Jednací řád sjezdu JČMF
1. Účastníky sjezdu jsou delegáti s hlasem rozhodujícím, zvoleni v pobočkách podle směrnic a klíče stanoveného
výborem JČMF. S hlasem poradním se sjezdu dále zúčastňují členové výboru JČMF, členové kontrolní komise JČMF,
předsedové sekcí, poboček a komisí JČMF (pokud se jeho jednání neúčastní jako delegáti) a další hosté.
2. Sjezdu předsedá a jeho jednání řídí předseda JČMF spolu se zvoleným pracovním předsednictvem sjezdu.
3. Sjezd je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina delegátů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet
delegátů, zahájí se sjezd o hodinu později a je způsobilý se usnášet za jakéhokoli počtu delegátů, avšak pouze o bodech
uvedených na programu sjezdu.
4. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů.
5. K usnesení o změně stanov se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných delegátů.
6. K diskusi je nutno se přihlásit. O zařazení přihlášeného diskusního příspěvku rozhodne předsedající. Délka jednoho
diskusního vystoupení je nejvýše 5 minut. Diskutující jsou žádáni, aby odevzdali stručný zápis svého příspěvku
předsedajícímu.

Volební řád sjezdu
1. Podle čl. 23 stanov JČMF jsou členy výboru JČMF předseda Jednoty, předsedové sekcí a poboček, a další členové
zvolení sjezdem Jednoty.
2. Sjezd volí:
a) předsedu JČMF,
b) členy a náhradníky Výboru JČMF,
c) členy a náhradníky kontrolní komise JČMF.
3. Volby řídí volební komise zvolená sjezdem. Právo volit mají přítomní delegáti. Volby jsou tajné. Kandidátku
předloženou odstupujícím výborem mohou delegáti sjezdu doplnit, souhlasí-li s tím navrhovaný. Voleni mohou být pouze
kandidáti uvedení na této kandidátce. Všichni kandidáti na funkci předsedy jsou uvedeni také na kandidátce členů výboru.
a) Při volbě předsedy JČMF delegát sjezdu na volebním lístku označí jméno kandidáta, jehož volí, zakroužkováním jeho
pořadového čísla. Volební lístek, na němž jsou zakroužkována dvě nebo více pořadových čísel kandidátů na předsedu, je
neplatný.
b) Při volbě členů výboru delegát sjezdu na volebním lístku označí zakroužkováním pořadového čísla jména těch
kandidátů, které volí. Počet zakroužkovaných není omezen.
c) Obdobně se postupuje při volbě členů kontrolní komise.
4. Kandidát je zvolen, jestliže získá nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů.
5. Nezíská-li žádný z kandidátů na předsedu nadpoloviční většinu hlasů, volby předsedy pokračují dalším kolem, do
kterého postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole získali největší počet hlasů. Nelze-li určit postupující do druhého kola
pro rovnost hlasů na prvních více než dvou místech nebo na druhém a dalších místech, o postupujících z kandidátů se
stejným počtem hlasů rozhodne los. Nezíská-li žádný z těchto kandidátů ani ve druhém kole nadpoloviční většinu hlasů,
pověří nově zvolený výbor některého z místopředsedů vykonáváním funkce předsedy.
6. a) Při volbě členů výboru sestaví volební komise pořadí zvolených kandidátů podle počtu hlasů, které získali. Z těch se
prvních 20 zvolených kandidátů stává členy výboru. Pět dalších se stává náhradníky výboru. V případě rovnosti počtu
hlasů na rozhodujících místech rozhodne o zařazení příslušných kandidátů mezi členy výboru nebo náhradníky výboru
los.
b) Jestliže není zvoleno 20 členů výboru, pak proběhne druhé kolo voleb pro zbývající nezvolené kandidáty při zachování
podmínek pro počet členů výboru a stanovení počtu náhradníků výboru podle bodu a).
7. Při volbě 3 členů a 2 náhradníků kontrolní komise postupuje volební komise obdobně jako při volbě členů a náhradníků
výboru.
8. Zvolený předseda JČMF (v případě, že nebyl zvolen nový předseda, pak odstupující předseda JČMF) po ukončení
voleb svolá výbor JČMF na ustavující schůzi. Na ní výbor zvolí ze svého středu místopředsedy, tajemníka a hospodáře.
O způsobu jejich volby rozhodne nově zvolený výbor.

