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Jednací a volební řád
Velkého sněmu Spolku Matfyzák

Čl. 1

Tento Jednací a volební řád (dále jen „Řád“) upravuje průběh zasedání Velkého sněmu Spolku Matfyzák
(čl. 12 stanov; dále jen „Velký sněm“ a „Spolek“) a způsob hlasování a volby volených orgánů Spolku.

Hlava první
Jednací řád Velkého sněmu

Čl. 2
Zasedání Velkého sněmu

1. Velký sněm určí na návrh předsedajícího dva skrutátory, kteří zjišťují výsledky hlasování, a zapiso-
vatele, který pořizuje zápis ze zasedání Velkého sněmu. Funkce předsedajícího, skrutátora a zapiso-
vatele jsou neslučitelné.

2. Velký sněm stanoví na návrh předsedajícího program zasedání, popřípadě způsob projednávání
jednotlivých bodů programu.

3. Jedná-li se o výroční zasedání Velkého sněmu před koncem správního roku (odst. 1 čl. 11 stanov),
musí programu obsahovat i následující body:

(a) zpráva Náčelnictva o činnosti Spolku,

(b) zprávy Rady starších o její činnosti a o hospodaření Spolku,

(c) volba Náčelníka, Podnáčelníka, Abakuse a dalších členů Náčelnictva,

(d) volba volených členů Rady starších.

4. Každý člen Spolku má právo vystoupit na zasedání Velkého sněmu a podávat návrhy. K podaným
návrhům lze podávat návrhy pozměňovací.

5. Stařešina má právo vystoupit na zasedání Velkého sněmu.

Čl. 3
Zápis ze zasedání Velkého sněmu

1. Zápis ze zasedání Velkého sněmu musí obsahovat mimo jiné:

(a) program, datum a místo zasedání Velkého sněmu,

(b) seznam všech přítomných členů Spolku a všech přítomných hostí,

(c) jména předsedajícího a všech řečníků,

(d) seznam všech podaných návrhů,

(e) přehled výsledků hlasování.

2. Součástí zápisu jsou úplné texty přijatých usnesení, prohlášení a jiných dokumentů, které byly
předmětem hlasování.

3. Správnost zápisu ověřují předsedající a oba skrutátoři.

4. Zápis zveřejní Náčelnictvo do deseti dnů od konání Velkého sněmu na internetových stránkách
Spolku.
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Čl. 4
Rozhodování Velkého sněmu

1. Hlasování na Velkém sněmu může být:

(a) veřejné – zvednutím ruky, případně použitím pomůcek, které usnadňují zjistit výsledky hlaso-
vání,

(b) tajné – prostřednictvím hlasovacích lístků.

2. Nestanoví-li Řád nebo neusnese-li se Velký sněm jinak, hlasuje se veřejně. Usnesení o způsobu
hlasování se koná tajným hlasováním.

3. Předsedající nebo jiná osoba, stanoví-li tak Řád, vyhlásí vždy výsledek hlasování tak, že sdělí počet
přítomných činných členů Spolku, počet hlasů odevzdaných pro a proti návrhu a počet činných
členů Spolku, kteří se hlasování zdrželi. Následně vyhlásí, zda návrh byl přijat.

4. Je-li výsledek veřejného hlasování o procedurálním návrhu zcela zřejmý, není potřeba zjišťovat
přesné počty hlasů. To neplatí, požaduje-li byť i jen jediný činný člen, aby byly hlasy sečteny.

5. K přijetí návrhu je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných činných členů.

6. Po ukončení rozpravy oznámí předsedající, v jakém pořadí se bude o návrzích hlasovat. Je-li návrhů
více, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly předloženy, nejprve však o pozměňovacích návrzích.
Před hlasováním se zopakuje přesné znění návrhu.

7. U návrhů formulovaných alternativně se nejprve hlasuje o jednotlivých alternativách a následně
o návrhu vzešlém z tohoto hlasování. Nejlepší alternativa se zjistí prostou většinou hlasů, v případě
rovnosti se hlasování po stručné doplňující rozpravě opakuje. Získá-li některý z alternativních ná-
vrhů počet hlasů potřebný k přijetí návrhu, o samotném návrhu vzešlém z tohoto hlasování se už
nehlasuje.

Čl. 5
Jednání o zprávách Náčelnictva a Rady starších

1. Má-li být na zasedání Velkého sněmu projednána zpráva o činnosti Spolku, doručí Náčelník tuto
zprávu Stařešinovi nejpozději třicet dní před dnem zasedání Velkého sněmu.

2. Zprávu Náčelnictva o činnosti Spolku přednese Náčelník nebo jím pověřený člen Náčelnictva. Po
přednesení zprávy Náčelnictva přednese Stařešina nebo jím pověřený člen Rady starších zprávy
Rady starších o její činnosti a o hospodaření Spolku. Zpráva Rady starších o její činnosti obsahuje
také vyjádření ke zprávě Náčelnictva.

3. Po přednesení zpráv otevře předsedající rozpravu. Jsou-li v rozpravě vzneseny dotazy nebo připo-
mínky, jsou Náčelník nebo jím pověřený člen Náčelnictva a Stařešina nebo jím pověřený člen Rady
starších povinni se k nim vyjádřit.

4. Po ukončení rozpravy hlasuje Velký sněm o přijetí jednotlivých zpráv.

Čl. 6
Volba, zřizování a rozpouštění orgánů Spolku

1. Volba orgánů Spolku následuje obvykle po projednání zpráv Náčelnictva a Rady starších.

2. Je-li v programu návrh na zřízení nebo rozpuštění některého orgánu Spolku (písm. (a) odst. 1 čl. 12
stanov), předchází hlasování o tomto návrhu volbu do tohoto orgánu. Nemá-li volba na základě
výsledku hlasování smysl, tato volba se z programu vypouští.

3. Volbě členů Náčelnictva předchází rozhodnutí Velkého sněmu o počtu členů Náčelnictva.

4. Způsob volby orgánů Spolku stanoví hlava druhá Řádu.
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Hlava druhá
Volební řád Velkého sněmu

Čl. 7
Obecná ustanovení

1. Pro účely volby si skrutátoři určí, který z nich bude volbu řídit.

2. Nestanoví-li to jiný předpis Spolku jinak, může kandidáty na funkci v orgánu Spolku navrhovat
každý člen Spolku. Navržený musí s kandidaturou souhlasit, v opačném případě není kandidatura
platná.

3. Je-li navržen některý ze skrutátorů a tento kandidaturu přijme, přestává být po dobu této volby
skrutátorem. Po zjištění všech kandidátů musí Velký sněm doplnit počet skrutátorů na dva tím,
že na dobu volby určí z řad nekandidujících náhradní skrutátory. Následně se přiměřeně použije
ustanovení odst. 1 tohoto článku.

4. Volba do orgánu Spolku je vždy tajná a koná se nejvýše ve dvou kolech.

5. Před zahájením každého kola volby zkontrolují skrutátoři volební schránky a připravenost hlasova-
cích lístků.

6. Z hlasovacího lístku musí být zřejmé, ke které volbě a ke kterému kolu lístek patří. Dále musí
hlasovací lístek obsahovat jména všech kandidátů v abecedním pořadí a jejich pořadová čísla.

7. V odůvodněných případech může být seznam kandidátů dle odst. 6 tohoto článku na hlasovacím
lístku vynechán. Potom musí být tento seznam uveden na dobře viditelném místě a hlasovací lístek
musí obsahovat tolik prázdných míst na dopsání jména kandidáta, kolik by se podle odst. 8 tohoto
článku kroužkovalo kandidátů.

8. Činný člen Spolku volí do orgánu Spolku tak, že na hlasovacím lístku vyjádří

(a) souhlas s nejvýše takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst v orgánu,
zakroužkováním jejich pořadových čísel,

(b) nesouhlas se všemi kandidáty nezakroužkováním pořadového čísla žádného kandidáta.

9. Není-li seznam kandidátů dle odst. 7 tohoto článku uveden přímo na hlasovacím lístku, volí činný
člen Spolku do orgánu Spolku tak, že do prázdných míst na hlasovacím lístku dopíše jména kan-
didátů, jejichž pořadová čísla by dle odst. 8 zakroužkoval. Do každého prázdného místa je možné
dopsat maximálně jedno jméno. Na dopsaná jména, která nejsou na seznamu kandidátů, se pro
účely volby nebere ohled.

10. Hlasovací lístek je neplatný, je-li odevzdán na jiném než vydaném tiskopise nebo je-li upraven
jiným způsobem, než je stanoveno v odst. 8 a 9 tohoto článku. Vznikne-li pochybnost o platnosti
hlasovacího lístku, rozhodnou o ní skrutátoři jednomyslně.

11. Výsledky hlasování každého kola volby oznámí skrutátor určený dle odst. 1 tohoto článku Velkému
sněmu a budou uvedeny v zápisu ze zasedání Velkého sněmu.

Oddíl první
Volba Náčelnictva

Čl. 8

1. Náčelnictvo se vždy volí celé, volit jen některou část Náčelnictva není možné.

2. Volba Náčelníka vždy předchází volbě Podnáčelníka, ta vždy předchází volbě Abakuse. Volba dalších
členů Náčelnictva vždy probíhá po volbě Abakuse.
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Čl. 9
Volba Náčelníka

1. V prvém kole je Náčelníkem zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných
činných členů Spolku.

2. Nezíská-li žádný z kandidátů dostatečný počet hlasů, koná se druhé kolo volby. Do druhého kola
postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost počtu
hlasů na prvém nebo druhém místě, postupují do druhého kola všichni kandidáti, kteří získali tento
počet hlasů.

3. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných činných
členů Spolku.

4. Není-li Náčelník zvolen ani ve druhém kole, koná se nová volba podle Řádu.

Čl. 10
Volba Podnáčelníka a Abakuse

Pro volbu Podnáčelníka a Abakuse se použije přiměřeně ustanovení čl. 9 Řádu.

Čl. 11
Volba dalších členů Náčelnictva

1. V prvém kole jsou členy Náčelnictva zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů
přítomných činných členů Spolku.

2. Získá-li nadpoloviční většinu hlasů více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti
z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost počtu hlasů tak, že část z dotčených
kandidátů má být dle tohoto odstavce zvolena a část ne, opakuje se mezi těmito kandidáty volba.
Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los.

3. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných činných členů Spolku tolik kandidátů, aby byl
obsazen stanovený počet míst členů Náčelnictva, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby. Do
druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými získali nejvyšší
počet hlasů.

4. Do druhého kola může postoupit nejvýše dvojnásobný počet kandidátů než je počet neobsazených
míst. Toto neplatí, nastane-li rovnost počtu hlasů tak, že část z dotčených kandidátů má postoupit
a část ne. V takovém případě postupují do druhého kola všichni dotčení kandidáti.

5. Ve druhém kole jsou členy Náčelnictva zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů
přítomných činných členů Spolku.

6. Získá-li nadpoloviční většinu hlasů více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, použije se při-
měřeně ustanovení odst. 2 tohoto článku.

7. Není-li ani po druhém kole volby obsazena stanovená místa členů Náčelnictva, koná se na neobsazená
místa nová volba podle Řádu.

Oddíl druhý
Volba Rady starších

Čl. 12

Velký sněm dle čl. 19 stanov volí pouze tři členy Rady starších, pro tuto volbu se použije přiměřeně
ustanovení čl. 11 Řádu.
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Oddíl třetí
Volba ostatních orgánů Spolku

Čl. 13

Neupraví-li volbu do ostatních orgánů zvláštní předpis, použije se přiměřeně čl. 9 Řádu pro jednočlenný
orgán a čl. 11 Řádu pro kolektivní orgán.

Hlava třetí
Závěrečná ustanovení

Čl. 14

1. Přijetím Řádu se zrušuje stávající Jednací řád valné hromady.

2. Řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení Velkým sněmem.


