Jednací řád Sjezdu KDU-ČSL
(dále jen sjezd)
1. Schopnost usnášení, rozhodování sjezdu, volby
Sjezd je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.
O přijetí sjezdových dokumentů - § 15, odst. 1 a 2 platných Stanov KDU-ČSL (zprávy
předsedy strany, zprávy o činnosti klubu poslanců a klubu senátorů, finanční zprávy,
zprávy Celostátní revizní komise, Celostátního rozhodčího sboru, a případně dalších
zpráv) a dalších rozhodnutí sjezdu rozhoduje nadpoloviční většina přítomných
delegátů.
Právo delegátů volit představitele a členy orgánů KDU-ČSL je konkretizováno
v samostatném sjezdovém materiálu „Volební řád sjezdu KDU-ČSL“.
2. Platnost mandátu
O platnosti mandátu rozhoduje mandátová komise, a to s definitivní platností.
Vychází při tom z předložených originálů dokumentů, tj. zejména z usnesení všech
předsjezdových okresních a krajských konferencí, z usnesení minulého sjezdu
o volbě členů CK a z dalších usnesení o volbě nebo kooptaci členů CK.
3. Práva a povinnosti delegátů
Každý delegát (§ 14 platných Stanov KDU-ČSL) má právo a povinnost zúčastnit se
osobně celého jednání sjezdu. Má právo přihlásit se do diskuse, vznést připomínky
a náměty komisím sjezdu a sjezdu, hlasovat a volit.
4. Podkladové materiály sjezdu
Podkladové materiály pro jednání sjezdu včetně návrhů na složení pracovního
předsednictva, komisí a dvou ověřovatelů sjezdového zápisu jsou předloženy sjezdu
Celostátní konferencí KDU-ČSL prostřednictvím Celostátního výboru KDU-ČSL na
základě předchozího pověření. Sjezdové materiály jsou předkládány všem
delegátům v písemné formě.
5. Řízení sjezdu
Jednání sjezdu řídí pracovní předsednictvo prostřednictvím pověřených moderátorů
sjezdu. Členy pracovního předsednictva jsou členové Celostátního výboru KDU-ČSL.
Sjezd postupně projednává jednotlivé body programu. Pokud někdo z přítomných
delegátů požádá o změnu nebo doplnění programu sjezdu v jeho průběhu, musí se o
jeho návrhu hlasovat. Úkolem předsedajícího, resp. pracovního předsednictva je
vydávat pokyny k činnosti všech komisí, určovat pořadí diskutujících, udělovat slovo
hostům a předkládat návrh na ukončení diskuse, vyřizovat návrhy a připomínky
delegátů sjezdu.
6. Sjezdové komise
Sjezd volí na návrh pracovního předsednictva a delegátů sjezdu členy komise
mandátové-nominační, volební a návrhové. Podle potřeby mohou delegáti
rozhodnout o ustavení dalších pracovních komisí sjezdu. Komise sjezdu mají 5-15
členů, komise volební může mít až 19 členů, nerozhodne-li sjezd jinak.
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Komise zahájí svoji činnost podle pokynů pracovního předsednictva. Jednání
příslušné komise svolává a řídí její předseda, který je volen nadpoloviční většinou
členů komise.
7. Hlasovací právo a způsob hlasování
Hlasovací právo mají delegáti dle § 14 platných Stanov KDU-ČSL, a to:
a. členové Celostátní konference KDU-ČSL,
b. zástupci okresních organizací, kteří jsou voleni na okresních konferencích
strany podle klíče stanoveného Celostátní konferencí podle §28 Stanov
KDU-ČSL.
Hlasování řídí předsedající sjezdu. Není-li hlasování tajné, hlasuje se o návrzích
zdvižením delegačního lístku. Je-li výsledek hlasování zřejmý, není třeba zjišťovat
přesné počty hlasů. To neplatí, požaduje-li byť i jediný delegát informaci o přesném
sčítání hlasů.
8. Diskuse
Diskuse se mohou zúčastnit všichni delegáti s hlasovacím právem.
Účastníci sjezdu se hlásí do diskuse písemně nebo zvednutím ruky. Vyplněné
přihlášky předají pořadatelům, skrutátorům v jednacím sále nebo přímo pracovnímu
předsednictvu sjezdu. Písemné přihlášky mají přednost.
Diskusní vystoupení je limitováno časovým rozsahem maximálně 3 minut (pokud
delegáti nerozhodnou o prodloužení časového limitu). Do časového limitu se
nezapočítává čas na přečtení návrhu na usnesení.
Diskuse končí, nejsou-li přihlášeni další diskutující. O návrhu na ukončení diskuse
v jejím průběhu rozhodují delegáti hlasováním, a to bez rozpravy. Před ukončením
diskuse musí řídící nechat zaznít všechny návrhy na usnesení, které do té doby
nemohly být předneseny.
Písemné diskusní příspěvky, které nemohly být z časových důvodů předneseny,
budou zařazeny jako příloha do sjezdových materiálů.
V průběhu sjezdu mohou předkládat návrhy na usnesení pouze jeho delegáti.
Návrhy, o nichž se má hlasovat, se podávají písemně návrhové komisi sjezdu. Tyto
návrhy musí být také předneseny ústně.
Délka představení kandidátů na předsedu strany není limitována, kandidátů na
místopředsedy strany, předsedy CRK a CRS nepřekročí 5 minut. Délka
představení kandidátů na členy celostátního výboru a členy CRK a CRS
nepřekročí 3 minuty. Za nepřítomného kandidáta může vystoupit jím pověřený
zástupce.
9. Předložení návrhu usnesení sjezdu a postup při hlasování
Návrhová komise (případně další pracovní komise) zpracovává návrhy, případně je
i redakčně upravuje a předkládá je sjezdu k hlasování. Obdobně připravuje ke
schválení sjezdové usnesení.
O případných protinávrzích k návrhu se hlasuje jako první, a to v opačném pořadí
než byly předloženy. Před zahájením hlasování o protinávrzích je přečten původní
návrh včetně všech protinávrhů. Vylučuje-li přijatý protinávrh další protinávrh (návrh),
o tomto protinávrhu (návrhu) se již nehlasuje. Sjezd se může usnést, že se bude
hlasovat odděleně o jednotlivých částech návrhu (protinávrhu). Po takovém
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odděleném hlasování se na závěr hlasuje o návrhu (protinávrhu) jako celku. Před
zahájením hlasování se zopakuje přesné znění návrhu (protinávrhu).
10. Zvláštní ustanovení
Nastane-li jakákoliv pochybnost nebo vznikne-li situace, se kterou jednací řád
nepočítá, rozhodne o ní sjezd okamžitým hlasováním bez rozpravy buď přímo, nebo
na návrh pracovního předsednictva.
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