
§ 1

PÛsobnost

1) Jednací fiád sjezdu âSSD schvaluje sjezd strany s platností pro jednání tohoto orgánu.

2) Vychází z platn˘ch stanov a mÛÏe b˘t doplnûn delegáty s hlasem rozhodujícím v rozsahu pozmûÀovacích
návrhÛ schválen˘ch nadpoloviãní vût‰inou pfiítomn˘ch z nadpoloviãní vût‰iny fiádnû zvolen˘ch delegátÛ
s hlasem rozhodujícím.

§ 2

Jednání sjezdu

1) Sjezd fiídí pracovní pfiedsednictvo, v nûmÏ má automaticky místo dosavadní pfiedseda strany, místopfied-
sedové strany, pfiedsedové SDÎ, MSD a KS, pfiedseda ÚKK, pfiedseda PS P âR, pfiedseda PK a SK
âSSD v Parlamentu, pfiedsedové komisí sjezdu, fiídící jednotliv˘ch ãástí jednání a pfiedseda kraje v nûmÏ
se sjezd koná. Dal‰í ãlenové pracovního pfiedsednictva jsou voleni na návrh z pléna.

2) Sjezd schvaluje program jednání, jehoÏ návrh pfiedkládá písemnou formou ÚVV.

3) Program sjezdu musí zahrnovat  zprávy urãené stanovami.

4) Sjezd je úsná‰ení schopen za pfiítomnosti nadpoloviãní vût‰iny zvolen˘ch delegátÛ s hlasem rozhodují-
cím, pfiiãemÏ pro pfiijetí návrhÛ je zapotfiebí získat nadpoloviãní vût‰inu z pfiítomn˘ch delegátÛ s hlasem
rozhodujícím.

§ 3

Komise

1) Po volbû pracovního pfiedsednictva musí b˘t zvolena komise mandátová, návrhová, volební a komise  pro
úpravu stanov. P âSSD navrhuje do komisí sjezdu  jednoho ãlena (pfiedsedu komise). Kraj, MSD, SDÎ
a KS navrhují po jednom ãlenu dané komise.

2) Pfiedsedající pfiedkládá návrh P âSSD i s nominací na pfiedsedu komise.

3) Mandátová komise kontroluje pfiítomnost úãastníkÛ jednání, ovûfiuje oprávnûnost jejich úãasti na jednání
a právo hlasovací. Na poÏádání pfiedsedajícího ovûfiuje usná‰ení schopnost sjezdu.

4) Návrhová komise vychází z podkladÛ, které byly zaslány sjezdovému jednání s pfiedstihem, a z návrhÛ
pfiedloÏen˘ch v prÛbûhu sjezdového jednání. Pfiedkládá je ke schválení v koneãném znûní. Schvalování
návrhÛ fiídí pfiedseda návrhové komise.

5) Volební komise fiídí  pfiípravu a prÛbûh voleb podle schváleného volebního fiádu.

6) Komise pro úpravu stanov pfiedkládá sjezdu návrhy na zmûny Stanov âSSD a pfiedkládá sjezdu koneã-
né znûní Stanov âSSD.

7) Návrhy jednotliv˘ch rezolucí sjezdu a zmûn Stanov âSSD mohou pfiedkládat  pouze povûfiení  zástupci 
P âSSD, krajÛ, SDÎ, MSD a KS.

§ 4

Diskuse

1) Pfiedsedající je povinen udûlit slovo kaÏdému delegátovi nebo pfiizvanému hostu, a to v pofiadí, ve kterém
se pfiihlásil do diskuse.
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2) Délka diskusního pfiíspûvku je maximálnû 3 min, v˘jimeãnû 5 min. O jejím prodlouÏení musí rozhodnout
vefiejn˘m hlasování nadpoloviãní vût‰ina pfiítomn˘ch. Úãastníci sjezdu mohou rozhodnout o zkrácení délky
pro diskutující.

3) KaÏd˘ pfiihlá‰en˘ do diskuse má právo zfiíci se svého pfiíspûvku.

4) Bez ohledu na pofiadí udûlí pfiedsedající slovo tomu, kdo vystoupí s faktickou nebo technickou poznám-
kou, která nesmí pfiekroãit délku 1 minuty. Po uplynutí této doby odebere pfiedsedající diskutujícímu slovo.

5) Pfiedsedající má rovnûÏ právo odebrat slovo, net˘ká-li se vystoupení bodu programu, o nûmÏ se diskutuje.

6) Pokud nûkdo z diskutujících pfiedkládá návrh na usnesení, je povinen jej neprodlenû pfiedloÏit písemnû
návrhové komise.

7) Procedurální návrh je pfiijímán mimo pofiadí. Hlasuje se o nûm bez rozpravy.

§ 5

Hlasování

1) Delegáti s hlasem rozhodujícím hlasují vefiejnû a to zvednutím mandátního lístku.

2) KaÏd˘ delegát s hlasem rozhodujícím má právo v prÛbûhu jednání sjezdu navrhnout hlasování.

3) Tajná volba je zásadnû uplatÀována pfii hlasování o pfiedsedovi,  místopfiedsedech strany, pfiedsedovi
a místopfiedsedech ÚKK. Navrhne-li delegát s hlasem rozhodujícím tajné hlasování i o jin˘ch otázkách,
musí tento návrh získat souhlas nadpoloviãní vût‰iny pfiítomn˘ch delegátÛ s hlasem rozhodujícím.

4) O procedurálních otázkách se hlasuje zásadnû vefiejnû  a bez rozpravy.

5) PfiedloÏené návrhy a dokumenty jsou schvalovány v pofiadí, jak byly pfiedloÏeny. Jsou-li podány pozmû-
Àující návrhy, je o nich hlasováno pfiednostnû a to v pofiadí, jak byly podány.

6) Návrhy na usnesení se pfiedkládají pfiedsedovi návrhové komise nejpozdûji do 18.00 hodin pfiedposled-
ního dne jednání XXXII. sjezdu.

§ 6

Usnesení a záznam z jednání

1) Pfiedseda návrhové komise v prÛbûhu jednání pfiedkládá k hlasování návrhy usnesení, které byly pfiedlo-
Ïeny v diskusi s tím, Ïe takto pfiijatá usnesení se stávají souãástí celkového usnesení, aniÏ by se dále
o nich hlasovalo.

2) Usnesení se pfiijímá nadpoloviãní vût‰inou v‰ech pfiítomn˘ch delegátÛ s hlasem rozhodujícím.

3) Usnesení sjezdu  musí b˘t pfiedloÏeno ustavujícímu zasedání ÚVV.

4) Zápis ze sjezdového jednání vyhotovuje k tomu povûfien˘ zapisovatel za pomoci záznamÛ sdûlovací
techniky s tím, Ïe musí b˘t jeho poslední verze ovûfiena pfiedsedou nebo povûfien˘m místopfiedsedou
strany a pfiedsedou ÚKK.

5) Sjezd volí 3 ovûfiovatele  sjezdového usnesení, ktefií toto usnesení ovûfií do prvního zasedání novû zvole-
ného ÚVV.

6) Diskusní pfiíspûvky, které vystupující delegáti pfiedloÏí v písemné podobû, budou v plném znûní souãástí
sjezdového protokolu.
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