
SVAZ  DŮCHODCŮ   ČESKÉ  REPUBLIKY,  o.s. 
 
 

JEDNACÍ  ŘÁD 
 

I. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Jednací řád stanoví pravidla jednání  orgánů a organizací Svazu 
     důchodců České republiky, o.s. (SDČR) v souladu se stanovami  
     schválenými republikovým sjezdem SDČR. 
2. Při Jednání a rozhodování musí každý orgán a organizace SDČR 
     dbát práv a oprávněných zájmů těch, kterých se týkají. 
3. Orgány SDČR rozhodují o věcech, které podle Stanov SDČR   
     patří do jejich působnosti. 
4. Každá organizační jednotka, založená v rámci SDČR se v plnění     
     úkolů řídí stanovami a platnými právními předpisy. 
5. Všechny volené orgány SDČR jsou schopny se usnášet, je-li  
     přítomna alespoň polovina členů nebo delegátů. 
6. K přijetí usnesení je třeba většiny hlasů přítomných členů. 
7. Každý člen SDČR odpovídá za škodu, kterou způsobil organizaci 
     nebo jinému členu porušením povinností, vyplývajících  z člen- 
     ství nebo z funkce v organizaci, podle obecně závazných práv- 
     ních předpisů. 
 

II. 
ZASTUPOVÁNÍ SVAZU DŮCHODCŮ ČR 

 
1. Jménem SDČR, jeho orgánů a organizací mohou jednat 
    funkcionáři, uvedení v části V., čl 18,  20, 21, 22 Stanov. 
2. Funkcionář samostatně jednající (zmocněnec) je povinen 
     bez zbytečného prodlení informovat o průběhu jednání orgán,  
     kterým byl zmocněn. 
3. Kde to vyžaduje právní řád nebo důležitost jednání, musí se       
     zmocněnec prokázat písemnou plnou mocí. 



4. Jedná-li někdo jménem organizace, aniž je k tomu zmocněn,  
    není organizace tímto jednáním nebo učiněným závazkem 
    vázána. 
5. Písemnosti závažného charakteru, zejména právně zavazující,  
     zásadně podepisuje předseda. Každá písemnost musí být  
     opatřena razítkem organizace. S obsahem takové písemnosti 
     musí být neprodleně seznámeni odpovědní funkcionáři  
     (ÚR, výbor či jiný orgán) na nejbližší schůzi. 
6.  Běžnou korespondenci, zejména určenou členům nebo pro 
      vnitřní styk orgánů a organizací SDČR,  podepisují pověření  
       funkcionáři nebo pracovníci sekretariátu SDČR. 
7.  Každá odeslaná písemnost musí obsahovat potřebné iden- 
      tifikační údaje: místo a datum, číslo jednací a jméno vyři- 
      zujícího. Kopie všech odeslaných písemností se zakládají do 
      spisů organizace, která je vydala. 
8.   Veřejný projev jménem organizace může učinit ústně nebo  
       prostřednictvím sdělovacích prostředků a tisku jen předseda 
       SDČR nebo funkcionář pověřený ÚR nebo výborem  orga- 
       nizace. 
9.   Písemnost, zaslaná členovi SDČR, se považuje za doručenou  
       dnem, kdy pošta písemnost doručí nebo kdy ji vrátí příslušné- 
       mu odesilateli jako nedoručitelnou, případně dnem, kdy 
       adresát její příjem odmítne. 
10. Písemnost lze doručit také osobně funkcionářem nebo pra- 
       covníkem SDČR. V tom případě se písemnost považuje za 
       doručenou dnem, kdy její příjem adresát písemně potvrdí  
       nebo odmítne. 
 

III. 
ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ SVAZU DŮCHODCŮ ČR 

 
1.  Sjezd SDČR svolává  ÚR SDČR na návrh VR. 
2. Zasedání ÚR  svolává VR. 
3. Zasedání VR a ÚR,  krajských rad a základních organizací (ZO, 
 



     MO, MěO,  regionální org.), všude kde je ZO, svolává jejich       
     předseda, a to podle předem schváleného plánu činnosti. 
     V nutných případech svolá předseda schůzi i mimo plánovaný  
     termín. 
4. Schůze ÚKRK a KRK svolává její předseda nejméně 7 dní         
     předem. 
5.  Členskou nebo výroční schůzi ZO svolává její výbor písemně  
      nebo v místě obvyklým způsobem. 
6.   Volení funkcionáři a předseda kontrolní a revizní komise musí 
      být pozváni na schůzi jmenovitě (zpravidla písemně)  s uvede- 
      ním předmětu jednání. Písemně musí být pozván také ten, je- 
      hož osobní věci bude schůze projednávat. 
7.  Na požádání nejméně jedné třetiny všech organizací nebo čle- 
      nů příslušného orgánu musí být svolán mimořádný sjezd, zase- 
      dání ÚR, jednání VR, schůze výboru, členská či výroční schůze  
      ZO. Mimořádný  sjezd, zasedání ÚR, jednání VR musí být  svo- 
      lány do 30 dnů, mimořádná schůze předsednictva nebo výboru  
      ZO  do 14 dnů. 
8.  Schůze řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda  ne- 
      bo příslušným orgánem pověřený člen. 
9.  Při každé schůzi se podepsanou presenční listinou zjišťuje pří- 
      tomnost, ta je pak součástí zápisu. 
10.Program sjezdu schvaluje ÚR na návrh VR, program zasedání         
      ÚR a jednání VR jejich předseda. Program jednání schůze vý- 
      boru ZO stanoví předseda a jednatel, program členské a vý- 
      roční  schůze ZO stanoví výbor ZO. 
11.Po zahájení schůze a zjištění presence předloží předseda  
       program jednání ke schválení. Program může být na návrh 
      kteréhokoliv člena změněn nebo doplněn po odsouhlasení 
      většiny přítomných. Doplňovaný bod se projednává na konci 
      základního programu. 
12.Nesejde-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční počet řádně  
      svolaných účastníků schůze, pak po uplynutí 30 min. čekací  
      doby tato schůze jedná a usnáší se za přítomnosti jakéhokoliv 
      počtu členů. 



13.Na schůzi orgánů má každý člen (delegát) právo volného pro- 
     jevu, pokud mu předsedající udělí slovo. Předsedající může  
      členu či delegátovi, po uvedení důvodu, slovo odebrat. Uml- 
      čený  má právo žádat, aby schůze hlasováním rozhodla, zda 
      neudělení  či odnětí  slova je důvodné. Tato žádost nemůže být 
      předsedajícím odmítnuta. Schůze může rozhodnout i o časo- 
      vém limitu jednotlivých projevů. 
14. O návrzích se rozhoduje hlasováním, a to buď veřejně, nebo  
       tajně podle rozhodnutí členů (delegátů). Nejprve se hlasuje 
       o protinávrhu, pokud je předložen. Hlasování  řídí a výsle- 
       dek zjišťuje předsedající společně se zapisovatelem. Přehla- 
       sovaná menšina může žádat, aby její návrh byl uveden v zá- 
        pise. Této žádosti se musí vyhovět. 
15. Předsedající ukončuje schůze, případně odročuje projednání 
       určité věci. Každý účastník s hlasovacím právem může žádat, 
       aby schůze rozhodla o jejím pokračování. 
16. O průběhu schůze je nutno vyhotovit zápis, v němž musí být  
       uvedeny návrhy a usnesení. Usnesení  musí být konkrétní  
       s uvedením, kdo za splnění odpovídá, a kontrolovatelné. 
       V zápise o hlasování je nutno uvést počet těch, kteří hlasovali  
       pro přijetí návrhu, a těch, kteří hlasovali proti nebo se hlaso- 
       vání zdrželi. Průběh schůze zapisuje zapisovatel, pověřený  
       pořádajícím orgánem, toto pověření může být i dlouhodobé. 
       V případě potřeby mohou být na schůzi zvoleni ověřovatelé  
       zápisu. Zápis o jednání provádí zapisovatel, zápis o návrzích,  
       výsledku hlasování a formulaci usnesení  provádí podle poky- 
        nů předsedajícího ihned v průběhu schůze. Vyhotovený zápis 
       podepíše zapisovatel, případně ověřovatelé zápisu. 
17. Na následující schůzi orgánu se kontrolují body  usnesení a 
       současně se schvaluje zápis z poslední schůze. Formu schvále- 
       ní navrhuje předsedající. Jsou-li k zápisu připomínky  a   
       souhlasí-li  s nimi většina přítomných, je nutno znění zápisu  
       opravit. Zapisovatel připojí usnesení  o opravě k původnímu 
       zápisu a jejím přesném znění, s uvedením data, kdy změny  
       nebo doplnění byly odhlasovány. Po projednání podepíše          



       zápis předsedající. 
18. Zápisy se opatřují pořadovými čísly, řadí se za sebou  v po- 
       řadačích s připojením programu, originálu presenční listiny 
       a případných jiných dokladů, vztahujících se k jednání. Zalo- 
       žené zápisy se archivují po dobu pěti let. 
19.  Za úplnost zápisů z jednání sjezdů, Ústřední rady a Výkonné  
        rady odpovídá sekretariát SDČR. Obdobně archivuje i zápisy 
        z jednání ústředních odborných komisí. V základních organi- 
        zacích odpovídá za archivaci zápisů jednatel. Zápisy dostávají 
        všichni  členové příslušného orgánu a předseda kontrolní a 
        revizní komise. 
20.  Na každé schůzi orgánů SDČR se projednají a schvalují  
        opatření, provedená v neodkladných záležitostech funkcio- 
        náři nebo pověřenými zmocněnci. 
 
 

IV. 
SJEZD A VÝROČNÍ SCHŮZE 

 
Pro sjezd SDČR  a výroční schůze organizací SDČR  platí  ustanove- 
ní III. části tohoto Jednacího řádu s tím, že: 
 
1. Sjezd a výroční schůze řídí pracovní předsednictvo, zvolené na 
     návrh Ústřední rady, případně výboru. V ZO řídí schůzi dosa- 
     vadní předseda. 
2.  Dále se volí tří až pětičlenná volební komise , tří až pětičlenná 
      návrhová a mandátová komise. U malých ZO možno mandá- 
      tovou a návrhovou komisi sloučit. Volební komise přijímá  
      návrhy na členy nově volených  orgánů, předkládá návrhy kan- 
      didátů  a řídí volební akt. Mandátová komise ověřuje počet  
      přítomných a podává zprávu o splnění předepsaných náleži- 
      tostí pro jednání a usnášení. Návrhová komise připravuje a 
      přednáší návrh usnesení, které obsahuje vždy i rozhodnutí o 
      schválení nebo neschválení zpráv o činnosti, o hospodaření a 
      revizní zprávy. 



3.  Pro výroční členskou  schůzi připraví stávající výbor – po          
    projednání  s navrhovanými členy – návrh na předsedu, složení 
     nového výboru a revizní komisi. 
4.  Pro sjezd SDČR připraví stávající Ústřední rada – po  předcho- 
     zím projednání s navrhovanými členy od Krajských rad a hlav- 
     ního města Prahy – složení nové Ústřední rady a Ústřední kon- 
     trolní a revizní komise. 
5. Zprávu o činnosti  organizace SDČR podává předseda, včetně  
     zprávy o hospodaření organizace. Má-li organizace hospodáře, 
     může být zpráva podána samostatně. Zprávu kontrolní a reviz- 
     ní komise přednese její předseda. Všechny zprávy musí být  
     zpracovány písemně. 
6. Volbu nových funkcionářů řídí předseda volební komise. Po  
     zveřejnění kandidátů zjišťuje, zda jsou k nim připomínky nebo 
     jiné návrhy. Při veřejném hlasování se o každém kandidátovi 
     hlasuje samostatně, při tajném hlasování společně o celé 
     kandidátce. 
7. Předsedu, 2 místopředsedy a členy VR volí nově zvolení členové 
     ÚR SDČR  v daném čase konání sjezdu. Volbu řídí předseda          
     volební komise. Předsedu Ústřední kontrolní a revizní komise 
     SDČR volí nově zvolení členové komise v den konání sjezdu. 
     Volbu řídí předseda volební komise. 
8. Pokud na výročních schůzích krajských či základních organizací 
     nebyli přímo zvoleni jednotliví funkcionáři (předseda, místo- 
     předseda, jednatel, hospodář apod.), musí se nově zvolený  
     výbor nejpozději do 8 dnů znovu sejít k volbě jednotlivých 
     funkcionářů. 
9. Po provedených volbách – nejpozději do 14 dnů – zajistí před- 
     seda organizace (pokud došlo ke změně předsedy, pak ve spo- 
      lupráci s odstupujícím předsedou) protokolárním zápisem pře- 
      dání funkcí těch funkcionářů, u kterých došlo ke změně. Pro- 
      tokolárně se předádá majetek, všechna razítka a písemnosti, 
      zejména stanovy, organizační řád,  jednací řád, metodické  po- 
      kyny, zápisy, pokladní knihy, účetní deník a ostatf1ní účetní  
      písemnosti, inventurní soupisy, matriky členů a všechny další  



      písemnosti a doklady, týkající se SDČR. Zápis o předání a pře- 
      vzetí, podepsaný předávajícím a přejímajícím, se stane sou- 
      částí zápisu z nejbližší schůze. 
10. Ve výjimečných případech (úmrtí, vzdání se funkce nebo od- 
       volání) může být orgán doplněn ze zvolených náhradníků, 
       případně kooptací. 
 

 Jednací řád SDČR byl projednán a schválen na zasedání 
Ústřední rady SDČR dne 26. února 2013 a tímto dnem nabývá 
platnosti. 
 

      Ing. Oldřich Pospíšil, v. r., 
           předseda Svazu důchodců ČR 


