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N Á V R H 
Jednací řád Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů 

okresu Trutnov 
 

 
 Jednací řád Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov je zpracován podle Jednacího 
řádu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS), který vychází ze Stanov 
přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech.  
 
 

I. 
 
1. Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov bylo svoláno Shromážděním představitelů SDH 

okresu Trutnov dne 6.11.2009 podle Stanov SH ČMS čl. 64, odst. 3. 
 
2. Shromáždění delegátů sborů je způsobilé jednat a rozhodovat dostaví-li se ve stanovenou 

hodinu absolutní většina zvolených delegátů sborů (více než 50% zvolených delegátů), za 
jednu hodinu poté se koná shromáždění za předpokladu přítomnosti nejméně jedné třetiny 
zvolených delegátů. 

 
3. Shromáždění delegátů sborů schvaluje program jednání. 
 
4. Shromáždění delegátů sborů volí zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátovou, volební a 

návrhovou komisi. 
 
5. Shromáždění delegátů sborů řídí pracovní předsednictvo zvolené delegáty. 
 
6. Shromáždění delegátů sborů rozhoduje prostou většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas právě předsedajícího. 
 
7. Nezodpovězené dotazy a připomínky řeší následující zasedání výkonného výboru a o 

výsledku je dotyčný informován. 
 
8. Závěry z jednání jsou poskytnuty všem SDH okresu Trutnov a funkcionářům OSH, vedení 

KSH a ústředí SH ČMS 
 
 

II. 
 

Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov se řídí následujícími zásadami: 
 

1. aktivního přístupu k projednávané záležitosti a svobodné a kritické výměny názorů, 
   

2. kolektivního rozhodování, nevylučující právo menšiny na odlišný názor i po 
přijatém rozhodnutí, tím není dotčena povinnost menšiny a každého člena podřídit 
se rozhodnutí a plnit je, 

 
3. plné odpovědnosti toho, kdo rozhodl, za stav, výsledky a důsledky rozhodnutí, 
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4. aktivního a tvůrčího přístupu k plnění rozhodnutí a plné odpovědnosti toho, kdo je 

rozhodnutí povinen plnit, za jeho náležité provedení, 
 

5. úplné informovanosti každého člena orgánu o připravovaných, učiněných, 
prováděných a provedených rozhodnutích, 

 
6. důsledného, objektivního a včasného vyřizování písemností, podnětů, námětů, 

návrhů, stížností a připomínek. 
 
 
                                                                          III. 
 

1. Delegát je odpovědný ze své činnosti těm, kteří jej zvolili (delegovali) popř. za        
 něž byl zvolen (delegován). 

 
2. Delegát je oprávněn a zároveň povinen osobně se zúčastnit jednání a rozhodování.                                         

Delegát, který se nemůže zúčastnit jednání, je povinen se omluvit, oznámit tuto skutečnost 
výboru SDH a zvolenému náhradníkovi a předat mu obdržené dokumenty k jednání 
shromáždění. 

 
3. Delegát, který nebyl přítomen jednání, je oprávněn a povinen seznámit se s rozhodnutími při 

jednání učiněnými a ve své činnosti se jimi řídit.                        
 
 

IV. 
 

V ostatních náležitostech, které nejsou řešeny Jednacím řádem Shromáždění delegátů, se 
postupuje podle Jednacího řádu SH ČMS.    
 
 
Projednán VV OSH Trutnov 18.února 2010 
 
 

1. Shromáždění delegátů volí: 
 

Pracovní předsednictvo – navrhované složení: 
• Zdeněk Pelc – stávající náměstek starosty OSH - pověřen řízením jednání 
• plk. Mgr. Roman Solnička – náměstek ředitele HZS Královéhradeckého kraje 
• plk. Mgr. Martin Lelka – ředitel ÚO HZS Trutnov 
• Ing. František Žváček – vedoucí oddělení krizového řízení Královéhr. kraje 
• Břetislav Holšán – ředitel Hasičské vzájemné pojišťovny Jičín 
• Josef Netík – náměstek starosty SH ČMS 
• Petr Lajbner – manažer Výzbrojny PO pro Hradecký a Pardubický kraj 
• Jiří Orsák – stávající starosta OSH 
• Ing. Jiří Šeps – stávající náměstek starosty OSH 
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Mandátová komise – navrhované složení: 
předseda:  Jiří Chrtek – SDH Trutnov – H.S.M. 
členové:  Ilona Čepelková – SDH Hřibojedy 
  Oldřich Čech – SDH Arnultovice 
  Lenka Máslová – SDH Dolní Kalná 
Mandátová komise zodpovídá za ověření platnosti mandátů a schopnosti Shromáždění delegátů 
usnášet se. Hlas rozhodující mají všichni delegáti řádně zvolení na toto Shromáždění na 
Výročních valných hromadách SDH. 
 
Volební komise – navrhované složení: 
předseda: Vladimír Provazník – SDH Malé Svatoňovice 
členové: Michal Čukan – SDH Mladé Buky 
  Jiří Beran – SDH Kuks 
  Monika Němečková – SDH Vlčice 
  Jarmila Kopečná – SDH Malé Svatoňovice 
Volební komise zodpovídá za provedení voleb dle schváleného volebního řádu, vyhlašuje 
výsledky voleb. 
 
Návrhová komise – navrhované složení: 
předseda: Jaroslav Vrba – SDH Malé Svatoňovice 
členové: Miroslav Novotný – SDH Svoboda nad Úpou 
  Jiří Švihálek – SDH Úpice 
  Bc. Václav Schreier – SDH Bernartice 
  František Podolník – SDH Velká Úpa 
Návrhová komise zodpovídá za zpracování usnesení ze Shromáždění delegátů podle podkladů a 
připomínek delegátů. 
 
Zapisovateli jsou navrženi: 

• Andrea Žáková – SDH Hajnice 
• Vlastislav Košťálek – SDH Úpice 

 
Ověřovateli zápisu jsou navrženi: 

• Julie Burdychová – SDH Radvanice 
• Bc. Vratislav Lánský – SDH Dolní Branná 

 
Pracovní předsednictvo začne pracovat ihned po svém zvolení. Mandátová komise schválená 
výkonným výborem pracuje již od 7.30 hod. Čas a místo první schůzky komisi návrhové a 
volební oznámí pracovní předsednictvo, další jednání si komise již stanoví samy. Komise si 
mohou přizvat k jednání kteréhokoliv účastníka Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov. 
 
 

 
2. Usnášení Shromáždění delegátů SDH okresu: 

 
- hlasovací právo přísluší delegátům s hlasem rozhodujícím, 
- Shromáždění je schopno usnášení, je-li přítomna nadpoloviční Věřina delegátů s hlasem 

rozhodujícím 
- usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina delegátů s hlasem 

rozhodujícím v době hlasování přítomná v sále 
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- řídící Shromáždění je povinen včas upozornit, že bude provedeno hlasování 
- hlasování se provádí zdvižením mandátového lístku 
- v případě protinávrhům nejdříve hlasuje o těchto protinávrzích v pořadí, jak byly 

předneseny. 
 

3. Diskuse: 
 

- diskuse se mohou zúčastnit delegáti s hlasem rozhodujícím a se souhlasem pracovního 
předsednictva i hosté a delegáti s hlasem poradním 

- do diskuse se hlásí delegáti i hosté odevzdáním písemné přihlášky (je součástí 
delegačního lístku, případně pozvánky pro hosta) 

- doba diskusního příspěvku je nejvýše 5 minut, prodloužení této doby povoluje pracovní 
předsednictvo a před daným diskusním příspěvkem to veřejně oznámí 

- diskutující může být usměrněn řídícím Shromáždění, pokud nehovoří k dané 
problematice a může mu být odebráno slovo, překročí-li určenou dobu 

- pořadí diskutujících určuje pracovní předsednictvo 
 
 

4. Volby 
- řídí se vlastním schváleným volebním řádem 
 
 

5. Návrhy a připomínky 
 

- kromě návrhů a připomínek v diskusi, je možné podat písemné návrhy a připomínky 
projednávaným materiálům přímo návrhové komisi nebo pracovnímu předsednictvu 
- řídící Shromáždění delegátů SDH okresu oznámí včas ukončení předání těchto návrhů. 
 
 

6. Průběh Shromáždění delegátů SDH okresu: 
 

- jednání se řídí schváleným programem a jednacím řádem 
- v průběhu jednání budou vyhlášeny pracovním předsednictvem přestávky, mimo tuto dobu 

setrvají účastníci Shromáždění na svých místech, aby nerušili jednání 
 

 
Projednáno VV OSH Trutnov 18.února 2010 
 


