39. SJEZD ČSSD
UPRAVENÝ NÁVRH
PROGRAMU 39. SJEZDU ČSSD
Brno: 10. – 11. 3. 2017

UPRAVENÝ NÁVRH
PROGRAMU 39. SJEZDU ČSSD

10. březen 2017 – pátek				
8.30 		

prezence

10.00		zahájení 1. dne sjezdu
		
		
		
		

hymna ČR a hymna EU
uvítání v Brně – předseda MěVV ČSSD, předseda KVV ČSSD JMK
zahájení sjezdu předsedou ČSSD
minuta ticha za zemřelé členy ČSSD – uvede B. Sobotka

10.15		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

schválení jednacího řádu 39. sjezdu ČSSD
schválení programu 39. sjezdu ČSSD
schválení volebního řádu 39. sjezdu ČSSD
volba pracovních orgánů 39. sjezdu ČSSD
* pracovní předsednictvo
* komise mandátová
* komise volební
* komise návrhová
* schválení ověřovatelů usnesení sjezdu
* schválení řídících jednání sjezdu

10.30
			

zpráva předsedy ČSSD, zpráva o činnosti ÚVV ČSSD
(B. Sobotka)

11.15			
			

zprávy místopředsedů ČSSD
(M. Chovanec, J. Hamáček, M. Marksová, L. Teska Arnoštová, L. Zaorálek)

12.05		
		

zpráva ekonomického ředitele ČSSD o hospodaření
(M. Starec)

12.15		
		

zpráva předsedy PK ČSSD
(R. Sklenák)

12.25		
		

zpráva předsedy SK ČSSD
(P. Vícha)

12.35		
		

zpráva ÚKK ČSSD
(R. Váňa)

Po bloku zpráv bude otevřena sjezdová diskuse
12.40 oběd
13.40		

zahájení bloku voleb a pokračování sjezdové diskuse

		

a/

volba předsedy ČSSD

		

b/

volba statutárního místopředsedy ČSSD

		

c/

volba místopředsedů ČSSD
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d/

volba předsedy ÚKK ČSSD

			
e/	schválení členů a náhradníků ÚVV ČSSD zvolených na okresních
				
a krajských konferencích
		

f/	schválení členů a náhradníků ÚKK ČSSD zvolených na krajských
konferencích

19.30 večeře
20.30		
		

pokračování bloku voleb a pokračování sjezdové diskuse,
hlasování o usneseních k předneseným zprávám (průběžně)

11. březen 2017 – sobota									
8.15

prezence

9.00		

zahájení 2. dne sjezdu

9.05		

hlasování o usneseních k předneseným zprávám

9.15		

panel „Důvěra a demokracie“ s významnými hosty

10.30

vystoupení významných zahraničních i domácích hostů

11.20		
		

projednání a přijetí Dlouhodobého programu ČSSD a dalších 			
programových dokumentů

12.50		

závěrečné vystoupení předsedy ČSSD

13.00 ukončení sjezdu
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