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Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.
2.
3.

Jednací řád komisí Rady Jihomoravského kraje (dále jen „komise“) upravuje
průběh zasedání, hlasování a další náležitosti související se zasedáním komise.
O záležitostech upravených tímto jednacím řádem a v ostatních věcech svého
zasedání rozhoduje komise v souladu s účinným právním řádem.
Práva a povinnosti komise jsou vymezena v § 80 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
OBECNÁ USTANOVENÍ
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady Jihomoravského kraje (dále jen
„RJMK“).
Komise se skládá z předsedy, jednoho až čtyř místopředsedů a dalších členů, které
jmenuje a odvolává RJMK.
Počet místopředsedů a členů komise stanoví RJMK.
RJMK může svým usnesením stanovit stálé hosty, kteří se účastní zasedání
komise. Účast stálého hosta na zasedání komise může být zrušena usnesením
RJMK.
Ředitel krajského úřadu určí tajemníka komise, který zabezpečuje organizační
a administrativní záležitosti pro zasedání komise (zejména zajišťuje jednací
místnost, pozvánky na zasedání, občerstvení a zápis ze zasedání).
Komise je ze své činnosti odpovědná RJMK.
RJMK stanoví náplň činnosti komise, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska
a náměty komise.

Článek 3
PŘÍPRAVA ZASEDÁNÍ A SVOLÁNÍ KOMISE
1.
2.

3.

4.
5.

Přípravu zasedání komise organizuje předseda komise.
Zasedání komise svolává předseda, případně místopředseda nebo jiná pověřená
osoba, písemným pozváním obsahujícím dobu a místo zasedání a návrh programu
zasedání, které doručí poštou nebo elektronickou poštou s písemnými materiály
(odbornými podklady), případně s odkazem, kde lze písemné materiály (odborné
podklady) v elektronické podobě nalézt, všem členům komise a stálým hostům
nejpozději 7 dnů před zasedáním.
V mimořádných případech je předseda komise oprávněn zrušit zasedání komise
a případně svolat nové zasedání v jím určeném náhradním termínu. O této
skutečnosti je povinen informovat všechny členy komise a stálé hosty.
Zasedání komise má právo se zúčastnit kterýkoliv člen RJMK.
Kromě členů komise jsou na zasedání zvány další osoby, jejichž přítomnost je
vhodná v rámci projednávaných záležitostí.
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6.

Zasedání komise je neveřejné.

Článek 4
ÚČAST NA ZASEDÁNÍ
1.

2.

Člen komise je povinen se zúčastnit každého zasedání, jinak je povinen se předem
omluvit předsedovi nebo prostřednictvím tajemníka komise s uvedením důvodu.
Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá předsedající.
Účast na zasedání stvrzuje člen komise, stálý host a další účastník podpisem
do prezenční listiny. U nepřítomných členů a stálých hostů se uvede omluven nebo
neomluven.

Článek 5
ZASEDÁNÍ KOMISE
1.
2.

3.

4.

5.

Zasedání komise řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda nebo
jiný pověřený člen komise (dále jen „předsedající“).
Na zasedání komise může být jednáno jenom o věcech, které byly uvedeny
v písemném pozvání a o návrzích, s jejichž dodatečným zařazením vysloví komise
souhlas. Předsedající sdělí návrh programu zasedání při jeho zahájení, o něm,
či o námitkách proti němu rozhodne komise hlasováním.
Předsedající zahajuje zasedání ve stanovenou hodinu. Nesejde-li se nadpoloviční
počet členů komise do 30 minut po době určené pro začátek, zasedání předsedající
ukončí a předseda svolá do 15 dnů zasedání náhradní.
V zahajovací části zasedání předsedající:
a)
prohlásí, že zasedání komise bylo řádně svoláno,
b)
konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny všech členů komise,
c)
oznámí jména omluvených i neomluvených členů komise a stálých hostů,
d)
nechá schválit jednoho člena komise za ověřovatele zápisu ze zasedání,
e)
jmenuje zapisovatele,
f)
dá schválit program zasedání,
g)
sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání a jaké námitky proti
němu byly podány.
Pokud byly uplatněny námitky proti zápisu z předchozího zasedání, rozhodne
o nich komise hlasováním po vyjádření ověřovatele zápisu.
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Článek 6
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ
1.

2.
3.

4.

Projednávání bodu je možné zahájit uvedením věci. Po vystoupení předkladatele
nebo zpracovatele, či poté, co předkladatel nebo zpracovatel nevyužije svého práva
věc uvést, předsedající zahájí rozpravu.
Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem má každý člen komise,
člen RJMK a stálý host.
Dále může být předsedajícím uděleno slovo další osobě, jejíž přítomnost je vhodná
v rámci projednávaných záležitostí. V případě námitky některého člena komise
rozhodne o udělení slova komise hlasováním.
Předsedající ukončí zasedání komise:
a)
byl-li program zasedání komise vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo,
b)
klesne-li v průběhu zasedání komise počet členů pod nadpoloviční většinu
všech členu komise, náhradní zasedání svolá předseda do 15 dnů,
c)
v případě, že komise schválí ukončení zasedání, aniž byl vyčerpán
program, přičemž schválí přesun zbývajících neprojednaných bodů na další
zasedání komise.

Článek 7
ZMĚNY PROGRAMU V PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ
Návrh na změnu programu zasedání může podat kterýkoliv člen komise. O návrhu
rozhoduje komise hlasováním.

Článek 8
HLASOVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

O každém návrhu rozhoduje komise hlasováním.
K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů komise.
Návrhy na usnesení se podávají do zahájení hlasování. Po zahájení hlasování se již
k jednotlivým návrhům nevede další rozprava.
Právo hlasovat o projednávaných otázkách mají pouze členové komise.
Členové RJMK, stálí hosté a další osoby mají hlas poradní.
Na návrh člena komise se hlasuje o jednotlivých částech návrhu usnesení
odděleně.
Byly-li k předloženému návrhu usnesení předloženy protinávrhy či pozměňovací
návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Není-li
přijat žádný protinávrh nebo pozměňovací návrh, hlasuje se o předloženém
základním návrhu usnesení. V případě schválení jedné varianty se o ostatních
variantách již nehlasuje.
O návrzích týkajících se způsobu projednávání hlasuje komise před projednáváním
věci.
Členové komise hlasují zvednutím ruky v pořadí: pro, proti, zdržel se hlasování.
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10.

11.
12.
13.

Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že oznámí počet hlasů odevzdaných
pro návrh i proti návrhu a sdělí, kolik přítomných členů komise se zdrželo
hlasování.
V případě, že není výsledek hlasování jednomyslný, je součástí výsledku hlasování
i záznam obsahující informaci o hlasování jednotlivých členů komise.
Vznese-li kterýkoliv člen komise bezprostředně po hlasování pochybnost
o správnosti součtu hlasů, opakuje předsedající hlasování.
Usnesení komise je uloženo u krajského úřadu a občané mají právo do něj nahlížet
a pořizovat si z něj výpisy, pokud tomu nebrání právní předpisy upravující
nakládání s osobními údaji a utajovanými informacemi.

Článek 9
INTERNETOVÉ HLASOVÁNÍ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Internetové hlasování vyhlašuje ve výjimečných případech předseda komise
a organizačně zajišťuje osoba jím pověřená.
Členům komise se zasílá elektronickou poštou žádost o účast v internetovém
hlasování, která obsahuje popis problému, způsob řešení a návrh usnesení.
Současně obsahuje určení dne a hodiny, do kdy má být osobě určené předsedou
doručena elektronická odpověď.
Internetové hlasování je zahájeno odesláním žádosti a ukončeno uplynutím doby
stanovené pro doručení odpovědi ke konečnému návrhu usnesení.
Člen komise může před svým hlasováním požadovat po předsedovi dodatečné
vysvětlení otázky, o které se hlasuje.
Odpověď obsahuje vyjádření k návrhu usnesení, a to zpravidla ve formě „ano“,
“ne“ nebo „zdržuji se“.
O průběhu internetového hlasování se pořizuje záznam, který je do 3 dnů
od ukončení internetového hlasování rozeslán všem členům komise. Za pořízení
záznamu odpovídá osoba pověřená předsedou komise. Záznam je projednán
na nejbližším zasedání komise.
Internetové hlasování probíhá ve třech etapách:
a)
období zpravidla 2 dnů, kdy zasílají účastníci internetového hlasování
prostřednictvím internetu své připomínky, podněty a stanoviska
k předloženému návrhu, nevyjádří-li se člen komise ve lhůtě stanovené
dle odst. 2 tohoto článku, má se za to, že nemá připomínek
k předloženému návrhu,
b)
období zpravidla 1 dne, kdy předseda komise nebo osoba jím pověřená
vyhodnocuje dosavadní průběh internetového hlasování a rozesílá konečný
návrh usnesení,
c)
období zpravidla 2 dnů, kdy jsou členové komise povinni sdělit osobě
pověřené předsedou komise odpověď ke konečnému návrhu usnesení, a to
ve formě dle odst. 5 tohoto článku, nevyjádří-li se člen komise ve lhůtě
stanovené dle odst. 2 tohoto článku, zaznamená se, že nehlasoval.
Lhůty uvedené v odst. 7 toho článku může předseda komise prodloužit nebo
v odůvodněných případech zkrátit. Na prodloužení nebo zkrácení lhůt musí
předseda členy komise upozornit při zahájení internetového hlasování.
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Článek 10
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

O průběhu zasedání komise se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá osoba
jmenovaná předsedajícím (zapisovatel).
Zápis dosvědčuje průběh zasedání. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně
podepsaná prezenční listina, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.
V zápise se uvádí:
a)
den a místo zasedání,
b)
doba zahájení a ukončení zasedání,
c)
doba přerušení zasedání,
d)
jméno určeného ověřovatele zápisu,
e)
jména omluvených i neomluvených členů komise,
f)
program zasedání,
g)
průběh a výsledky hlasování,
h)
podané návrhy a dotazy,
i)
schválená usnesení,
j)
jiné skutečnosti, na jejichž zaznamenání trvá kterýkoliv přítomný člen
komise.
Zápis se vyhotoví a zašle do 10 dnů po zasedání všem členům komise, členům
RJMK, stálým hostům, řediteli krajského úřadu a dalším osobám, které se
účastnily zasedání komise.
Zápis podepisuje předsedající a ověřovatel zápisu.
O námitkách člena komise proti zápisu rozhodne komise na nejbližším zasedání.
Zápis ze zasedání komise je uložen u krajského úřadu.

Článek 11
ZABEZPEČENÍ A KONTROLA USNESENÍ
1.

2.

Kontrolu usnesení přijatých komisí provádí:
a)
předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen komise,
b)
komise u usnesení závažnějšího charakteru, u něhož si vyhradila předložení
kontrolní zprávy.
Zprávu o plnění usnesení schvaluje komise.

Článek 12
PODJATOST ČLENA A STÁLÉHO HOSTA KOMISE
Člen a stálý host komise, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání
a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo
osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo
plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením projednávání
příslušné záležitosti předsedajícímu.
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Článek 13
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1.

2.
3.

Usnesení ze zasedání komise jsou zveřejňována tak, aby byl umožněn dálkový
přístup. Možností dálkového přístupu se pro účely tohoto jednacího řádu rozumí
přístup neomezeného okruhu osob pomocí telekomunikačního zařízení (např.
prostřednictvím sítě Internet).
Zveřejněna nesmí být v žádné podobě ta část materiálu, u které tomu brání právní
předpisy upravující nakládání s osobními údaji a utajovanými informacemi.
Komise může část nebo celé zasedání prohlásit za důvěrné, umožňuje-li to zvláštní
právní předpis. V takovém případě nemohou být o průběhu zasedání nebo jeho
části podávány žádné informace.

Článek 14
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
2.
3.
4.

Toto páté vydání jednacího řádu komisí schválila RJMK dne 06.04.2017.
Toto páté vydání jednacího řádu komisí nabývá účinnosti dne 01.05.2017.
Toto páté vydání jednacího řádu komisí nahrazuje čtvrté vydání účinné
od 01.07.2013 do 30.04.2017.
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu komisí schvaluje RJMK.
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