JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD
REPUBLIKOVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Tento jednací řád navazuje na § 15 Stanov NRZP ČR. Upravuje způsob jednání republikového
shromáždění jako nejvyššího orgánu NRZP ČR a stanoví pravidla pro volby do orgánů NRZP ČR.

ŘÍZENÍ ZASEDÁNÍ
§2
(1) Zasedání řídí předseda.
(2) V případě potřeby může předseda pověřit řízením republikového shromážděním některého
z místopředsedů NRZP ČR nebo člena RV NRZP ČR.

PRACOVNÍ KOMISE
§3
(1) Na začátku jednání volí zasedání pracovní komise. Jsou to komise mandátová, návrhová a
v případě potřeby komise volební.
(2) Komise jsou tříčlenné.
(3) Návrhy na členy komise může podat každý delegát.
(4) Volba členů komise je veřejná. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
(5) Komise volí ze svého středu předsedu, který řídí činnost komise.

MANDÁTOVÁ KOMISE
§4
Mandátová komise:
1. ověřuje usnášení schopnost zasedání,
2. ověřuje výsledky hlasování,
3. ověřuje mandát jednotlivých delegátu.

VOLEBNÍ KOMISE
§5
Volební komise:
1. řídí průběh voleb,
2. provádí sčítání volebních lístků,

3. vyhlašuje výsledky voleb,
4. pořizuje zápis o průběhu a výsledcích voleb.

NÁVRHOVÁ KOMISE
§6
Návrhová komise:
1. shromažďuje návrhy na usnesení,
2. předkládá jednotlivé návrhy k hlasování.

JEDNACÍ ŘÁD
§7
(1) Republikové shromáždění schvaluje na návrh předsedy program jednání.
(2) Každý delegát může navrhovat změnu nebo doplnění programu a to i v průběhu jednání.
(3) O návrhu rozhodne republikové shromáždění bez rozpravy.

§8
(1) Bod zařazený do programu jednání uvede zpravidla navrhovatel. Poté předsedající zahájí
rozpravu.
(2) Během rozpravy uděluje předsedající řečníkům slovo v pořadí, ve kterém se o ně přihlásili.

§9
Delegát, který se v průběhu rozpravy přihlásí ke stručné faktické poznámce, dostane neprodleně slovo.

§10
Se souhlasem delegátů se mohou rozpravy zúčastnit kromě delegátů i další osoby.

§11
(1) Delegát, kterému bylo uděleno slovo, má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od
projednávané věci, může na to předsedající delegáta upozornit.
(2) Delegátovi, který se odchyluje od projednávané věci, může předsedají po předchozím upozornění
odejmout slovo. O námitkách delegáta rozhodne zasedání bez rozpravy.
§12
(1) Delegáti mohou v rozpravě přednášet k projednávaným otázkám pozměňovací návrhy. Mají se
vztahovat k určité věci projednávaného návrhu a má z nich být zřejmé, na čem se má republikové
shromáždění usnést. Předsedající může požádat delegáta, aby svůj návrh upřesnil.
(2) Navrhovatel může se souhlasem republikového shromáždění svůj návrh vzít zpět, dokud o něm
republikové shromáždění nezačne hlasovat.

VOLEBNÍ ŘÁD
§ 13
Právo volit má každý delegát, u něhož byl ověřen mandát k zastupování členské organizace NRZP
ČR.
§14
Zvolen může být kterýkoliv člen občanského sdružení zdravotně postižených, který je do funkce
písemně navrhován řádným členem NRZP ČR.

§15
Zvolen může být i kandidát v nepřítomnosti, pokud vyslovil s kandidaturou předem písemný souhlas.

§16
Každý navržený kandidát má právo vzdát se kandidatury do doby zahájení voleb (popřípadě před
zahájením dalšího kola voleb).

§ 17
Každý navržený kandidát má právo na svoje představení v části jednání k tomu určené. Doba jeho
vystoupení nesmí přesáhnout 3 minuty.

§18
Na kandidátní listinu jsou zapsáni kandidáti, kteří:
1. byli do funkce písemně navržení řádným členem NRZP ČR,
2. v případě nepřítomnosti navrhovaného kandidáta je vyžadován jeho předchozí písemný
souhlas s příslušnou kandidaturou.

§19
Kandidátka se sestavuje v abecedním pořadí podle příjmení navržených kandidátů.

§20
Volební lístek musí být v souladu s kandidátní listinou.
§21
(1) Obsahuje-li volební lístek více kandidátů, upravuje se přeškrtnutím příjmení a jména (podélně)
kandidáta. Každý takto přeškrtnutý kandidát ztrácí hlas voliče. Přitom platí tyto zásady:
a. na upraveném hlasovacím lístku může zůstat jen tolik kandidátů, kolik je volených funkcí.
Pokud zůstane kandidátů více, je volební lístek neplatný,
b. pokud zůstane kandidátů méně, je volební lístek platný a každý nepřeškrtnutý kandidát
získává hlas voliče,
c. jsou-li přeškrtnuti všichni kandidáti, je volební lístek platný, ale žádný z kandidátů

nezískává žádný hlas voliče.
(2) pokud je volební lístek upraven jiným způsobem, je neplatný.

§22
Nezvolení kandidáta v jedné funkci nebrání jeho zařazení na další kandidátku podle § 18.

§23
Na příslušné funkce jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrželi největší počet hlasů přítomných delegátů a
současně získali více jak 50% těchto hlasů (podmínka více jak 50% hlasů neplatí při volbě členů
republikové revizní komise).

§24
Pokud nejsou do všech příslušných funkcí zvoleni kandidáti v prvním kole voleb, uskuteční se další
kola voleb takto:
1. Dalšího kola voleb se zúčastní tolik kandidátů, kolik je dvojnásobný počet volených
funkcí. Jejich pořadí se určí podle počtu získaných hlasů v předchozím kole.
2. Obdrží-li dva či více kandidátů stejný počet hlasů na příslušnou funkci, opakují se volby
jen mezi těmito kandidáty.

§25
Tento jednací a volební řád vstupuje v platnost schválením na Republikovém shromáždění dne 22.
října 2009, a pozbývá platnosti v případě schválení nového jednacího řádu.

