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JEDNACÍ ŘÁD KONFERENCE OSST 

Místo: Frýdek-Místek, zasedačka OS ČUS (bývalé ČSTV) 

Datum: středa 2. 5. 2018 od 16:30  

JEDNACÍ ŘÁD 

1. Konferenci zahájí předseda OSST, který předloží ke schválení program Konference 

MSSST a pracovní předsednictvo (složení – předseda OSST, host z MSSST a 2 členové 

z pléna). Pracovní předsednictvo si zvolí řídícího konference, který dále postupuje 

podle programu Konference OSST.  

2. Řídící konference dá hlasovat o zvolení komisí mandátové, návrhové, volební  

a zapisovatele.  

3. Každá z komisí si zvolí předsedu, který jejím jménem bude podávat zprávy a návrhy 

konferenci.  

4. Mandátová komise prověřuje oprávnění (mandáty) delegátů a vede evidenci o účasti 

delegátů a hostů na konferenci.  

5. Návrhová komise zpracovává na základě přednesených zpráv a diskusních příspěvků 

návrh usnesení konference.  

6. Volební komise řídí průběh voleb dle volebního řádu.  

7. Hlasovací právo mají jen delegáti s hlasem rozhodujícím, při hlasování rozhoduje 

prostá většina přítomných delegátů v jednací místnosti.  

8. Hlasování o jednotlivých námětech je veřejné, pokud se na návrh kteréhokoli  

z delegátů nevysloví (veřejným hlasováním) nejméně jedna třetina delegátů s hlasem 

rozhodujícím pro hlasování tajné.  

9. Diskuse se mohou účastnit delegáti s hlasem rozhodujícím i poradním, hosté  

jen se souhlasem delegátů konference. Každý delegát může podávat návrhy  

a připomínky, návrhy na změny Stanov OSST se řídí Stanovami OSST.  

10. Delegáti se hlásí do diskuse přihlášením řídícímu konference. Pořadí diskutujících 

určuje řídící konference.  

11. K témuž problému může delegát diskutovat jen jedenkrát, také faktickou připomínku 

může mít delegát k témuž problému jen jedenkrát.  
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12. Diskusní příspěvek smí trvat nejvýše 5 minut, řídící konference může výjimečně povolit 

prodloužení. Faktická připomínka je omezena na 1 minutu.  

13. Ke všem diskusním příspěvkům podají členové VV OSST a popř. i hosté konference 

potřebná vyjádření tak, aby k vysvětlením mohly být předneseny faktické připomínky.  

14. Návrhy a připomínky přednesené v diskusi, k nimž nebude možno zaujmout stanovisko 

v průběhu jednání konference, budou součástí bodů usnesení konference a VV OSST 

musí podat do 60 dnů k těmto připomínkám a návrhům konkrétní stanovisko.  

15. O ukončení diskuse rozhoduje pracovní předsednictvo konference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku   Libor Přeček          Mikuláš Pustka              

8. 4. 2018        předseda OSST F-M              sekretář OSST F-M 
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