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7. VOLEBNÍ OBDOBÍ (2009–2014)

ZÁŘÍ 2009

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE MEZIPARLAMENTNÍCH DELEGACÍ1

oOo 

POSTUP PRO USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

články 191 a 198 jednacího řádu
s odkazem na články 12, 13, 14, 168, 169 a 187 podle článků 195 a 196 a přílohy I

oOo

1. ZAHÁ J E N Í  SCHŮZE ZA PŘEDSEDNICTVÍ POSLANCE VE FUNKCI 

DOČASNÉHO PŘEDSEDY

Poslanec ve funkci dočasného předsedy

1. se (případně) ujistí, že odcházející předseda nebo některý odcházející 

místopředseda v pořadí podle služební hierarchie nebo poslanec, který nejdéle 

vykonával mandát, se nehodlají ujmout předsednictví;

2. prohlásí schůzi za zahájenou;

3. připomene poslancům 

a) účel schůze: ustavení předsednictva delegace na základě volby předsedy 

a jednoho až tří místopředsedů podle článků 191 a 198 jednacího řádu;

b) pořadí volby

. předseda/předsedkyně

. místopředsedové;

4. konstatuje, zda jsou přítomni náhradníci (článek 187).

                                               
1 Vztahuje se na meziparlamentní delegace, delegace ve smíšených parlamentních výborech, delegace ve výborech 
pro parlamentní spolupráci a delegace v mnohostranných parlamentních shromážděních
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2. VOLBA PŘEDSEDY POD VEDENÍM POSLANCE VE FUNKCI DOČASNÉHO 

PŘEDSEDY

A: Přípravy

Poslanec ve funkci dočasného předsedy

1. zjistí, zda je dosaženo kvora (1/4 členů) (čl. 195 odst. 2);

2. vyzve k podání kandidatur na funkci předsedy a ověří, zda

a) je předkládá politická skupina nebo nejméně 5 % řádných členů (čl. 13 

odst. 1);

b) jsou nominace předkládány se souhlasem kandidátů (v případě 

nepřítomnosti kandidáta může být jeho souhlas předán písemně) (čl. 13 

odst. 1);

c) kandidát nebo kandidáti vyplnili prohlášení o finančních zájmech

(příloha I, čl. 1 odst. 2 a článek 2).

B: Volba aklamací

Je-li pouze jediný kandidát – a nejméně šestina členů delegace nepožaduje, aby 

proběhla volba tajným hlasováním (čl. 191 odst. 2 druhý pododstavec) –, poslanec 

ve funkci dočasného předsedy ho prohlásí za zvoleného aklamací (čl. 191 odst. 2 

první pododstavec).

Poslanec ve funkci dočasného předsedy vyzve zvoleného předsedu, aby zaujal jeho 

místo.

Předseda přejde k bodu 3.
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C: Volba tajným hlasováním

Je-li více kandidátů, nebo požádá-li o to alespoň šestina členů delegace, přistoupí 

poslanec ve funkci dočasného předsedy k volbě tajným hlasováním (čl. 191 

odst. 2 druhý pododstavec).

Poslanec ve funkci dočasného předsedy

1. připomene, že každý člen má jediný hlas a že kandidát je zvolen:

– na základě absolutní většiny odevzdaných hlasů1, kterými jsou hlasy pro 

a proti (čl. 191 odst. 2 třetí a čtvrtý pododstavec)

a) je-li pouze jediný kandidát (v kterémkoli kole hlasování) (čl. 191 odst. 2 

třetí pododstavec);

b) v prvním kole (při jakémkoli počtu kandidátů (čl. 191 odst. 2 

čtvrtý pododstavec);

– poměrnou většinou: je-li ve druhém kole více kandidátů (v případě rovnosti 

hlasů je zvolen nejstarší kandidát) (čl. 191 odst. 2 čtvrtý pododstavec);

2. oznamuje náhradníky;

3. informuje o možnosti přistoupit k volbě předsedy v tajném hlasování pomocí 

volebních uren nebo elektronického hlasovacího zařízení (čl. 168 odst. 1).

                                               
1 Polovina celkového počtu odevzdaných hlasů plus jeden hlas
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1) První kolo hlasování

Pomocí volební urny

Poslanec ve funkci dočasného předsedy

1. vylosuje 2 až 8 skrutátorů pro sčítání hlasů (čl. 169 odst. 4 první pododstavec) 

(Pozn.: kandidáti nesmějí vykonávat funkci skrutátorů - čl. 169 odst. 4 druhý

pododstavec);

2. ohlásí kandidatury;

3. nechá rozdat hlasovací lístky se jménem kandidáta či kandidátů;

4. zahájí hlasování tím, že k němu postupně vyzve v abecedním pořadí každého 

člena delegace; členové vhodí hlasovací lístek do urny a podepíší volební 

seznam;

5. po skončení hlasování přeruší schůzi, aby umožnil sečtení hlasů.

Sčítání hlasu provádějí skrutátoři (čl. 169 odst. 4 první pododstavec).

6. vyhlásí výsledky:

. počet hlasujících

. počet prázdných nebo neplatných lístků

. počet odevzdaných hlasů (prázdné či neplatné hlasovací lístky se nepočítají)

. potřebná většina

. výsledek každého z kandidátů:

. pokud některý kandidát získal absolutní většinu odevzdaných hlasů, 

prohlásí ho poslanec ve funkci dočasného předsedy za zvoleného 

předsedu a vyzve ho, aby zaujal jeho místo;

Předseda přejde k bodu 3.
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. pokud žádný kandidát nezískal absolutní většinu, přistoupí poslanec ve 

funkci dočasného předsedy k druhému kolu hlasování 

(viz  bod „(2) Druhé kolo hlasování“).

Elektronické hlasování (jsou-li nejvýše dva kandidáti)

Poslanec ve funkci dočasného předsedy

1. ověří, zda všichni řádní členové a náhradníci účastnící se hlasování mají svoji 

hlasovací kartu;

2. v případě, že některý z řádných členů nebo náhradníků účastnících se hlasování 

nemá hlasovací kartu, oznámí, že je třeba hlasovat pomocí volební urny (a zahájí 

výše uvedený postup pomocí volební urny);

3. pokud všichni řádní členové a náhradníci účastnící se hlasování mají svoji 

hlasovací kartu, oznámí, že se bude hlasovat elektronickým hlasováním;

4. ohlásí kandidatury;

5. upřesní tlačítko přidělené kandidátům (v abecedním pořadí)

– zelené tlačítko: kandidát č. 1, 

– červené tlačítko: kandidát č. 2,

– bílé tlačítko: zdržení se hlasování / neplatný hlas / nepřidělený hlas

(Připomínáme, že se berou v potaz pouze hlasy přidělené jednotlivým kandidátům);

6. připomene hlasujícím, že v případě omylu při hlasování stačí stisknout obě tlačítka 

současně, a lze tak hlasovat znovu;

7. vyhlásí, že jde o tajné hlasování;
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8. zahájí hlasování; 

9. ukončí hlasování;

10. vyhlásí výsledky:

. počet hlasujících

. počet odevzdaných hlasů (prázdné či neplatné hlasy se nepočítají)

. potřebná většina

. výsledek každého z kandidátů:

. pokud některý kandidát získal absolutní většinu odevzdaných hlasů, 

prohlásí ho poslanec ve funkci dočasného předsedy za zvoleného 

předsedu a vyzve ho, aby zaujal jeho místo;

Předseda přejde k bodu 3.

. pokud žádný kandidát nezískal absolutní většinu, přistoupí poslanec 

ve funkci dočasného předsedy k druhému kolu hlasování 

(viz  bod „(2) Druhé kolo hlasování“).
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(2) Druhé kolo hlasování

Postup je shodný s prvním kolem, tj.:

1. zjištění kvora (čl. 195 odst. 2)

2. výzva k předložení kandidatur

3. hlasování

- pomocí volebních uren

Pozn.: Skrutátoři jsou stejní jako v prvním kole hlasování. (Pokud jeden či 

několik skrutátorů již nejsou k dispozici, přistoupí se k vylosování pouze těchto 

nahrazujících skrutátorů.)

- elektronicky

4. vyhlášení výsledků:

. počet hlasujících

. prázdné či neplatné hlasy

. počet odevzdaných hlasů

. výsledek každého z kandidátů:

. zvolený kandidát:

- v případě jediného kandidáta – tento kandidát musí získat absolutní 

většinu odevzdaných hlasů;

- v případě více kandidátů ten kandidát, který získal nejvyšší počet 

hlasů;

- v případě rovnosti hlasů nejstarší kandidát (čl. 191 odst. 2 čtvrtý 

pododstavec).

Poslanec ve funkci dočasného předsedy vyzve zvoleného předsedu, aby zaujal 

jeho místo.

Předseda přejde k bodu 3.
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3. VOLBA MÍSTOPŘEDSEDŮ POD VEDENÍM PŘEDSEDY

A: Přípravy

Předseda přistoupí k volbě jednoho až tří místopředsedů.

Předseda vyzve kandidáty postupně a jmenovitě, aby předložili své kandidatury na místa 

1., 2. a 3. místopředsedy, a ověří, zda:

1) kandidatury předkládá politická skupina nebo nejméně 5 % řádných členů (čl. 13 

odst. 1); 

2) jsou nominace předkládány se souhlasem kandidátů (v případě nepřítomnosti 

kandidáta může být jeho souhlas předán písemně) (čl. 13 odst. 1); 

3) kandidát nebo kandidáti vyplnili prohlášení o finančních zájmech (příloha I, čl. 1 

odst. 2 a článek 2). 

B: Volba aklamací

Pokud počet kandidátů odpovídá počtu míst, která mají být obsazena, a nejméně šestina 

členů delegace nepožaduje, aby proběhla volba tajným hlasováním (čl. 191 odst. 2 druhý 

pododstavec), prohlásí kandidáty za zvolené aklamací (čl. 191 odst. 2 první pododstavec).

Předseda vyzve zvolené místopředsedy, aby zaujali místa po jeho boku.

C: Volba tajným hlasováním

Je-li počet kandidátů vyšší než počet míst, která mají být obsazena, nebo pokud o to 

požádá nejméně šestina členů výboru, přistoupí předseda k volbě tajným hlasováním

(čl. 191 odst. 2, druhý pododstavec).
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Předseda přistoupí postupně a v oddělených kolech hlasování k volbě jednotlivých 

místopředsedů (čl. 191 odst. 1).

Volba každého místopředsedy probíhá stejným postupem jako volba předsedy (viz bod 

2 C výše).

Pozn.: Skrutátoři jsou stejní jako pro volbu předsedy. (Pokud jeden či několik skrutátorů již 

nejsou k dispozici, přistoupí se k vylosování pouze těchto nahrazujících skrutátorů).

Po ukončení hlasování vyzve předseda zvoleného místopředsedu, aby zaujal místo 

po jeho boku.




