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JEDNACÍ ŘÁD SNĚMU (KONFERENCE) 

SPOLKU CELNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

 
Čl. 1 

(1) Tímto jednacím řádem se řídí jednání a rozhodování Sněmu (Konference) 
Spolku celníků České republiky (dále jen „Spolek“) s výjimkou voleb předsedy a 
předsednictva Spolku (dále jen „P SC“), které upravuje Volební řád. 

(2) Účastníky Sněmu (Konference) Spolku jsou 

a) delegáti, tj. členové P SC, kontrolní komise a 2 zástupci klubů celníků (dále jen 
„Klub“), zpravidla předsedové a hospodáři klubů celníků, 

b) hosté. 

(3) Sněm (Konference) Spolku se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční 
většina delegátů jednotlivých Klubů. 

(4) Usnesení nebo jiné rozhodnutí Sněmu (Konference) Spolku je přijato, 
jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů. 

 
Čl. 2 

(1) Orgány Sněmu (Konference) Spolku jsou 

a) pracovní předsednictvo, 

b) mandátová komise, 

c) volební komise, 

d) návrhová komise. 

(2) Pracovní předsednictvo řídi průběh Sněmu (Konference) Spolku a zajišťuje 
její organizaci a je voleno Sněmem (Konferencí). 

(3) Mandátová komise ověřuje platnost mandátů delegátů, jejich přítomnost a 
podává Sněmu (Konferenci) Spolku příslušnou zprávu. Mandátová komise má 
nejméně 3 členy, kteří si volí předsedu komise. 

(4) Volební komise řídí volby předsedy Spolku a P SC a vyhlašuje jejich 
výsledky. Volební komise má nejméně 3 členy, kteří si volí předsedu komise. 

(5) Návrhová komise zpracovává podané návrhy a připomínky delegátů Sněmu 
(Konference) Spolku a předkládá návrh usnesení. Návrhová komise má nejméně 
3 členy, kteří si volí předsedu komise. 

(6) Členové komisí jsou voleni z delegátů Sněmu (Konference) Spolku. 
Jednotlivé komise pořizují o svém jednání zápis nebo předkládají písemné zprávy, 
které se stávají součástí dokumentace Sněmu (Konference) Spolku. 

 
Čl. 3 

(1) Právo účastnit se diskuse mají všichni delegáti, pracovní předsednictvo a 
hosté Sněmu (Konference) Spolku. Do diskuse je možné se přihlásit zdvižením ruky. 
Slovo do diskuse uděluje předsedající Sněmu (Konference) Spolku. 
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(2) Délka diskusního příspěvku není omezena. Předsedající může diskutujícího 
přerušit nebo omezit. Rovněž tak může učinit, jestliže se příspěvek netýká daného 
tématu nebo pokud se opakuje. 

(3) Každý delegát má právo podávat v diskusi k jednotlivým bodům jednání svůj 
návrh nebo protinávrh. Na konci diskuse k danému bodu jednání umožní předsedající 
potřebnou lhůtu pro předložení písemné formulace návrhů na usnesení Sněmu 
(Konference) Spolku, přednesených v předchozí diskusi. 

(4) Doplňující návrhy a protinávrhy, musí být v záhlaví označeny slovem 
„doplňující návrh“ s uvedením jména a Klubu a podepsány. 

(5) Bez těchto náležitostí nelze návrh nebo protinávrh k projednání předložit. 

(6) Delegát nebo člen P SC má právo na faktickou poznámku, jejíž délka může 
být předsedajícím zkrácena. Slovo mu bude neprodleně uděleno předsedajícím po 
skončení předešlého příspěvku. Za faktickou poznámku se považuje také procedurální 
návrh. 
 

Čl. 4 

(1) Návrh usnesení nebo rozhodnutí formuluje předkladatel. Návrhy se 
předkládají předsedajícímu nebo příslušným komisím. Konečný návrh závěrečného 
usnesení formuluje návrhová komise. O předložených návrzích se hlasuje zdvižením 
ruky (mandátu). 

(2) O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. 
 

Čl. 5 

(1) Dokumentaci Sněmu (Konference) Spolku celníků tvoří 

a) prezenční listiny, 

b) zápisy a zprávy komisí, 

c) volební lístky, 

d) diskusní příspěvky, pokud byly předloženy písemně, 

e) návrhy a protinávrhy,  

f) dokumenty schválené Sněmem (Konferencí) Spolku, 

g) protokol a usnesení z jednání Sněmu (Konference) Spolku. 

(2) Dokumentace Sněmu (Konference) Spolku se ukládá u P SC. 

 
Článek 6 
Účinnost 

Tato směrnice nabývá účinnosti 20. března 2016. 
 
 
 
 

JUDr. Marie Bubeníková 
předsedkyně 

Spolek celníků České republiky 


