JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD
SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV
ČESKÉ REPUBLIKY

Část první
Čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu s čl. 8 odst. 1 písm. b) stanov Sdružení místních samospráv České republiky
(dále jen „SMS ČR“ či „sdružení“) byl Ustavujícím Republikovým shromážděním SMS ČR
schválen jednací a volební řád SMS ČR, změna jednacího a volebního řádu byla schválena
Republikovým shromážděním dne 15. 9. 2015. Tento jednací řád je platný a účinný
pro jednání všech orgánů SMS ČR.

Část druhá
Republikové shromáždění
Čl. 2 Jednání Republikového shromáždění
1. Republikové shromáždění musí být svoláno nejméně 21 dnů předem. Jednání
Republikového shromáždění SMS ČR jsou svolávána zpravidla elektronickou poštou
na adresu udanou členem při přihlášení do SMS ČR a jsou oznamována na webových
stránkách. Členům, kteří nemají přístup k elektronické poště, se oznámení o svolání
Republikového shromáždění sděluje telefonicky.
2. Delegátem republikového shromáždění se rozumí každý člen SMS ČR, který je v případě
obce reprezentován starostou, v případě organizací jejím statutárním orgánem (v případě
kolektivních statutárních orgánů předsedou statutárního orgánu). Každý delegát
je povinen předložit doklad o svém oprávnění jednat jménem člena SMS ČR (doklad
o zvolení či jmenování). Zastoupení delegáta republikového shromáždění je přípustné
na základě členem SMS ČR vystaveného pověření. Zmocněnec je povinen se prokázat
pověřením a předložit doklad o zvolení či jmenování toho, kdo jménem člena SMS ČR
pověření podepsal (starosty či jiné oprávněné osoby).
3. Přítomným delegátem se rozumí delegát, který se před jednáním či v průběhu jednání
shromáždění řádně registruje u prezence (dále jen „zaregistrovaný delegát“).

Zaregistrovaný delegát je povinen se při opouštění jednání Republikového shromáždění
odregistrovat a odevzdat delegační lístek u prezence.
4. Jednání Republikového shromáždění je veřejné, nerozhodne-li Republikové shromáždění
jinak. Jeho jednání řídí předsednictvo SMS ČR, které může pověřit řízením
Republikového shromáždění také jinou osobu (moderátora). Po zahájení jednání
Republikového shromáždění jsou předsedajícím Republikového shromáždění jmenováni
skrutátoři a zapisovatel.
5. Republikové shromáždění schválí ověřovatele zápisu a program jednání.
6. Republikové shromáždění schválí složení volební a návrhové komise, příp. jiných
ustavovaných komisí. Republikové shromáždění může rozhodnout o sloučení některých
komisí. Počet členů v každé komisi musí být minimálně tříčlenný.
7. Do diskuse se registrovaní delegáti hlásí prostřednictvím písemné přihlášky nebo
zvednutím ruky s delegačním lístkem. Slovo uděluje předsedající Republikového
shromáždění. Delegáti mohou dát návrh na ukončení diskuse. O takovémto návrhu dá
předsedající 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.
8. Každý delegát má právo vystoupit k jednomu projednávanému bodu programu dvakrát.
Vystoupení nesmí překročit v prvním vystoupení dobu tří minut, ve druhém dvě minuty.
Republikové shromáždění může rozhodnout o prodloužení doby určené k vystoupení.
Pokud chce delegát vystoupit k jednomu projednávanému bodu programu potřetí, hlasuje
Republikové shromáždění o tom, zda takovéto vystoupení schválí.
9. Návrhy usnesení může podávat každý zaregistrovaný delegát. Usnesení musí mít psanou
podobu a je předáváno navrhujícím zaregistrovaným delegátem návrhové komisi.
Protinávrhy a doplňující usnesení může podávat také každý delegát Republikového
shromáždění. Přednostní právo na vystoupení má delegát přednášející procedurální návrhy
– technické a faktické poznámky.
10. Předsedající Republikového shromáždění může udělit slovo také hostu Republikového
shromáždění, který není delegátem.

Čl. 3 Usnášeníschopnost Republikového shromáždění
1. Republikové shromáždění je usnášeníschopné, je-li při prezenci zaregistrováno minimálně
deset procent všech členů Sdružení; není-li této účasti dosaženo, koná se po uplynutí
půl hodiny od zahájení zasedání shromáždění náhradní, jehož každé rozhodnutí
v y j m a v o l e b však vyžaduje k přijetí souhlas 2/3 přítomných [čl. 8 odst. 2 písm. b)
stanov].
2. Volební komise zjistí počet přítomných delegátů a sleduje jejich počet po celou dobu
Republikového shromáždění. Oznámí počet hlasů potřebný pro přijetí usnesení či návrhu.

Čl. 4 Hlasování a přijetí usnesení
1. Hlasování je přímé, rovné a veřejné. Republikové shromáždění může na návrh alespoň
3 delegátů hlasovat o změně veřejného hlasování na tajné, a to pro jednotlivá hlasování
Republikového shromáždění. Způsob hlasování může být Republikovým shromážděním
změněn pro každé kolo hlasování či voleb. Hlasování o změně způsobu hlasování probíhá
vždy veřejně.
2. Právo hlasovat na Republikovém shromáždění má pouze zaregistrovaný delegát
Republikového shromáždění, a to zvednutím ruky s delegačním lístkem nebo delegačními
lístky a v případě tajného hlasování vhozením řádně upraveného hlasovacího lístku nebo
řádně upravených hlasovacích lístků do volební urny.
.
3. 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
Republikového shromáždění hlasování opakovat. Kontrolu hlasování provádí volební
komise. Pokud probíhá u hlasování o předloženém návrhu ve více kolech, je možné
hlasovat v různých kolech hlasování o jednom usnesení různě.
4. Hlasování řídí předsedající Republikového shromáždění. Zahájí jej přednesením návrhu
usnesení a příp. protinávrhů. Návrhy usnesení či protinávrhů k nim předkládají
předsedajícímu delegáti prostřednictvím návrhové komise, a to tak, že návrh přednese
delegát Republikové shromáždění 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 o protinávrzích v obráceném pořadí, než byly
předloženy.
5. Usnesení je schváleno, pokud pro jeho přijetí hlasovala více než polovina
zaregistrovaných delegátů s výjimkami uvedenými v čl. 3 odst. 1 a v čl. 5 tohoto řádu.
6. Skrutátoři sčítají hlasy u všech hlasování. Pouze o procedurálních záležitostech může
předsedající Republikového shromáždění 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.

Čl. 5 Oddělené hlasování Komor sdružení
1. Ve věcech, které výhradně souvisí s kompetencemi samospráv, jež jsou uvedeny
ve zvláštních právních předpisech (např. zákon o obcích), mohou rozhodnutí SMS ČR
činit pouze členové Komory samospráv.
2. Volební komise dohlíží na oddělené hlasování členů SMS ČR. Členové komory organizací
obdrží odlišně zbarvené hlasovací lístky.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení
1. Zápis z Republikového shromáždění vyhotovují zapisovatelé a ověřují ověřovatelé zápisu.
Zápis z Republikového shromáždění mají právo získat všichni členové sdružení, kteří
o něj požádají.
2.
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Část třetí
Jednací pořádek dalších orgánů sdružení
Čl. 7
1. Jednání orgánů SMS ČR s výjimkou Republikového shromáždění je neveřejné. Právo
účastnit se jejich jednání mají vždy jejich členové, příp. ti, kterým jejich účast umožňují
tento řád anebo jiný předpis sdružení. Každý člen sdružení má právo žádat o právo
účastnit se jednání orgánů sdružení bez práva hlasu.
2. Krajské shromáždění musí být svoláno nejméně 14 dnů předem, ostatní orgány musí být
svolány zpravidla nejméně 5 dnů předem. Jednání všech orgánů SMS ČR jsou svolávána
zpravidla elektronickou poštou a jsou oznamována na webových stránkách. Členům, kteří
nemají přístup k elektronické poště, se oznámení o svolání orgánu sděluje telefonicky.
3. Jiné orgány sdružení než Republikové shromáždění jsou usnášeníschopné, pokud se jejich
jednání účastní nadpoloviční většina jejich členů. Rozhodnutí je s výjimkou vyplývající
ze stanov [např. čl. 8 odst. 2 písm. a), čl. 9 odst. 3 písm. l), čl. 13 odst. 2 stanov] učiněno
nadpoloviční většinou přítomných členů.
4. S výjimkou Republikového shromáždění je rozhodnutí orgánů sdružení mimo jejich
zasedání platně přijato též v případě schválení písemného materiálu, který všichni členové
orgánu obdrželi poštou nebo e-mailem (tzv. hlasování per rollam) a alespoň 2/3 členů
orgánu písemně potvrdilo, že s ním souhlasí bez připomínek. Při výpočtu 2/3 většiny se do
celkového počtu členů orgánu nezapočítávají aktuálně neobsazená místa členů daného
orgánu. Za neobsazené místo člena daného orgánu se považuje takové místo člena daného
orgánu, kde člen odstoupil, případně byl odvolán a na toto místo nenastoupil náhradník.
5. Hlasování je veřejné, pokud orgán SMS ČR nerozhodne o tajném hlasování. V případě
konání volby může 2/3 většinou přítomných být změněn způsob volby na veřejné
hlasování; jinak se volí vždy tajně.
6. Z jednání orgánu sdružení se pořizuje zpravidla zápis, který ověřuje jeho předsedající
a další ověřovatel.
7. Pro hlasování per rollam platí následující pravidla:
- Návrh usnesení k hlasování včetně přílohy, která obsahuje zdůvodnění návrhu, rozesílá
předseda, nebo místopředsedové, nebo výkonný ředitel.
- Stanovuje se lhůta 2 kalendářních dnů na podání dotazů a vysvětlení, Lhůta začíná
běžet následující den po rozeslání návrhu.
- Lhůta pro hlasování je tři dny a začíná běžet třetí den od rozeslání návrhu.
- Pokud v této lhůtě není návrh schválen alespoň 2/3 většinou členů příslušného orgánu,

-

není návrh přijat.
Zprávu o hlasování, která obsahuje text usnesení výpis hlasování a výsledek hlasování
zpracovává výkonný ředitel a archivuje hlavní kancelář.
Usnesení se číslují v řadě navazující na poslední hlasování příslušného orgánu.
Ověřovatelem je osoba pověřená ověřením posledního jednání příslušného orgánu.
Hlasování per rollam je součástí kontroly usnesení následujícího jednání.

Část čtvrtá
Volební řád
Čl. 8 Forma a způsob volby
1. Volby členů a kandidátů do volených orgánů a funkcí ve sdružení, jsou přímé, rovné
a tajné, pokud nejméně 2/3 přítomných zaregistrovaných delegátů nerozhodne jinak.
2. Volby jsou zásadně dvoukolové.
3. Zaregistrovaný delegát uskutečňuje svou volbu vhozením řádně upraveného hlasovacího
lístku do volební urny.
4. V případě, že se jedná o veřejnou volbu, uskutečňuje delegát volbu zvednutím ruky
s delegačním lístkem (případně delegačními lístky), byl-li rozdán.

Čl. 9 Řízení voleb
1. Volby řídí předseda volební komise ve spolupráci s předsedajícím shromáždění a členy
volební komise. Předseda volební komise také ukončuje volbu a vyhlašuje výsledky voleb
po každém volebním kole.
2. Kandidáty do funkcí mohou navrhovat zaregistrovaní delegáti shromáždění.
3. Volbu zahajuje předseda volební komise tím, že uzavře nominaci, přečte v abecedním
pořadí seznam navržených kandidátů a požádá je o vyslovení jejich souhlasu se svou
kandidaturou (souhlas může být sdělen i distančním způsobem).
4. Každý kandidát dostane před konáním prvního kola voleb přiměřený a stejný prostor
pro svou prezentaci v rozsahu stanoveném volební komisí pro volby jednotlivých funkcí;
shromáždění může rozhodnout na návrh alespoň 3 delegátů o zkrácení či prodloužení času
pro prezentaci anebo 2/3 většinou, že takový prostor v rámci jedné volby či všech voleb
nedostane žádný kandidát.
5. Volební komise stanoví místo volby, čas určený pro vyzvednutí hlasovacího lístku a lhůtu
do provedení volby. Každý delegát musí být seznámen s tím, jaká se musí provést úprava
volebních lístků, aby byly platné.
6. Konečný seznam volených musí být všem delegátům bez omezení přístupný.

Čl. 10 Tajná volba
1. Volba je platná, je-li počet vydaných hlasovacích lístků maximálně roven počtu
zaregistrovaných delegátů shromáždění a odevzdá-li ve volbách hlas nadpoloviční počet
zaregistrovaných delegátů.
2. Na hlasovací lístek napíše zaregistrovaný delegát jména v předepsaném tvaru nejvýše
tolika kandidátů z kandidátní listiny, kolik odpovídá volenému počtu členů orgánu
sdružení. Platný je také lístek bez uvedení jména žádného kandidáta.

3. Hlasovací lístky se vhazují do připravené volební urny.
4. Hlasovací lístek je neplatný, pokud je odlišný od vydaného hlasovacího lístku, pokud
je roztržen, pokud obsahuje více jmen kandidátů, než je míst, která se mají volbou obsadit.
K hlasům pro jiné, než navržené kandidáty, se nepřihlíží; ustanovení předchozí věty
tím není dotčeno.

Čl. 11 První kolo
1. Prvního kola voleb se účastní všichni navržení kandidáti.
2. V prvním kole voleb jsou zvoleni ti, kteří získali nadpoloviční počet platných hlasů všech
zaregistrovaných delegátů, v pořadí podle počtu obdržených hlasů až do obsazení všech
míst, jež měla být volbami obsazena. Ti kandidáti, kteří získali rovný počet hlasů,
postupují do druhého kola voleb, ledaže byl v první volbě obsazen potřebný počet
volených funkcí.
.

Čl. 12 Druhé kolo
1. Není-li v prvním kole zvolen nikdo či obsazen potřebný počet volených funkcí, koná
se druhé kolo voleb, do kterého postupuje nejvýše pouze dvojnásobný počet kandidátů,
než je počet neobsazených míst, a to v pořadí podle počtu obdržených hlasů v prvním
kole. Pokud nastala rovnost hlasů u kandidátů na posledních místech potřebného pořadí,
postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.
2. Ve druhém kole jsou zvoleni ti, kteří obdrželi nadpoloviční počet odevzdaných hlasů.
U kandidátů, kteří získali rovný počet hlasů a neobsadí-li všichni volený počet míst,
rozhodne se o obsazení zbylých volených míst v doplňovací volbě, v níž je (jsou) zvolen
(i) kandidát (i) s nejvyšším počtem hlasů až do počtu takto volených míst.
3. Byla-li volbou obsazena všechna volená místa, stávají se nezvolení s nejvyšším počtem
hlasů náhradníky až do obsazovaného počtu míst náhradníků. Tím není dotčeno
ustanovení čl. 14 odst. 1.

Čl. 13 Nová volba
V případě, že nedojde k volbě všech členů orgánu ani ve druhém kole voleb, může
shromáždění rozhodnout hlasováním, o konání nové volby na neobsazená místa.

Čl. 14 Jednokolové volby
1. V případě volby
a) členů dozorčí rady sdružení,
b) náhradníků volených funkcí, nebyli-li tito již v předchozí volbě zvoleni (čl. 12
odst. 3),

c) jiných funkcí, rozhodne-li tak orgán, který volbu provádí,
lze volit jednokolovým způsobem po schválení 2/3 přítomných delegátů shromáždění.
2. V takovém případě jsou na jednotlivá místa zvoleni kandidáti v pořadí podle počtu
obdržených hlasů až do vyčerpání kvóty funkčních míst.
3. Nezvolení kandidáti se v pořadí podle počtu obdržených hlasů stávají náhradníky, nejde-li
o volbu náhradníků.
4. V případě shodného výsledku na posledním místě se mezi takovýmito kandidáty rozhodne
doplňující volbou.

Čl. 15 Závěrečná ustanovení
1. Pokud se v případě voleb místopředsedů sdružení volí z rozhodnutí shromáždění všichni
místopředsedové najednou, první zvolený kandidát stává prvním místopředsedou, druhý
zvolený kandidát druhým místopředsedou atd. V případě zvolení více kandidátů v jednom
kole určuje pořadí jejich zvolení počet obdržených hlasů, v případě jejich rovnosti
dodatečná volba.
2. O výsledku voleb v každém kole sepíše volební komise protokol, který podepíší členové
volební komise.
3. V protokole o hlasování v každém kole musí být uvedeno:
a. počet vydaných hlasovacích lístků;
b. počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků;
c. počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty;
d. konstatování, kdo byl zvolen.
4. Zápisy o průběhu voleb musí být archivovány.
5. Připomínky a námitky k provedení voleb lze podat předsedovi volební komise
bezprostředně po skončení voleb.
V Havlíčkově Brodě dne 31. října 2019.

