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Jednací řád 
Výkonného výboru Mladých konzervativců 

verze schválená VV MK a Radou MK dne 8. 12. 2007 

 

 

 
 

čl. 1 úvodní ustanovení 

a) Tento jednací řád je vnitřním předpisem ve smyslu čl.  17 odst. 1 Stanov Mladých konzervativců.  

b) Jednací řád vychází ze Stanov MK, specifikuje postavení Výkonného výboru MK a upravuje přípravu, prů-

běh a výstupy jeho jednání. 

čl. 2 působnost Výkonného výboru MK 

a) Výkonný výbor je orgánem MK na centrální úrovni. 

b) Výkonný výbor řídí činnost MK, zvláště pak: 

 hospodaří s majetkem MK, 

 uděluje a odebírá licence regionálním klubům, potvrzuje zánik regionálních klubů v případě, že počet je-

jich členů klesne pod 5 po dobu delší než 3 měsíce, 

 potvrzuje splnění podmínek pro přidělení běžného účtu regionálním klubům, 

 rozhoduje o registraci nových členů MK, 

 rozhoduje o zrušení členství v MK v případech závažného porušení stanov nebo programového prohláše-

ní, 

 ustavuje odborné kluby, schvaluje jejich statut a dává předsedovi MK souhlas ke jmenování nebo odvolá-

ní jeho předsedy, 

 zřizuje a ruší pracovní skupiny, jmenuje ze svého středu jejich garanty a na jejich návrhy schvaluje členy 

pracovních skupin, 

 dává předsedovi MK souhlas se jmenováním nebo odvoláním hlavního pokladníka MK, 

 volí a odvolává šéfredaktora a členy redakční rady Pravého úhlu 

 volí a odvolává zahraničního tajemníka MK, 

 dává předsedovi MK souhlas se jmenováním nebo odvoláním tajemníka Hlavní kanceláře, 

 rozhoduje o přijetí a výpovědi administrativních pracovníků MK a specifikuje náplň jejich práce. 

čl. 3 funkční období VV MK 

a) Funkční období VV MK 

 začíná zvolením Grémia na kongresu MK, 

 končí zvolením předsedy MK na následujícím kongresu MK. 

b) Funkční období jmenovaného člena VV MK 

 začíná schválením návrhu předsedy MK volenými členy Rady MK a následným jmenováním předsedou 

MK 

 končí: 

 koncem funkčního období VV MK, 

 schválením návrhu předsedy MK na odvolání člena MK volenými zástupci Rady MK, 

 jeho rezignací na místo ve VV MK, 

 zaniknutím jeho členství v MK. 
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čl. 4 příprava jednání VV MK 

a) Jednání VV MK svolává předseda nebo jím pověřený člen Grémia. 

b) Místem jednání je zpravidla Hlavní kancelář MK. Jednání může být svoláno na jiném místě, pokud s tím 

vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů VV MK.  

c) Jednání se konají zpravidla jednou za čtrnáct dní s výjimkou prázdninového období. 

d) Předseda nebo pověřený člen Grémia je zodpovědný za včasné informování všech členů VV MK, osob s 

hlasem poradním, kterých se týká některý z bodů programu, a hostů o konání jednání VV MK, a to mini-

málně 3 pracovní dny předem formou e-mailu  a telefonátu nebo zprávy SMS. Součástí pozvánky je návrh 

programu jednání. 

e) Předseda je povinen svolat jednání VV MK nejpozději do 5 dnů, pokud o to požádá nejméně 1/3 všech čle-

nů VV MK. 

f) Za technickou přípravu jednání zodpovídá předseda nebo pověřený člen Grémia MK spolu 

s administrativním aparátem Hlavní kanceláře. 

čl. 5 účast na jednání VV MK 

a) Jednání VV MK jsou neveřejná. 

b) Jednání VV MK s hlasem rozhodujícím se mají právo účastnit všichni členové VV MK. 

c)  Jednání VV MK s hlasem poradním se mohou účastnit: 

 zahraniční tajemník MK, 

 tajemník Hlavní kanceláře, 

 předseda KRK nebo jím pověřený člen KRK, 

 předseda SMRK nebo jím pověřený člen SMRK 

e) Hosté se mohou jednání VV MK zúčastnit pouze tehdy, pokud byla jejich účast schválena VV MK.  

f) Za účelem pořízení zápisu se jednání VV MK může zúčastnit pověřený pracovník administrativy Hlavní 

kanceláře. 

čl. 6 průběh jednání VV MK 

a) Jednání VV MK řídí předseda nebo pověřený člen Grémia MK. 

b) Neúčast na jednání VV MK omlouvají členové VV MK předem předsedovi nebo pověřenému členu Gré-

mia. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvají členové VV MK  předsedajícímu. 

c) V úvodní části předsedající konstatuje počet přítomných, uvede omluvené členy VV MK a nechá kolovat k 

podpisu stálou presenční listinu. 

d) Na jednání VV MK mohou vystoupit všichni přítomní. 

e) Účastníci jednání se mohou hlásit o slovo v průběhu jednání u předsedajícího. Ten je vyvolává v pořadí, v 

jakém se hlásili. 

f) Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající, po předchozím upozornění, slovo odejmout. 

g) Návrh na ukončení diskuse může podat kterýkoliv člen VV MK. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy. 

čl. 7 hlasování VV MK 

a) VV MK je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů VV MK. 

b) Hlasovat mohou pouze přítomní členové VV MK. 

c) Hlasuje se zpravidla aklamací, pokud VV MK neurčí jinak. 

d) Návrh je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů VV MK.. 
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čl. 8 usnesení 

a) Návrh na usnesení má právo podat kterýkoliv člen VV MK. 

b) Člen VV MK, který předložil návrh na usnesení, má právo závěrečného slova před hlasováním. 

c) V případě, že je předloženo více návrhů na usnesení k projednávanému bodu, hlasuje se v opačném pořadí, 

než v jakém byly předloženy. Schválením jednoho návrhu či protinávrhu jsou ostatní považovány za nepři-

jaté. 

čl. 9 zápis 

a) Z každého jednání se pořizuje písemný zápis. Zapisovatele určí předseda MK na začátku jednání. 

b) Zápis obsahuje 4 části: 

 úvodní část, 

 popis průběhu, 

 přijatá usnesení. 

 ostatní přílohy 

Úvodní část obsahuje, kdo řídil jednání a kteří členové VV MK byli přítomni. 

Popis průběhu obsahuje, které materiály nebo návrhy byly projednávány, kteří řečníci vystoupili v diskusi a 

stručný obsah jejich vystoupení, zejména pokud navrhovali změny v materiálech, usnesení či změny usne-

sení, popř. učinili dotaz nebo přednesli námět. Tato část zápisu obsahuje také námitky členů proti 

rozhodnutí VV MK, kteří požádali o jejich zaprotokolování.  

Přijatá usnesení obsahují plná znění přijatých usnesení včetně informace o výsledku hlasování při jejich 

schválení. 

Ostatní přílohy jsou dokumenty předkládané na jednání VV MK. 

c) Zápis podepíše předseda a zapisovatel. 

d) Zápis bez příloh je nejpozději do 3 dnů po jednání VV MK rozeslán prostřednictvím e-mailu všem členům 

VV MK. Jedna kopie zůstává v Hlavní kanceláři MK, kde je k nahlédnutí všem členům MK. 

e) Zápis, ke kterému nebyly na dalším jednání podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly členy 

VV MK podány námitky proti zápisu, rozhodne o nich nejbližší jednání VV MK. 

čl. 10 závěrečná ustanovení 

a) Znění, změny a doplňky jednacího řádu schvaluje na společném zasedání VV MK spolu se  šesti volenými 

členy Rady MK 2/3 většinou. 

b) Tento jednací řád byl schválen a nabývá účinnosti dne 8. prosince 2007. 

 


