Jednací a volební řád oblastní organizace a jihomoravské pobočky
SPJF – Perpetuum
§ 1 Úvodní ustanovení
1. Činnost oblastní organizace a jihomoravské pobočky SPJF Perpetuum (dále jen
Pobočka) se řídí platnými stanovami SPJF (dále jen Stanovy) a směrnicí pro činnost
poboček SPJF a směrnicí pro činnosti oblastních organizací SPJF (dále jen Směrnice),
které jsou nadřazeny tomuto řádu.
§ 2 Členství v Pobočce
1. Členem Pobočky se může stát kterýkoliv člen SPJF na základě své písemné žádosti,
kterou předá Vedoucímu pobočky na schůzi pobočky. Členství vzniká na základě
schválení Vedením Pobočky, které se řídí hlasováním všech přítomných členů Pobočky.
2. K zániku členství dochází dobrovolným písemným vystoupením z Pobočky nebo na
nejbližší výroční schůzi Pobočky, nebude-li na této schůzi členství písemně či osobně
prodlouženo. K zániku členství může také ve výjimečných případech dojít na základě
schválení Vedením Pobočky, které se řídí hlasováním o vyloučení z Pobočky všech
přítomných členů pobočky.
§ 3 Jednací řád
1. Schůze Pobočky se koná každou první středu v měsíci. Schůzi svolává, zahajuje, řídí
a ukončuje vedoucí Pobočky (dále jen Vedoucí), v jeho nepřítomnosti některý ze
zástupců vedoucího Pobočky (Zástupce Vedoucího či Člen Vedení). Vedoucí může po
dohodě s Vedením Pobočky ze závažných důvodů rozhodnout o změně termínu schůze,
případně jejím zrušení.
2. Účast na schůzi není povinná, v případě nutnosti se lze zúčastnit pouze části schůze.
V takovém případě má právo hlasovaní a volby člen Pobočky pouze po dobu svojí
přítomnosti na schůzi.
3. Vedoucí určuje pořadí projednávaných témat a hlasovaní, délku diskuze a uděluje prostor
pro vyjádření přítomným členům Pobočky a hostům. Vedoucí řídí schůzi tak, aby její
délka nepřesáhla dvě hodiny od zahájení. V případě potřeby lze po schválení prostou
většinou hlasů schůzi prodloužit, nejdéle však o dvě hodiny.
4. Výroční schůze Pobočky je schůzí Pobočky, která se koná nejméně v intervalu
stanoveném Směrnicí, Vedoucí může svolat výroční Schůzi častěji, nejdříve však
11 měsíců od konání poslední výroční schůze.
5. Hlasování vyvolává Vedoucí na žádost libovolného přítomného člena Pobočky.
Hlasování se mohou zúčastnit právě všichni přítomní členové Pobočky. Rozhodující je
prostá většina hlasů. Přítomní členové Pobočky mají právo zdržet se hlasování. Každý
člen Pobočky má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů může rozhodnout Vedoucí váhou
dvou hlasů.
§ 4 Volební řád
1. Volba Vedení Pobočky probíhá vždy na výroční schůzi Pobočky. Volí se mezi všemi
přítomnými členy Pobočky staršími 18 let, kteří se kandidatury předem nevzdali. Zvolen
je Vedoucí, jeden Zástupce a jeden Člen Vedení, v pořadí podle počtu hlasů.
2. Každý člen Pobočky, který se nezdržel práva volit, může při volbě udělit nejvýše šest
hlasů a to tak, že žádnému z kandidátů nesmí přidělit více, než tři hlasy.
3. Volba Vedoucího, Zástupce a Člena Vedení je tajná a probíhá současně, jednokolovým
hlasováním.
4. V případě rovnosti hlasů, která znemožní jednoznačně rozhodnout volbu, proběhne
druhé kolo hlasování, do kterého postupují pouze kandidáti ze sporných pozic. V případě
rovnosti hlasů ve druhém kole rozhoduje los. O formě losování rozhoduje Vedoucí, po
schválení prostou většinou hlasů přítomných členů Pobočky.

5. Volba Revizora Pobočky probíhá vždy na výroční schůzi Pobočky. Volí se mezi všemi
přítomnými členy Pobočky staršími 18 let, kteří se kandidatury předem nevzdali a kteří
nebyli zvoleni do Vedení Pobočky. Revizorem se stává osoba s nejvyšším počtem hlasů.
6. Každý člen Pobočky má při volbě Revizora právo udělit jeden hlas právě jednomu
z kandidátů na post Revizora Pobočky.
7. Počty hlasů sčítá a oznamuje volební komisař, případně volební komise, jmenovaná
Vedoucím a schválená prostou většinou hlasů přítomných členů Pobočky. Je vhodné, aby
v takové komisi byli zastoupeni nečlenové Pobočky.

Schváleno na poradě Jihomoravské Pobočky SPJF – Perpetuum 3. února 2010, poslední
úprava proběhla 5. 10. 2011.

