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Jednací a volební řád  

Studentského parlamentu města České Budějovice 

Článek 1 

Tímto jednacím a volebním řádem se řídí jednání Studentského parlamentu města České 

Budějovice (dále jen „Parlament“) včetně volby jeho předsedy a místopředsedy.  

Článek 2 

Volba předsedy a místopředsedy Parlamentu 

1. Předsedu a místopředsedu Parlamentu volí Parlament ze svých členů na dobu jednoho 

školního roku (od začátku měsíce září do konce měsíce srpna). Parlament může předsedu 

či místopředsedu rovněž svým usnesením přijatým většinou dle čl. 3 odst. 6 odvolat, 

v takovém případě provede bez zbytečného odkladu volbu nového předsedy či 

místopředsedy, a to vždy s funkčním obdobím do konce daného školního roku. 

2. Návrhy na kandidáty pro funkci předsedy a místopředsedy Parlamentu předkládají členové 

Parlamentu.  

3. Volí se nejprve předseda Parlamentu, po jeho zvolení místopředseda. Při obou volbách se 

postupuje stejným způsobem.  

4. Při volbě označí každý člen Parlamentu na hlasovacím lístku maximálně 1 kandidáta. 

Označí-li člen Parlamentu více kandidátů, je jeho hlasovací lístek neplatný.  

5. V prvním kole je zvolen ten kandidát, který získal hlasy nadpoloviční většiny ze všech 

členů Parlamentu. 

6. Není-li v prvním kole zvolen žádný z navržených kandidátů, pokračuje volba kolem 

druhým. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali největší počet hlasů v 

prvním kole.  V případě rovnosti hlasů kandidátů na prvním nebo druhém místě postupují 

tito všichni do dalšího kola. 

7. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který získal hlasy nadpoloviční většiny z 

přítomných členů Parlamentu. 

8. Není-li v druhém kole zvolen žádný z navržených kandidátů, pokračuje volba kolem třetím. 

Do třetího kola voleb postupují všichni kandidáti z druhého kola podle principů obsažených 

v odstavci 6. 

9. Ve třetím kole je zvolen kandidát, který získal největší počet hlasů z přítomných členů 

Parlamentu. 

10. Nedojde-li ani ve třetím kole ke zvolení jednoho z kandidátů, je volba ukončena a je 

opakována až na dalším zasedání Parlamentu.  

Článek 3 

Jednání Parlamentu 

1. Jednání Parlamentu jsou veřejná. Osoby, které se účastní jednání Parlamentu a nejsou jeho 

členy, nemohou do jednání Parlamentu zasahovat, nejsou-li k tomu vyzvány 

předsedajícím, ledaže jde o postup příslušného náměstka dle odst. 3 či 4. 

2. Program jednání Parlamentu je oznámen nejméně 5 dnů před jeho konáním. Pozvání na 

jednání Parlamentu musí být doručeno písemně nebo elektronickou poštou ve lhůtě dle 

předchozí věty. 



3. První schůzi Parlamentu v novém školním roce svolává náměstek primátora, který byl 

zastupitelstvem města pověřen plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města 

v oblasti školství (dále jen „příslušný náměstek“). Další schůze Parlamentu svolává jeho 

předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda či jiný jimi pověřený člen Parlamentu. 

4. Až do volby předsedy Parlamentu řídí jednání Parlamentu příslušný náměstek primátora. 

Po zvolení předsedy řídí jednání Parlamentu předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda 

či jiný jimi pověřený člen Parlamentu.  

5. K otázkám projednávaným Parlamentem přijímá Parlament stanoviska formou usnesení 

jako podklad pro jednání Rady města České Budějovice (dále jen „Rada“). 

6. Parlament je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

Usnesení Parlamentu je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina z 

přítomných členů Parlamentu, není-li výše uvedeno jinak.  

7. Zápis z jednání Parlamentu vyhotovuje tajemník Parlamentu. Zápis spolu s tajemníkem 

podepisuje předseda Parlamentu nebo jím pověřený člen Parlamentu. Součástí zápisu je 

prezenční listina. Zápis předkládá tajemník Parlamentu příslušnému náměstkovi do 10 dnů 

od jednání Parlamentu. 

8. Předseda Parlamentu předkládá v závěru školního roku Radě zprávu o činnosti Parlamentu. 

Tento Jednací a volební řád Studentského parlamentu města České Budějovice nabývá 

účinnosti dne 25.2.2019. 
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