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Článek 1 

Předmět úpravy 

 

Jednací řád sněmu Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů (dále jen „sněm“) 

upravuje způsob svolání sněmu, účast na sněmu, orgány sněmu a náplň jejich 

činnosti, řízení a průběh sněmu a způsob hlasování na sněmu. 

 

 

Článek 2 

Svolání sněmu 

 

1. Řádný a mimořádný sněm svolává výbor Komory písemnou pozvánkou nebo 

pozvánkou zaslanou elektronickou poštou, resp. zveřejněnou na internetových 

stránkách Komory. Pozvánka musí být odeslána nejpozději jeden měsíc před 

konáním sněmu a musí obsahovat informaci o datu, místě konání a programu 

sněmu. 

2. Materiály předkládané výborem Komory k projednání sněmu budou nejpozději 

dva týdny před konáním sněmu zveřejněny na internetových stránkách Komory. 

V písemné podobě je obdrží členové přihlášeni na sněm při presenci nebo 

v dřívějším termínu na písemné vyžádání. Písemným vyžádáním se rozumí 

i vyžádání zaslané elektronickou poštou. Připomínky mohou členové Komory 

zasílat tak, aby byly doručeny výboru Komory nejpozději dva pracovní dny před 

datem konáním sněmu. 

 

Článek 3 

Účastníci sněmu 

 

1. Právo zúčastnit se sněmu Komory mají všichni její členové. Dále se sněmu 

mohou zúčastnit bez hlasovacího práva pozvaní hosté a zaměstnanci Komory. 

 

 

Článek 4 

Orgány sněmu 

 

1. Sněm na začátku svého jednání volí veřejným hlasováním z řad členů Komory 

orgány sněmu, kterými jsou: 

a) mandátová komise, která má dva členy; 

b) návrhová komise, která má tři členy; 

c) volební komise, která má tři členy; 

d) dva ověřovatelé zápisu. 
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2. Sněm na začátku svého jednání pověřuje člena nebo tajemníka Komory funkcí 

zapisovatele. 

3. Volební komise je volena pouze v případě, že součástí programu sněmu jsou 

řádné či doplňující volby do orgánů Komory. 

4. Mandátová komise zjišťuje po celý průběh sněmu schopnost se usnášet. 

O případné ztrátě schopnosti se usnášet informuje ihned řídícího sněmu. O své 

činnosti pořizuje komise zápis, který předkládá po skončení sněmu výboru 

Komory. 

5. Návrhová komise připravuje v průběhu jednání návrh usnesení sněmu 

k jednotlivým bodům programu, který v závěru jednání předloží sněmu 

k projednání a ke schválení. 

6. Volební komise předkládá sněmu návrhy kandidátů k volbě do orgánů Komory, 

organizuje a řídí průběh voleb, zjišťuje výsledky voleb a tyto oznamuje sněmu, 

pořizuje zápis o průběhu a výsledku voleb. Podrobnosti stanoví volební řád.  

7. Jednotlivé komise si zvolí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost. 

8. Zapisovatel zaznamenává stručně průběh sněmu, obsah přednesených zpráv, 

všechny podstatné výroky, diskusní příspěvky, připomínky či náměty.  

9. Pro potřeby zápisu je možno pořizovat audio nahrávku. 

10. Zápis předá zapisovatel nejdéle do dvou týdnů ověřovatelům zápisu. 

11. Ověřovatelé zápisu ověřují svými podpisy správnost zápisu ze sněmu. Ověřený 

zápis předají do dvou týdnů od převzetí zápisu od zapisovatele výboru Komory. 

V případě zjištění některých nesrovnalostí v zápise, zajistí provedení jejich 

opravy zapisovatelem. Lhůta pro předání upraveného ověřeného zápisu výboru 

Komory se přiměřeně prodlužuje. 

 

Článek 5 

Řízení a průběh sněmu 

 

1. Jednání sněmu řídí předseda Komory nebo jím pověřený člen výboru nebo 

tajemník Komory. 

2. Program jednání sněmu je uveden na pozvánce. Návrh na změnu programu 

je možné přednést pouze na začátku jednání sněmu při projednávání tohoto 

bodu. Jako samostatný bod programu je zařazena všeobecná diskuse. 

3. Diskuse k jednotlivým bodům programu je vždy po jejich uvedení. Diskusní 

příspěvky se omezují na dobu pěti minut. Případný delší časový limit 

pro příspěvek posuzuje individuálně sněm hlasováním před jeho přednesením. 

Po skončení diskuse se projednávání bodu považuje za uzavřené. Možnost 

nového projednávání již uzavřeného bodu podléhá schválení sněmu. 

4. Při projednávání materiálů ke schválení, které byly členům Komory rozeslány 

současně s pozvánkou, informuje předkladatel o přijatých písemných 

připomínkách a současně o důvodech, které vedly k nepřijetí ostatních 

připomínek. 

5. Jsou-li k materiálům, předloženým výborem ke schválení, uplatněna doplnění 

nebo pozměňující návrhy, hlasuje se nejprve o těchto návrzích a teprve poté 
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se hlasuje o předloženém návrhu. Při postupném podání více návrhů se začíná 

hlasovat od posledního podaného návrhu. V případě podání protinávrhu se 

hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. 

6. Návrhy závěrů do usnesení sněmu mohou členové Komory předkládat v rámci 

diskuse k jednotlivým projednávaným bodům a rovněž písemně v průběhu 

jednání sněmu členům návrhové komise. 

7. Návrh usnesení sněmu přednáší předseda návrhové komise. Informuje o tom, 

které z návrhů přednesených nebo doručených v průběhu jednání sněmu komise 

do návrhu usnesení zapracovala. Současně informuje o důvodech nepřijetí 

některých návrhů. 

8. Způsob a průběh voleb do orgánů Komory upravuje volební řád. 

 

 

Článek 6 

Způsob hlasování na sněmu 

 

1. Hlasování je na sněmu, s výjimkou voleb do orgánů Komory, prováděno 

veřejným hlasováním. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina 

přítomných členů. Hlasuje-li pro přednesený návrh zjevná většina členů, počítají 

se hlasy proti návrhu a dále hlasy, které se zdržely hlasování. 

2. Sčítáním hlasů pověřuje řídící sněmu členy volební a mandátové komise. 

 

 
Článek 7 
Účinnost 

 

Jednací řád sněmu nabývá účinnosti dnem 18. prosince 2017. 


