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Jednací řád odborných komisí

1. Základní ustanovení
a) Pokud není ustanoveno jinak, pak se tímto jednacím řádem řídí všechny odborné
komise zřízené Výkonným výborem ČSJ (dále jen VV ČSJ) podle článku X.,
odst. 7., písm. e, Stanov ČSJ.
b) VV ČSJ ustanovuje komise zpravidla podle interní směrnice Organizační
struktura ČSJ. VV ČSJ dále může ustanovovat další expertní komise a poradní
sbory.
c) Činnost jednotlivých odborných komisí se řídí směrnicí Organizační struktura
ČSJ nebo rozhodnutím VV ČSJ.
2. Organizace odborných komisí
a) Odborné komise zřizuje VV ČSJ.
b) Předsedy a členy jednotlivých komisí jmenuje VV ČSJ. VV ČSJ určuje počet
členů jednotlivých komisí.
c) VV ČSJ pověřuje jednotlivé členy VV ČSJ odborným dohledem nad jednotlivými
komisemi.
3. Zasedání odborných komisí
a) Jednání odborných komisí řídí a svolává podle potřeby předseda komise nebo
pověřený člen VV ČSJ. Ve výjimečných případech může VV ČSJ nařídit svolání
komise.
b) Program jednání stanoví svolávající schůze. Program zasedání komise (včetně
projednávaných materiálů, pokud je to možné) musí být doručen prostřednictvím
sekretariátu ČSJ členům komise nejméně 3 dny před dnem zasedání komise.
c) Jednání komise může být svolání jako řádné nebo konferenční:
i) v případě, že je jednání svoláno jako řádné, musí být v být v pozvánce na
jednání uvedeno místo jednání, datum a čas zasedání a program jednání,
ii) v případě, že je jednání svoláno jako konferenční, musí být v pozvánce na
jednání uvedena forma konferenčního jednání (email, Skype, konferenční
hovor atp.) včetně možností, jak se k jednání připojit, datum a čas jednání a
program jednání.
d) Jednání komise je neveřejné, pokud se komise neusnese jinak.
e) Hlasovací právo mají předseda komise a členové komise. Hlasování je veřejné.
f) Komise je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
komise.
g) Usnesení komise je přijato, vysloví-li se pro ně prostá většina přítomných členů
komise.
h) Zasedání komise se mohou účastnit členové VV ČSJ. Dále se zasedání komise
se mohou účastnit i další osoby na návrh předsedy nebo člena komise, a to po
schválení komisí.
i) O jednání komise se pořizuje zápis. Za pořízení zápisu odpovídá předseda
komise. Odpovědný pověřený člen VV ČSJ předkládá zápis z jednání na
nejbližším zasedání VV ČSJ.

4. Závěrečná ustanovení
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a) Tato směrnice ruší tyto směrnice schválené VV ČSJ k tomuto dni: B10 – Jednací
řád HZS ČSJ, B11 – Jednací řád komise rozhodčích ČSJ, B12 – Jednací řád
Odvolací komise ČSJ, B13 – Jednací řád Legislativní komise VV ČSJ.
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