracuje s předsedou mandátové komise  

( dále jen „komise“ ), která počty hlasů při hlasování sčítá. 
7, Volič má právo zaprotokolování svého odchylného stanoviska, jestliže o to požádá.  

 
 

II. Diskuse 
 

1. Diskuse se mohou zúčastnit všichni účastníci sněmu tak, že se přihlásí zvednutím ruky. 
2. Předsedající sněmu vyzve přihlášeného k přednesení jeho příspěvku za podmínek:  

- diskutující se představí a diskutuje buď z místa, nebo od předsednického stolu 
- délka diskusního příspěvku je omezena na 5 minut, o prodloužení rozhodne pracovní       

předsednictvo 
- ke stejné problematice vystoupí diskutující pouze jednou 
- nesouhlas s diskusí a žádost o ukončení vystoupení diskutujícího vyjádří voliči zvednutím   

hlasovacích lístků - o ukončení diskusního příspěvku rozhodne pracovní předsednictvo 
- technická připomínka se musí vztahovat k projednávanému tématu a nesmí být delší než 30  

sekund. 
3. Nikdo , komu předsedající neudělil slovo, nemá právo jakkoliv zasahovat do průběhu jednání sněmu. 

 
 

III. Zápis 
 

1. Z jednání sněmu pořizuje zápis zvolená osoba.  Zápis ověřují zvolené osoby svým podpisem. Nedílnou součástí zápisu je 
prezenční listina, zprávy dle programu, zápisy komisí sněmu. 

 
 
 
 
V Prostějově dne: 29. 6. 2018 
 
 


