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J E D N A C Í Ř Á D 

K O N V E N T U 

 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL – Distrikt 122 

Česká republika a Slovenská republika 
 

 
 

 

V souladu s ustanovením článku VI odstavce 8 Stanov LCI – District 122, Česká republika a 

Slovenská republika, které jsou překladem anglického originálu Stanov distriktu Lions Clubs 

International, vyhlašuji tento jednací řád XXIII. konventu LCI – District 122, Česká republika 

a Slovenská republika, konaného dne 23.05.2015 v Plzni 

 

 

Jednací řád konventu 

ČLÁNEK I 

JEDNÁNÍ KONVENTU 

Jednání konventu předsedá guvernér distriktu, který je také slavnostně zahajuje a ukončuje. 

Pro konvent distriktu jmenoval guvernér distriktu ceremoniářem PDG Tibora Bučeka (LC 

Nitra) a jeho asistentem PDG Vojtěcha Trapla (LC Praha Bohemia Ambassador). Ceremoniář 

konventu, a pokud to není z vážných důvodů možné, asistent ceremoniáře konventu, řídí 

průběh jednání konventu. Dbá přitom na přísné dodržení schváleného pořadu jednání 

konventu. 

ČLÁNEK II 

DELEGÁTI KONVENTU DISTRIKTU, KVORUM 

Odstavec 1. DELEGÁT KONVENTU 

Každý řádně založený a spravovaný lionský klub (in good standing) v distriktu má právo 

vyslat na výroční konvent distriktu jednoho (1) delegáta a jednoho (1) náhradníka na každých 

deset (10) členů, kteří byli řádnými členy lionského klubu minimálně po dobu jednoho roku a 

jednoho dne, či na významný podíl z tohoto počtu členů daného klubu, vykázaných v členské 

evidenci mezinárodního ústředí Lions Clubs International k prvnímu dni měsíce 

předcházejícího měsíci, ve kterém se konvent koná. Významným podílem se rozumí pět (5) či 

více členů. Každý vyslaný a osobně přítomný delegát má jeden (1) hlas pro každý úřad, který 
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má být obsazen a jeden (1) hlas o každé otázce předložené k hlasování na příslušném 

konventu. Každý delegát musí být řádným členem (in good standing) řádně založeného a 

spravovaného klubu (in good standing) v distriktu. Dlužné příspěvky mohou být zaplaceny a 

status řádného člena (in good standing) tak potvrzen kdykoli před skončením ověření mandátu 

s tím, že okamžikem ukončení ověření mandátu delegátů je jedna (1) hodina před zahájením 

jednání konventu. 

 

Odstavec 2. HLASOVACÍ PRÁVO NOSITELE ÚŘADU DISTRIKTU 

Delegáty s hlasovacím právem jsou dále guvernér distriktu, viceguvernéři distriktu a 

pastguvernéři distriktu, a to bez ohledu na stanovený počet delegátů s hlasovacím právem 

stanovený pro klub, jehož jsou členy. 

 

Odstavec 3. REGISTRACE A OVĚŘENÍ MANDÁTU 

(a) Mandátní výbor (Credentials commitee) jmenuje guvernér distriktu v souladu s článkem 

VI odstavec 7 stanov LCI – D 122 a článkem 3 písm. a) Robertova řádu. Mandátní 

výbor ověřuje mandát delegátů lionských klubů.  
 

(b) Registrace delegátů a ověření mandátu se koná v den konání konventu do jeho zahájení. 
 

(c) Pro tajnou volbu kandidátů na úřad guvernéra, prvního viceguvernéra a druhého 

viceguvernéra distriktu obdrží každý delegát s hlasovacím právem od mandátního 

výboru volební lístek se jménem kandidáta, opatřený razítkem distriktu.  
 

(d) Počet delegátů s ověřeným mandátem oznámí mandátní výbor konventu bezprostředně 

po ukončení ověření mandátů a vždy před zahájením každého hlasování. 

 

Odstavec 4. NÁHRADNÍCI 

(a) Má-li být nahrazen kterýkoli delegát s již ověřeným mandátem anebo náhradní delegát, 

musí jeho náhradník předložit kopii ověřeného mandátu vydaného delegátovi, kterého 

nahrazuje. 
 

(b) V den hlasování bude řádně ověřenému náhradnímu delegátovi přidělen hlasovací lístek 

a hlasovací právo namísto řádně ověřeného delegáta (in good standing) ze stejného 

lionského klubu (in good standing) po předložení kopie jeho potvrzení o mandátu 

náhradníka a kopie potvrzení o mandátu ověřeného delegáta ověřovateli (sčitateli) hlasů. 

Ověřovatel (sčitatel) hlasů zároveň poznamená do mandátních záznamů, že u daného 

klubu došlo k výměně oprávněného delegáta. Náhradní delegáti, kteří nebyli ověřeni, 

nemohou nahradit žádného ověřeného ani neověřeného delegáta. Ověřovatel (sčitatel) 

hlasů je pomocným orgánem mandátního výboru, který určí potřebný počet těchto 

ověřovatelů. 

 

Odstavec 5. KVORUM A HLASOVÁNÍ 

Konvent je usnášeníschopný, pokud je osobně přítomna většina delegátů registrovaných na 

konventu (kvorum). 

Při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů přítomných delegátů konventu a jejich 

rozhodnutí je rozhodnutím konventu. 
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ČLÁNEK III 

POŘAD JEDNÁNÍ KONVENTU DISTRIKTU A JEHO ZMĚNY 

Guvernér distriktu předsedá konventu distriktu a stanoví pořad jednání konventu. S výjimkou 

stanovené doby registrace a ověření mandátu, jež nesmí být měněny, budou jakékoli změny 

pořadu jednání platné, pokud s nimi vysloví souhlas tři čtvrtiny (3/4) řádných delegátů, kteří 

jsou přítomni. Usnášeníschopnost (kvorum) je dána přítomností prosté většiny delegátů, kteří 

mají řádný mandát a jsou osobně přítomni příslušnému hlasování.  

 

ČLÁNEK IV 

DISKUSE, HLASOVÁNÍ A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Odstavec 1. DISKUSE 

Právo diskutovat na konventu mají delegáti s hlasovacím právem, guvernér, viceguvernéři a 

pastguvernéři. 

Diskusi řídí ceremoniář konventu, určuje její průběh, začátek i konec, s výjimkou diskuse o 

pozměňovacích návrzích k návrhu usnesení konventu. Tuto diskusi a hlasování o 

pozměňovacích návrzích k návrhu usnesení konventu řídí předseda návrhového výboru. 

Ceremoniář má rovněž právo a povinnost diskusi podle svého uvážení a citu usměrnit, pokud 

diskuse nebo jednotlivý diskusní příspěvek překročí věcný a časový rámec projednávaného 

bodu programu, stejně jako je ukončit. Diskutující je tomuto rozhodnutí ceremoniáře 

konventu bez dalšího podřízen. Pokud by nebyl ochoten pokynu ceremoniáře se podřídit, má 

ceremoniář konventu právo odebrat mu slovo.  

Diskutující může v rámci diskuse přednést rovněž svůj předem připravený písemný příspěvek. 

 

Odstavec 2. VEŘEJNOST HLASOVÁNÍ 

S výjimkou volby nositelů úřadů distriktu je hlasování o všech ostatních otázkách na 

konventu veřejné. Každý delegát, guvernér, viceguvernéři a pastguvernéři mají při hlasování 

jeden hlas.  

Pokud není v tomto jednacím řádu stanoveno jinak, je každý předložený návrh schválen, 

pokud se pro něj vysloví prostá většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

guvernéra distriktu. 

 

Odstavec 3. PŘEDKLÁDÁNÍ POZMĚŇOVACÍHO NÁVRHU A JEHO NÁLEŽITOSTI 

V průběhu jednání konventu mají všichni delegáti s hlasovacím právem, guvernér, 

viceguvernéři a pastguvernéři právo předkládat své pozměňovací návrhy k jednotlivým 

bodům stanoveného programu jednání konventu, jakož i k jednotlivým bodům návrhu 

usnesení konventu, a to v rámci diskuse, vedené k příslušnému bodu programu nebo k návrhu 

usnesení konventu, před tím, než po skončení diskuse, kterou řídí ceremoniář konventu nebo 

předseda návrhového výboru, pokud se týká návrhu usnesení konventu, proběhne hlasování. 

Na prezentaci pozměňovacího návrhu je stanoven časový limit dvou (2) minut, předkladatel 

původního návrhu pak má právo odpovědi na pozměňovací návrh ve stejném časovém limitu 

rovněž v trvání dvou (2) minut. 

Pozměňovací návrh musí být zcela věcný a musí se přísně vztahovat k obsahu. Předkladatel 

musí zároveň přednést konkrétní návrh změny. Pokud návrh nebude splňovat tyto podmínky, 

nemůže o něm být hlasováno. 
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Pozměňovací návrh, který se týká základních norem distriktu (konstituce a stanov), musí být 

kromě výše uvedených podmínek v souladu se Vzorovými stanovami distriktu Lions Clubs 

International, jejichž smysl a pořad nelze na konventu distriktu měnit, neboť to přísluší pouze 

mezinárodní konvenci Lions Clubs International. Jinak o takovém návrhu nemůže být 

hlasováno. 

 

Odstavec 4. VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 

Výsledky veřejného hlasování zjišťují skrutátoři určení guvernérem distriktu. Součet dílčích 

výsledků oznámí veřejně předseda volebního výboru jako počet hlasů „pro“, „proti“ a „zdržel 

se hlasování“ a současně sdělí konventu, zda byl jednotlivý návrh přijat nebo nebyl přijat. 

ČLÁNEK V 

NOMINACE NA GUVERNÉRA, PRVNÍHO A DRUHÉHO VICEGUVERNÉRA 

DISTRIKTU A JEJICH VOLBA 

Odstavec 1. NOMINACE  

Pokud nominační výbor na konventu sdělí, že neobdržel žádné oznámení o záměru 

kandidovat na úřad guvernéra, prvního viceguvernéra nebo druhého viceguvernéra distriktu, 

anebo pokud nebude žádný z kandidátů takto řádně kvalifikován, pak (ale pouze v tomto 

případě) lze nominaci na tento úřad předkládat přímo na zasedání konventu. Kandidátovi pak 

bude umožněna nominační řeč v délce maximálně pěti (5) minut a jeden další podpůrný 

projev jiného Liona v délce maximálně tří (3) minut. 

 

Odstavec 2. VOLEBNÍ VÝBOR 

(a) Před konáním konventu jmenuje guvernér distriktu volební výbor (Elections commitee) 

sestávající ze tří (3) členů a určí jeho předsedu. Každý řádně nominovaný kandidát má 

rovněž právo určit jednoho (1) pozorovatele ze svého klubu. Pozorovatelé jsou 

oprávněni dohlížet pouze na průběh voleb, nemají právo zasahovat do rozhodování 

výboru. 
 

(b) Volební výbor odpovídá za přípravu volebních materiálů, volebních výsledků a řešení 

otázek týkajících se platnosti jednotlivých odevzdaných hlasů. Rozhodnutí výboru jsou 

konečná a závazná. 
 

(c) Volební výbor připraví přehlednou zprávu o výsledcích voleb zahrnující následující 

údaje: datum, čas a místo voleb; konkrétní výsledky hlasování pro každého kandidáta; 

podpis všech členů výboru a pozorovatelů. Kopie zprávy výboru bude předána 

guvernérovi distriktu a všem kandidátům. 

 

Odstavec 3. VOLBA  

Volba se koná tajným písemným hlasováním a kandidát či kandidáti budou prohlášeni 

zvolenými, pokud získají většinu platných a odevzdaných hlasů přítomných a hlasujících 

delegátů konventu.  

Pro účely tajné volby je většina definována jako počet vyšší než jedna polovina celkového 

počtu platných hlasů po odečtu prázdných hlasovacích lístků a hlasů těch, kteří se zdrželi 

hlasování.  

Pokud při první tajné volbě a následných tajných hlasováních nezíská žádný z kandidátů 

většinu, musí být vyřazen kandidát s nejnižším počtem hlasů, případně kandidáti se shodným 

nejnižším počtem hlasů a tajná volba bude pokračovat až do okamžiku, kdy jeden z kandidátů 

získá většinu. V případě nerozhodného hlasování bude hlasování o kandidátech se stejným 

počtem hlasů pokračovat až do okamžiku zvolení jednoho z nich. 
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Odstavec 4. VÝSLEDEK VOLBY 

(a) Po skončení tajného hlasování otevře předseda volebního výboru na uzavřeném 

zasedání, ovšem za přítomnosti ostatních jeho členů volební schránku a vyjme 

odevzdané hlasovací lístky. 
 

(b) Volební výbor vyloučí neplatné hlasovací lístky, za které jsou považovány ty, které 

nejsou na předepsaném a orazítkovaném hlasovacím lístku, které jsou celé přeškrtnuty, 

zničeny nebo jsou nesrozumitelné, dále vyloučí lístky nevyplněné (prázdné). 
 

(c) Na základě platných hlasovacích lístků volební výbor sečte počty hlasů odevzdaných 

pro jednotlivé kandidáty. 
 

(d) Po sečtení hlasů vyhlásí předseda volebního výboru výsledek volby tím, že přednese 

zprávu o výsledku volebního hlasování konventu. 
 

(e) Volební výbor vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování, který podepíše předseda 

a ostatní členové výboru. Zápis musí obsahovat: dobu počátku a ukončení hlasování, 

celkový počet přítomných volitelů s hlasovacím právem, počet odevzdaných 

hlasovacích lístků, počet neplatných hlasovacích lístků a pořadí zvolených kandidátů 

podle počtu platných hlasů pro ně odevzdaných a další pořadí ve volbách spolu 

s počtem platných hlasů v jednotlivých kolech volby. Zápis bude uložen u sekretáře 

kabinetu spolu s ostatními dokumenty konventu. 

 

 

 

 

František Kočka v. r. 

guvernér distriktu 

10. května 2016 


