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J E D N A C Í  Ř Á D  
V Ý K O N N É H O  V Ý B O R U   

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 5 .  5 .  2 0 1 3  

ČLÁNEK 1  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1. Výkonný výbor přijal tento jednací řád v souladu se článkem 5, odst. 7 Stanov Mladých konzervativců 
(dále jen „MK“).  

2. Jednací řád specifikuje postavení Výkonného výboru MK (dále jen „VV MK) a upravuje přípravu, průběh 
a výstupy jeho jednání. 

ČLÁNEK 2  
PŮSOBNOST VV MK 

1. VV MK vykonává pravomoci svěřené mu Stanovami a dalšími předpisy MK. 

2. Dále pak VV MK:  

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

b. volí a odvolává šéfredaktora a členy redakční rady Pravého úhlu 

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

ČLÁNEK 3  
FUNKČNÍ OBDOBÍ VV MK  

1. Funkční období VV MK: 

a. začíná zvolením Grémia na kongresu MK, 

b. končí zvolením předsedy MK na následujícím kongresu MK. 

ČLÁNEK 4  
PŘÍPRAVA JEDNÁNÍ VV MK 

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

2. Předseda nebo pověřený člen Grémia je zodpovědný za včasné informování všech členů VV MK a osob s 
hlasem poradním o konání jednání VV MK, a to minimálně 3 pracovní dny předem formou e-mailu, tele-
fonátu nebo zprávy SMS. Součástí pozvánky je návrh programu jednání. 
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3. Za technickou přípravu jednání zodpovídá oprávněný svolavatel spolu s administrativním aparátem 
Hlavní kanceláře MK. 

ČLÁNEK 5  
ÚČAST NA JEDNÁNÍ VV MK 

1. Jednání VV MK jsou neveřejná. 

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

3. Za účelem pořízení zápisu se jednání VV MK může zúčastnit pověřený pracovník Hlavní kanceláře MK. 

4. Přítomnost na jednání formou videokonference je přípustná. Ustanovení jednacího řádu se v takovém 
případě uplatní přiměřeně.  

ČLÁNEK 6  
PRŮBĚH JEDNÁNÍ VV MK  

1. Jednání VV MK řídí předseda MK, v jeho nepřítomnosti I. místopředseda MK, v případě, že je i ten nepří-
tomen, pak věkem nejstarší místopředseda.  

2. Neúčast na jednání VV MK omlouvají členové VV MK v dostatečném časovém předstihu svolavateli. 
Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvají členové VV MK předsedajícímu. 

3. V úvodní části předsedající nechá kolovat prezenční listinu, konstatuje počet přítomných, uvede omlu-
vené členy VV MK a konstatuje, zda je jednání usnášeníschopné.  

4. Na jednání VV MK 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 VV MK. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy. 

ČLÁNEK 7  
HLASOVÁNÍ VV MK  

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

2. Hlasovací právo je nepřenosné.  

3. Hlasuje se zpravidla aklamací, pokud VV MK neurčí jinak. 

4. Návrh je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů VV MK. 

5. Ve zvláště odůvodněných případech může předseda vyhlásit hlasování per rollam. V takovém případě 
hlasování zpravidla probíhá formou e-mailu a usnesení je považováno za přijaté, vysloví-li s ním souhlas 
nadpoloviční většina všech členů VV MK. Předseda má právo stanovit termín ukončení hlasování.  
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ČLÁNEK 8  
USNESENÍ  

1. Návrh na usnesení má právo podat kterýkoliv člen VV MK. 

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

3. K předloženému návrhu usnesení lze podávat protinávrhy a pozměňovací návrhy. Přičemž: 

a. o všech návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém byly podány,  

b. přijetí protinávrhu vylučuje přijetí původního návrhu, o původním návrhu se v takovém případě 
již nehlasuje,  

c. v případě pozměňovacích návrhů se hlasuje nejprve o pozměňovacích návrzích a následně o ná-
vrhu jako o celku.  

ČLÁNEK 9  
ZÁPIS  

1. Z každého jednání se pořizuje písemný zápis. Proto na začátku jednání:  
a. určí předseda MK zapisovatele, 
b. zvolí VV MK ověřovatele zápisu.  

2. Zápis obsahuje 3 části: 
a. úvodní část, 
b. popis průběhu a přijatá usnesení, 
c. přílohy. 

3. Úvodní část obsahuje: místo a čas jednání, výčet přítomných členů VV MK, výčet přítomných s 
hlasem poradním, výčet hostů, výčet omluvených členů VV MK, udává počet stran zápisu, počet 
a výčet příloh, počet stran příloh celkem a jednotlivě a navržený program. 

4. Popis průběhu obsahuje, které materiály a návrhy byly projednávány, popis průběhu jednání, 
úkoly uložené jednotlivým členům VV MK a případně další podstatné skutečnosti. Tato část zá-
pisu obsahuje také stanoviska členů VV MK, kteří požádali o jejich zaprotokolování. A dále 
obsahuje plná znění přijatých usnesení včetně informace o výsledku hlasování při jejich schvá-
lení. 

5. Přílohy jsou dokumenty předkládané na jednání VV MK. 
6. Zápis se považuje za schválený okamžikem, kdy jej podepíše zapisovatel a ověřovatel zápisu. 
7. Schválený zápis bez příloh je nejpozději do 5 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. 

8. Pokud byly členy VV MK podány námitky proti zápisu, rozhodne o nich nejbližší jednání VV 
MK. 

ČLÁNEK 10  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

Tento jednací řád nabývá účinnosti 24 hodin od okamžiku schválení.  

 


