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Jednací řád Okresního výboru Frýdek-Místek,  ČSV, z. s.  

 
 

Čl. I  
Okresní výbor jeho svolávání a příprava  

 
1. Okresní výbor Frýdek-Místek (dále jen OV) je řídícím a koordinačním orgánem okresní organizace. 
 
2. OV tvoří členové zvolení konferencí, případně kooptovaní členové. Hlasovací právo člena je 
nepřenosné, zastoupení se nepřipouští. Jednání OV je neveřejné. Právo zúčastnit se zasedání OV mají 
členové OKK. Předsednictvo okresního výboru (dále jen POV) může na jednání OV přizvat další členy 
ČSV z.s., popř. jiné hosty. K přítomnosti hostů na jednání OV, kteří nebyli pozváni POV, musí OV 
vyslovit svůj souhlas.  
   
3. Zasedání OV svolává POV podle plánu činnosti nejméně 2x za rok písemnou pozvánkou nebo jiným 
prokazatelným způsobem, spolu s příslušnými materiály, určenými k projednání nejpozději 7 dní 
předem. Požádá-li o svolání alespoň třetina všech jeho členů, je POV povinno svolat OV. Neučiní-li tak 
POV do 60 dní od obdržení požadavku třetiny členů, může OV svolat Okresní kontrolní komise (dále 
jen OKK).  
 
4. Členové OV jsou povinni oznámit svou účast či neúčast POV na zasedání OV a to nejpozději do data 
k tomuto oznámení určenému (které musí být uvedeno na pozvánce k zasedání OV) a to jakýmkoliv 
prokazatelným způsobem.  
 
5. Program jednání OV navrhuje POV. 
 
6. Na OV může být jednáno ve věcech, jež byly schváleny v programu jednání. Dodatečně mohou být 
zařazeny návrhy, které nebyly zařazeny do programu jednání, pokud k jejich zařazení vyslovil OV svůj 
souhlas.  
 
7. OV je usnášeníschopný, pokud je přítomno více než 50 % všech členů OV. K přijetí usnesení OV je 
zapotřebí více než 50 % hlasů přítomných členů OV, pokud není ve stanovách stanoveno jinak.  
 

 
Čl. II 

Průběh jednání  
 

1. Jednání OV se řídí schváleným programem a řídí jej předseda, místopředseda nebo jiný OV 
pověřený člen. Řídícího schůze a zapisovatele vždy schvaluje OV po zahájení jednání. 
 
2. O předložených nebo přednesených návrzích hlasují členové OV přítomní v jednacím sále veřejným 
hlasováním ( zvednutím ruky ), pokud se OV nerozhodne jinak. 
 
3. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předneseny.  
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4. Na závěr každého bodu jednání je uvedeno rozhodnutí OV s výsledkem hlasování.  
 
5. Průběh jednání je zachycen v písemném zápise, který obsahuje místo konání, seznam  
zúčastněných a popis průběhu jednání, včetně výsledků hlasování.  
 
6. Z jednání OV pořizuje POV pracovní zvukový záznam.  
 
7. Návrh zápisu bude zpracován a rozeslán členům OV a OKK do 14 dnů po ukončení jednání OV k 
připomínkám s tím, že členové OV se vyjádří do 7 dnů. 
 

Čl. III 
Diskuse  

 
1. Právo vystoupit v diskusi mají členové OV, členové OKK a hosté.  
 
2. Při diskusi uděluje předsedající slovo především členům OV, popř. členům OKK nebo hostům, kteří 
chtějí promluvit k věci, zpravidla v pořadí přihlášek do diskuse. Ke slovu je možno se přihlásit, pokud 
předsedající neudělil závěrečné slovo nebo pokud nebyla ukončena diskuse.  
 
3. V zájmu racionálního a účelného jednání jsou diskusní a informační vystoupení vymezena limitem v 
rozsahu 2 minut. Řídící jednání má právo odejmout slovo v případě, že diskusní příspěvek překročil 
limit, není k tématu, či v příspěvku jsou použity osobní invektivy. V případě delšího diskusního 
příspěvku je možné požádat OV o souhlas s prodloužením limitu. OV o tomto prodloužení rozhodne 
okamžitým hlasováním. 
 
4. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka v jeho projevu, pokud mu nebylo uděleno 
slovo.  
 
5. V případě opakovaného vulgárního vystupování, či obdobně hrubého narušování průběhu zasedání 
OV členem OV, OKK či hostem, může předsedající po předchozím upozornění této osoby na 
nevhodnost jeho chování, vyzvat OV k provedení hlasování o vyloučení dotčené osoby z diskuze na 
dobu zbylého jednání OV. V případě nerespektování tohoto vyloučení z diskuze a opětovným 
narušováním průběhu zasedání OV touto osobou, může předsedající vyzvat OV k provedení hlasování 
o vyloučení této dotčené osoby ze zbylého jednání OV. 
 

 
Čl. IV  

Usnesení  
 

1. Usneseni vychází z rozhodnutí OV přijatých v průběhu jednání k jednotlivým bodům programu 
zasedání, ze zpráv a připomínek a návrhů vznesených v diskusi.  
 
2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí 
být v usnesení formulovány stručně, adresně a s termíny odpovědnosti za splnění ukládaných úkolů.  
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3. Znění usnesení bude předneseno předsedajícím, či jinou pověřenou osobou POV a odsouhlaseno 
v závěru jednání OV.  
 

Čl. V  
Ukončení jednání OV 

 
1. Předsedající prohlásí jednání OV za ukončené:  
 

1. byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již o slovo nepřihlásil 
 
 2. klesl-li počet členů OV tak, že OV není schopen se právoplatně usnášet 
 
2. Předsedající může jednání se souhlasem členů OV jednání OV přerušit a stanovit jeho pokračování 
na jinou hodinu téhož dne, nebo na některých z následujících dnů. Toto rozhodnutí je platné, 
hlasovala-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných členů OV.  
 
3. Pokud členové OV musí ze závažných důvodů opustit jednání OV ještě před jeho  
ukončením, jsou povinni se předsedajícímu omluvit a oznámit svůj odchod. 
 

 
Čl. VI  

Závěrečná ustanovení  
 

1. Pokud tento jednací řád výslovně neupravuje určitý postup, platí ustanovení Stanov  
ČSV, případně o postupu rozhodne POV.  
 
2. V případě zrušení zasedání OV, je povinno POV toto oznámit všem členům OV prokazatelným 
způsobem nejpozději 24 hodin, před uvedenou hodinou zahájením jednání OV. 
 
3. Tento Jednací řád OV nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.arch. Aleš Jílek, v.r.                                                                     Ing. Tomáš Turoň v.r. 
předseda                                                                                 jednatel 
 
 


