JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD
pro jednání Shromáždění členů ŽOB a volbu orgánů ŽOB
a volbu zástupců a náhradníků zástupců ŽOB
v Radě Federace židovských obcí a v Revizní komisi FŽO
Hlava I
Všeobecná a společná ustanovení
Článek 1
Předmět a rozsah úpravy
1) Tento jednací a volební řád upravuje jednání Shromáždění členů ŽOB (dále Shromáždění), volbu org ánů ŽOB a volbu zástupců a náhradníků zástupců ŽOB v Radě Federace židovských obcí (dále jen RFŽO) a v Revizní komisi FŽO (dále jen RKFŽO).
2) Jednací a volební řád je součástí Stanov ŽOB.

Hlava II
Jednací řád
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Shromáždění členů ŽOB je nejvyšším orgánem ŽOB, který je svoláván způsobem uvedeným ve Stan ovách ŽOB a jehož jednání se řídí tímto jednacím řádem.
Článek 2
Zahájení jednání Shromáždění členů ŽOB
1) Jednání Shromáždění řídí předseda ŽOB do doby zvolení orgánů Shromáždění.
2) V čase zahájení jednání Shromáždění uvedeném v pozvánce provede představenstvo ŽOB nebo jím p ověřená osoba při příchodu členů do jednací místnosti prezenci přítomných členů Shromáždění, a to ověřením totožnosti účastníka Shromáždění podle jeho osobních dokladů a v případě usnášeníschopnosti
Shromáždění předseda ŽOB zahájí jednání Shromáždění.
3) Po zahájení jednání Shromáždění volí orgány Shromáždění, kterými jsou:
- předseda Shromáždění,
- mandátová komise,
- návrhová komise,
- volební komise (pouze v případě, že na programu Shromáždění jsou volby - viz Hlava III),
- zapisovatel/-ka,
- dva ověřovatelé zápisu.
4) Všechny komise jsou voleny jako tříčlenné. Členství ve dvou a více orgánech Shromáždění není možné.
V případě volebního Shromáždění (viz Hlava III) není možné členství v orgánech Shromáždění u osob
uvedených na kandidátních listinách. Členy orgánů Shromáždění mohou být pouze členové ŽOB.
5) Návrhy kandidátů na předsedu Shromáždění, členy komisí a ověřovatele zápisu předkládá představe nstvo ŽOB a doplňuje je o návrhy z pléna.
6) Volba orgánů Shromáždění je veřejná. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů
přítomných členů Shromáždění. Do doby zvolení orgánů valné hromady nebo v případě jejich nezvolení
zajišťuje jejich činnost představenstvo ŽOB a předseda ŽOB.

7) Každá komise po svém zvolení zvolí ze svých členů předsedu komise.
Článek 3
Jednání Shromáždění členů ŽOB
1) Po skončení voleb orgánů Shromáždění řídí další jednání Shromáždění zvolený předseda Shromáždění
tak, že Shromáždění projedná jednotlivé body programu v pořadí uvedeném na pozvánce.
2) Jednání vede předseda Shromáždění tak, že jednotlivé body programu jsou projednávány vždy samostatně s tím, že nejprve k nim přednese zprávu navrhovatel předmětného bodu programu a následně se
k nim v diskusi vyjádří dle svého zájmu orgány ŽOB a jednotliví členové Shromáždění. Předseda Shr omáždění má právo omezit časový rozsah jednotlivých příspěvků na 3 minuty. Po skončení diskuse předseda Shromáždění zahájí hlasování k přijetí usnesení k projednanému bodu programu. Toto hlasování je
veřejné.
3) O jednotlivých návrzích se hlasuje v pořadí, v němž byly předloženy předsedovi Shromáždění.
V případě, že návrh byl přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. V případě nepřijetí návrhu Shromáždění hlasuje bez přerušení jednání o dalším návrhu podle jeho pořadí.
4) Pokud kdykoliv v průběhu jednání Shromáždění opustí člen Shromáždění jednací místnost, nahlásí tuto
skutečnost mandátové komisi, která oznámí aktuální počet přítomných předsedovi Shromáždění, a to
zejména s ohledem na usnášeníschopnost Shromáždění.
5) Podle obsahu jednání o jednotlivých bodech programu připraví návrhová komise návrh usnesení, který
v závěru jednání předloží Shromáždění ke schválení. O usnesení se hlasuje veřejným hlasováním.
6) Po projednání všech bodů programu předseda Shromáždění otevře bod „Různé“ pro náměty a připomínky k jakékoliv problematice ŽOB, jež nebyla obsažena v předchozím programu ani v usnesení. Po skončení diskuse předseda Shromáždění prohlásí program za projednaný a Shromáždění ukončí.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
1) Po skončení jednání Shromáždění představenstvo ŽOB zabezpečí vyhotovení zápisu, který podepíše zapisovatel/-ka a ověřovatelé zápisu.
2) Zápis musí být vyhotoven a ověřen do 10 dnů ode dne konání Shromáždění a uložen v písemných materiálech ŽOB.

Hlava III
Volební řád
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Shromáždění členů ŽOB, na jehož programu jsou volby se nazývá volebním Shromážděním.
2) Jednání volebního Shromáždění se řídí tímto volebním řádem a přiměřeně jednacím řádem.
Článek 2
Volební právo
1) Volební právo je všeobecné, rovné, přímé a tajné.

2) Právo volit volitelné členy orgánů ŽOB a zástupce a náhradníky zástupců ŽOB v RFŽO a v RKFŽO mají všichni členové ŽOB starší 18 let.
3) Právo kandidovat na místa volitelných členů v orgánech ŽOB a zástupců a náhradníků zástupců ŽOB
v RFŽO a v RKFŽO mají všichni členové ŽOB starší 18 let.
Článek 3
Příprava voleb
1) Představenstvo ŽOB nejméně 60 dnů před dnem konání volebního Shromáždění:
a) odešle všem voličům a RFŽO oznámení o volbách, které musí mimo náležitostí stanovených jednacím řádem, obsahovat:
- označení orgánů, do kterých se volby konají,
- počet volených členů orgánu, do kterého se volby konají,
- datum konání volebního Shromáždění,
- obsah a lhůtu pro doručení přihlášek ke kandidatuře ve volbách,
- oznámení o možnosti korespondenční volby (pouze pokud byl tento způsob volby umožněn).
b) jmenuje volební, mandátovou a návrhovou komisi za těchto podmínek:
- členy komisí mohou být pouze členové ŽOB,
- komise jsou tříčlenné,
- komise pracují jako designované do doby zvolení komisí volebním Shromáždění,
- členství ve volební a mandátové komisi je neslučitelné s kandidaturou ve volbách.
2) Přihláška ke kandidatuře ve volbách, kterou členové ŽOB podávají volební komisi, musí být doručena
do sídla ŽOB nejméně 30 dnů před dnem konání volebního Shromáždění a musí obsahovat:
- označení orgánu, do kterého kandidát kandiduje,
- jméno, příjmení, rok narození,adresu trvalého bydliště a podpis kandidáta.
Pokud počet kandidátů do příslušného orgánu nedosáhne uvedeného minimálního počtu, může
představenstvo ŽOB doplnit kandidátní listinu o další kandidáty. Takto mohou být na kandidátní listinu
doplněni pouze kandidáti, kteří písemně vysloví s kandidaturou souhlas.
3) Mandátová komise v době 30-25 dnů před dnem konání volebního Shromáždění ověří přihlášky kand idátů do voleb, zařadí je na kandidátní listinu/-y pro volbu/-y do orgánů, které mají být voleny. Na jednotlivých kandidátních listinách uvede kandidáty v abecedním pořadí a dále u uvede:
- označení orgánu, do kterého se volby konají,
- jméno, příjmení a rok narození kandidátů,
- pořadová čísla kandidátů,
- datum konání voleb,
- počet volených členů orgánu,
- místo pro vyznačení počtu zaškrtnutých kandidátů,
- upozornění na počet volených členů orgánu, k němuž se kandidátní listina vzta huje.
4) Představenstvo ŽOB kandidátní listiny označí razítkem ŽOB. Kandidátní listiny budou takto vyhotov eny v počtu odpovídajícím počtu voličů.
5) Představenstvo vytvoří nejpozději 65 dnů před dnem konání volebního Shromáždění seznam voličů
podle členské evidence, jehož správnost ověří mandátová komise.
6) Počet členů orgánů, do kterých se volby konají, je určen Stanovami ŽOB (orgány ŽOB) a Statutem FŽO
(orgány FŽO).
7) Představenstvo ŽOB může rozhodnout, že umožní korespondenční volbu těm voličům, kt eří se k volbám
nedostaví. Podmínky a způsob korespondenční volby jsou uvedeny v čl. 5.
Článek 4
Provedení voleb
1) Mandátová komise rozešle voličům kandidátní listinu/-y pro všechny volby, které se podle programu

Shromáždění budou konat, nejméně 20 dnů před konáním volebního Shromáždění.
2) Mandátová komise při vstupu voliče do volební místnosti ověří totožnosti voliče, zapíše jej do seznamu
přítomných a předseda mandátové komise podepíše kandidátní litiny, které volič obdržel (viz čl. 4
bod 1). V případě, že volič nebude mít kandidátní listiny k dispozici, vydá mu mandátová komise nové
kandidátní listiny. Vydání náhradních listin není možné poté, co byly voliči kandidátní listiny podeps ány (např. v případě jejich ztráty apod.).
3) Volby jako jeden z bodů programu Shromáždění se zahájí, je-li v dobu jejich zahájení Shromáždění
usnášeníschopné.
4) Volby řídí předseda volební komise. Před zahájením hlasování poučí přítomné o ustanoveních volebn ího řádu a průběhu volebního aktu. Výslovně upozorní na tyto skutečnosti:
- kterého orgánu se volba týká,
- na počet volených členů orgánu, jehož se volba týká,
- na způsob označení kandidátů, které se volič rozhodne volit,
- na podmínky platnosti volby.
5) Na kandidátní listině je možno označit maximálně takový počet kandidátů, který se rovná počtu členů
voleného orgánu. V případě, že volič označí více kandidátů, než je počet volených členů orgánu nebo
neoznačí žádného kandidáta, je taková kandidátní listina neplatná.
6) Po poučení podle čl. 4 bod 4 předseda volební komise zahájí volby.
7) Voliči hlasují tak, že kandidátní listiny vloží do připravené urny, která byla před volebním aktem zkon trolována a zapečetěna.
8) Předseda volební komise po přiměřené době poskytnuté pro hlasování, prohlásí volbu za skončenou.
9) Po skončení volby může Shromáždění se souhlasem volební komise pokračovat v projednávání programu, které řídí předseda Shromáždění.
10) Volební komise otevře volební urnu, vyřadí neplatné kandidátní listiny a sečte hlasy pro jednotlivé
kandidáty.
11) Podle počtu obdržených hlasů sestaví volební komise pořadí kandidátů. Při rovnosti hlasů dvou či více
kandidátů určí volební komise jejich pořadí losováním. Členem orgánu jsou zvoleni ti kandidáti, kteří
se umístí v pořadí do místa odpovídajícího počtu volených členů orgánu.
12) Po určení pořadí kandidátů vyhlásí volební komise výsledek voleb a svolá ustavující schůze představe nstva ŽOB a revizní komise ŽOB, a to tak, že se budou konat ihned po skončení Shromáždění. Tyto
schůze řídí předseda volební komise do doby zvolení předsedy ŽOB a předsedy revizní komise ŽOB.
13) Pokud počet zvolených členů orgánů ŽOB nebo zástupců a náhradníků zástupců ŽOB v RFŽO a
v RKFŽO nedosáhne stanoveného počtu, může představenstvo ŽOB vyhlásit dodatečnou volbou.
14) O průběhu voleb pořídí volební komise zápis do 48 hodin po skončení volebního Shromáždění. Zápis
musí obsahovat jména členů volební komise, počátek a konec voleb, všechna usnesení volební komise
se stručným zdůvodněním, počet prezentovaných voličů, jména, příjmení a adresy zvolených členů orgánů, které byly voleny, s uvedením počtu obdržených hlasů v pořadí zjištěném volební komisí. Zápis o
průběhu voleb podepíší všichni členové volební komise, originál si ponechá předseda volební komise a
dvě kopie odevzdá nově zvolenému předsedovi ŽOB, který zajistí zaslání jedné kopie RFŽO.
15) Předseda ŽOB zajistí zveřejnění výsledků voleb a ustavujících schůzí členům ŽOB do 14 dnů po konání
volebního Shromáždění tak, že je zašle všem voličům; tento postup může být nahrazen zveřejněním výsledků voleb a ustavujících schůzí ve vydání Kachol Velavan, které bude nejdříve následovat po termínu
voleb.
Článek 5

Korespondenční volba
1) Korespondenční volba je možná pouze na základě rozhodnutí představenstva ŽOB.
2) V případě korespondenční volby musí být volební oznámení a kandidátní listiny s poučením týkajícím
se podmínek korespondenční volby rozeslány voličům nejméně 20 dnů před konáním volebního Shromáždění.
3) Volič, který volí korespondenčně, zašle upravené kandidátní listiny složené tiskem dovnitř a přelepené,
v dopise s označením VOLBY na adresu ŽOB tak, aby byl dopis doručen nejméně 3 dny před konáním
voleb. Na obálce musí být uvedena jméno, adresa a rok narození odesilat ele (dále jen volební dopis).
4) Představenstvem ŽOB pověřený člen ŽOB, kterého představenstvo ŽOB bude Shromáždění navrhovat
jako kandidáta na člena volební komise, překontroluje po doručení volebního dopisu, zda se jedná o v oliče a neotevřenou obálku převezme.
5) Před zahájením voleb volební komise označí ve volebním seznamu podle došlých volebních dopisů korespondenční voliče. V případě, že korespondenční volič se dostaví k volbám osobně a byla mu vydána
kandidátní listina, volební komise jeho volební dopis včetně obsahu vyř adí.
6) Po této kontrole volebních dopisů a účasti členů na Shromáždění volební komise jednotlivé dopisy ot evře, označí kandidátní listiny na nepotištěné straně razítkem ŽOB, podpisem předsedy volební komise a
vloží je nerozlepené do volební urny.
7) Po vložení kandidátních listin zaslaných ve volebních dopisech následuje volba podle čl. 4.

Hlava IV
Závěrečná ustanovení
Článek 1
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
1) Tento jednací a volební řád byl schválen Shromážděním členů ŽOB jako součást Stanov ŽOB.
2) Schválením tohoto jednacího a volebního řádu se ruší všechny dříve schválené jednací nebo volební ř ády.
3) Jednací a volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Shromážděním členů ŽOB.
V Brně dne 18.10.2009

Předseda ŽOB Ing. Pavel Fried

