
 J E D N A C Í  Ř Á D   
R E P U B L I K O V É  R A D Y   

M L A D Ý C H  K O N Z E R V A T I V C Ů  

VE ZNĚ NÍ SC H VÁL EN ÉM DNE 1 2 .  4 .  2 0 1 4  

ČLÁNEK 1  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1. Republiková rada přijala tento jednací řád v souladu se Stanovami Mladých 
konzervativců, z. s. (dále jen „MK“), zejména s ustanoveními čl. 5, odst. 1 a 7. Tento 
jednací řád je vnitřním předpisem ve smyslu čl. 20, odst. 1. a 2. Stanov Mladých 
konzervativců.  

2. Jednací řád Republikové rady vychází ze Stanov MK, specifikuje postavení Republikové 
rady a upravuje přípravu, průběh a výstupy jejího jednání.  

ČLÁNEK 2  
PŮSOBNOST REPUBLIKOVÉ RADY  

1. Republiková rada:  

a. je v souladu s článkem 11, odst. 1. Stanov MK, hlavním poradním a iniciativním 
orgánem VV MK,  

b. je důležitým fórem pro setkávání členů MK v době mezi Kongresy,  

c. volí v souladu s čl. 11, odst. 9 Stanov MK a s přihlédnutím k čl. 11a, odst. 2 ze 
svého středu tajnou volbou jednoho svého místopředsedu.  

d. volí tajnou volbou další funkcionáře MK v souladu s čl. 11, odst. Stanov MK.  

2. Dále pak Republiková rada v souladu článkem 11, odst. 9. Stanov MK:  

a. slouží k výměně informací mezi orgány MK na centrální, krajské a regionální 
úrovni,  

b. přijímá doporučení k řízení činnosti MK,  

c. zaujímá stanoviska k aktivitám regionálních a odborných klubů a ke směřování 
MK,  

d. přijímá znění, změny a doplňky svého Jednacího řádu.  



ČLÁNEK 3  
FUNKČNÍ OBDOBÍ  

1. Funkční období Volených členů Republikové rady Malé rady upravuje Jednací řád Malé 
rady. :  

a. začíná jejich zvolením na Kongresu MK,  

b. končí zvolením nových Volených členů Republikové rady na následujícím 
Kongresu MK.  

2. Funkční období ostatních členů Republikové rady, tj. předsedy MK, I. místopředsedy MK 
a předsedů regionálních klubů MK, které existují déle než 3 měsíce a předsedů 
odborných klubů MK:  

a. začíná vznikem jejich mandátu,  

b. končí zánikem jejich mandátu.  

ČLÁNEK 4   
PŘÍPRAVA JEDNÁNÍ REPUBLIKOVÉ RADY  

1. Jednání Republikové rady svolává v souladu se článkem 11, odst. 3 a 45. a 8. předseda 
Republikové rady.  

2. Jednání se konají v souladu se článkem 11, odst. 86. alespoň jednou za čtyři měsíce.  

3. Předseda Republikové rady je zodpovědný za včasné informování všech členů 
Republikové rady a to minimálně 14 dní předem formou e-mailu. Součástí pozvánky je 
návrh programu jednání.  

4. V souladu s článkem 11, odst. 35. je předseda Republikové rady povinen svolat jednání 
Republikové rady nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti, požádá-li o to nejméně 1/2 
členů Republikové rady.  

5. Za technickou přípravu jednání zodpovídá předseda Republikové rady a administrativní 
aparát Hlavní kanceláře nebo, po vzájemné dohodě, předsedou Republikové rady a 
pověřený regionální klub.  

ČLÁNEK 5  
ÚČAST NA JEDNÁNÍ VV MK  

1. Jednání Republikové rady jsou neveřejná, nerozhodne-li Republiková rada jinak.  

2. Jednání Republikové rady s hlasem rozhodujícím se mají právo účastnit všichni členové 
Republikové rady.  

3. Jednání Republikové rady s hlasem poradním se mohou účastnit:  

a. místopředsedové MK,  

b. zahraniční tajemník MK,  



c. tajemník Hlavní kanceláře,  

d. předseda Kontrolní a revizní komise MK nebo jím pověřený člen Kontrolní a 
revizní komise MK,  

e. předseda Smírčí komise MK nebo jím pověřený člen Smírčí komise MK.  

4. Hosté se mohou jednání Republikové rady zúčastnit pouze tehdy, pokud byla jejich účast 
schválena Republikovou radou.  

5. Za účelem pořízení zápisu se jednání Republikové rady může zúčastnit pověřený 
pracovník administrativy Hlavní kanceláře.  

ČLÁNEK 6  
PRŮBĚH JEDNÁNÍ REPUBLIKOVÉ RADY  

1. Jednání republikové rady řídí předseda Republikové rady, v jeho nepřítomnosti jím 
pověřený místopředseda Republikové rady, je-li i ten nepřítomen pak řídí jednání 
Republikové rady její další místopředsedové v pořadí od věkem nejstaršího k věkem 
nejmladšímu, jsou-li i ti nepřítomni, řídí jednání Republikové rady její věkem nejstarší 
člen.  

2. Neúčast na jednání Republikové rady omlouvají členové Republikové rady předem 
předsedovi Republikové rady. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvají členové 
Republikové rady předsedajícímu.  

3. V úvodní části předsedající konstatuje počet přítomných, uvede omluvené členy 
Republikové rady a nechá kolovat k podpisu stálou presenční listinu.  

4. Na jednání Republikové rady mohou vystoupit všichni přítomní.  

5. Účastníci jednání se mohou hlásit o slovo v průběhu jednání u předsedajícího. Ten je 
vyvolává v pořadí, v jakém se hlásili.  

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

7. Návrh na ukončení diskuse může podat kterýkoliv člen Republikové rady. O tomto 
návrhu se hlasuje bez rozpravy.  

ČLÁNEK 7  
HLASOVÁNÍ REPUBLIKOVÉ RADY  

1. Republiková rada je usnášeníschopná je-li osobně nebo v zastoupení přítomna 
nadpoloviční většina všech jejich členů.  

2. Hlasovací právo je:  

a. přenosné v souladu článkem 11, odst. 2. Stanov MK,  

b. kumulativní přímo úměrně počtu mandátů, či pověření daného člena 
Republikové rady.  



3. Hlasuje se zpravidla aklamací, pokud Republiková rada nestanoví jinak.  

4. Návrh je přijat vysloví-li se pro něj většina z přítomných hlasujících.  

ČLÁNEK 8  
USNESENÍ  

1. Návrh na usnesení, či pozměňovací návrh, má právo podat kterýkoli člen Republikové 
rady.  

2. Člen Republikové rady, který předložil návrh na usnesení, či pozměňovací návrh, (dále 
jen „navrhovatel“) má právo závěrečného slova před hlasováním.  

3. Navrhovatel má právo svůj návrh kdykoli v průběhu projednávání stáhnout.  

4. 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 návrhy považovány za nepřijaté.  

5. V případě, že jsou předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejprve o nich, a to v 
opačném pořadí než ve kterém byly podány, následně se hlasuje o návrhu s již 
zapracovanými pozměňovacími návrhy.  

6. V případě, že se navrhovatel ztotožní s pozměňovacím návrhem, je tento zapracován do 
původního návrhu a již se o něm nehlasuje.  

ČLÁNEK 9  
ZÁPIS  

1. Z každého jednání Republikové rady se pořizuje písemný zápis. Zapisovatele i 
ověřovatele zápisu určí předseda Republikové rady na začátku jednání.  

2. Zápis obsahuje:  

a. úvodní část,  

b. popis průběhu,  

c. přijatá usnesení,  

d. ostatní přílohy.  

3. Úvodní část obsahuje, kdo řídil jednání a kteří členové Republikové rady byli přítomni.  

4. Popis průběhu obsahuje, které materiály nebo návrhy byly projednávány, kteří řečníci 
vystoupili v diskusi a stručný obsah jejich vystoupení, zejména pokud navrhovali změnu 
v materiálech, usnesení či změny usnesení, popř. učinili dotaz nebo přednesli námět. 
Tato část zápisu obsahuje také námitky členů proti rozhodnutí Republikové rady, kteří 
požádali o jejich zaprotokolování.  

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



6. Ostatní přílohy jsou dokumenty předkládané na jednání Republikové rady.  

7. Zápis podepíší předseda Republikové rady a zapisovatel a ověřovatel zápisu. Tím je zápis 
považován za schválený.  

8. Schválený Zápis včetně příloh je nejpozději do 3 dnů po jednání Republikové rady 
rozeslán prostřednictvím e-mailu všem členům Republikové rady. Jedna kopie je uložena 
v Hlavní kanceláři MK, kde je k nahlédnutí všem členům MK.  

9. Zápis, ke kterému nebyly na dalším jednání podány námitky, se pokládá za schválený. 
Pokud byly členy Republikové rady podány námitky proti zápisu, rozhodne o nich 
nejbližší jednání Republikové rady.  

ČLÁNEK 10  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   

1. Znění, změny a doplňky Jednacího řádu Republikové rady schvaluje Republiková rada 
2/3 většinou z přítomných hlasujících.  

2. Jednací řád Republikové rady nabývá platnosti s okamžitou účinností.  


