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Jednací řád ÚSS NSČU 

 

Čl. 1 

Jednání Ústředního správního sboru NSČU (ÚSS NSČU) s právem hlasovacím se podle Ústavy NSČU 

účastní členové ÚSS NSČU a dále tajemník NSČU. 

Jednání ÚSS NSČU je neveřejné. Členové NSČU mají právo být jednání přítomni a nemají právo 

hlasovat. Tomu členovi NSČU, který do Ústředí NSČU neohlásí svou účast alespoň 1 pracovní den před datem 

jednání ÚSS NSČU, může být účast na jednání předsedajícím odepřena. Pozvaní hosté mohou být při jednání 

ÚSS NSČU přítomni pouze s odůvodněním na příslušnou část jednání a nemají právo hlasovat. 

Všichni zúčastnění se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech věcech důvěrné povahy. 

 

Čl. 2 

Jednání ÚSS zahajuje a řídí předseda ÚSS NSČU nebo jím pověřený člen ÚSS (dále jen předsedající); 

není-li to možné, pak předsedajícího určí místopředseda ÚSS NSČU. Předsedající postupuje podle bodů 

programu schváleného na začátku jednání. Program jednání je zaslán členům ÚSS NSČU vždy alespoň 7 dnů 

předem. 

Z důvodů hodných zřetele může předsedající změnit pořadí projednávaných bodů nebo zařadit nový bod 

jen z důvodu prodlení věci nebo velmi naléhavé záležitosti. 

 

Čl. 3 

Jestliže se některý člen ÚSS NSČU nebo pozvaný host nemůže jednání účastnit, je povinen se předem 

omluvit. Při zahájení jednání ÚSS NSČU oznámí předsedající, kteří členové se omluvili a zda je ÚSS 

usnášeníschopný (Ústava NSČU čl. 32 bod 3 – alespoň 3/5 všech jeho členů). 

 

Čl. 4 

Materiály k projednání od členů ÚSS, DR případně dalších členů NSČU, musí být doručeny tajemníkovi 

NSČU nejpozději 10 dnů před termínem jednání ÚSS NSČU, jinak mohou být zařazeny až do programu 

následujícího jednání ÚSS NSČU. 

Materiály nutné k prostudování před ÚSS NSČU budou členům ÚSS NSČU doručeny elektronickou 

poštou nejpozději 7 dnů před termínem jednání ÚSS NSČU. 

Připomínky k těmto materiálům budou jednotliví členové prezentovat na jednání ÚSS NSČU. Své 

připomínky mohou poslat předem tajemníkovi NSČU. 

 

Čl. 5 

Diskusi řídí předsedající ÚSS NSČU. Diskuse k jednotlivým bodům se účastní pouze členové ÚSS 

NSČU, tajemník NSČU a hosté pozvaní k jednotlivým bodům. Jestliže se ten, komu bylo v diskusi uděleno 

slovo, odchyluje od projednávané věci, může ho na to předsedající upozornit. Po upozornění může předsedající 

takové osobě slovo odejmout. Má-li dotčený námitky, hlasuje o odnětí slova ÚSS NSČU. Délku diskuse 

k jednotlivým bodům určuje předsedající. 

Před projednáváním personálních záležitostí a záležitostí majících důvěrnou povahu, může předsedající 

vyzvat ostatní členy NSČU a pozvané hosty k opuštění zasedací místnosti. Po jejich návratu sdělí výsledek 

jednání. 

 

Čl. 6 

Hlasování při jednání ÚSS NSČU probíhá zdvižením ruky. V případě tajného hlasování, pokud to uzná 

ÚSS NSČU za vhodné, budou členům ÚSS NSČU rozdány hlasovací lístky s vysvětlením způsobu hlasování. 

ÚSS NSČU určí 2 členy sčítací komise, kteří po sečtení hlasů sdělí výsledek ÚSS NSČU. 

Tajemník NSČU, případně jiná osoba pověřená předsedajícím (dále jen zapisovatel), zaznamená výsledky 

hlasování do zápisu z jednání ÚSS NSČU. 

 

Čl. 7 

Z jednání ÚSS NSČU se pořizuje zápis. Zapisovatel vypracuje koncept zápisu z jednání ÚSS NSČU, a to 

nejpozději do 7 dnů od jednání ÚSS NSČU. Zápis obsahuje: program, jmenovitě účastníky jednání, popis 

zásadních momentů z průběhu jednání a závěry z jednání, vč. termínů uložených úkolů a odpovědnosti za jejich 

splnění. 
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Koncept zápisu podepisuje zapisovatel po připomínkách předsedajícího. Koncept bude rozeslán 

elektronickou poštou nejpozději 10 dnů po jednání ÚSS NSČU členům ÚSS NSČU. Členové ÚSS NSČU 

přítomní na jednání zašlou zapisovateli své vyjádření ke konceptu zápisu nejpozději do 7 dnů od jeho doručení. 

Zapisovatel je rozešle členům ÚSS NSČU nejpozději s materiály pro jednání další schůze ÚSS NSČU (čl. 4 

tohoto Jednacího řádu). 

Po projednání připomínek na následující schůzi ÚSS NSČU je zápis z jednání ÚSS NSČU schválen. 

K účelu zápisu je možné pořídit zvukový záznam, pokud se na tom shodne většina členů ÚSS. 

Bezprostředně po schválení zápisu musí být tento záznam smazán. 

 

Čl. 8 

Zápis z jednání ÚSS NSČU je zaslán členům ÚSS NSČU, předsedům náboženských obcí, pokud nejsou 

členy ÚSS NSČU, ústřednímu duchovnímu, pokud není členem ÚSS NSČU a předsedovi Dozorčí rady. Zápis je 

přístupný všem členům NSČU k nahlédnutí v Ústředí NSČU a obcích. 

 

Čl. 9 

Platnost a účinnost tohoto Jednacího řádu ÚSS NSČU nastává jeho schválením ÚSS NSČU. 

Změny tohoto Jednacího řádu ÚSS NSČU mohou být provedeny pouze ÚSS NSČU při souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů ÚSS NSČU nebo Sněmem NSČU. 

 

 

Čl. 10 

Jednací řád ÚSS NSČU schválil ÚSS NSČU dne 4. srpna 2011. 

1. změnu Jednacího řádu ÚSS NSČU schválil ÚSS NSČU dne 14. dubna 2012. 

2. změnu Jednacího řádu ÚSS NSČU schválil ÚSS NSČU dne 27. října 2013. 


