Výbor rady nebo komise vlády - vzorový jednací řád
(použije se jen když se nedá použít jednací řád rady / komise ani s úpravami)

Jednací řád
celý název výboru
celý název rady / celý název komise
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Jednací řád Výboru .... Rady ... / Komise ... (dále jen „Jednací řád“) je vnitřním
předpisem Výboru .... Rady ... / Komise ... (dále jen „Výbor“), který upravuje jednání
Výboru.
Jednací řád se vydává podle článku odkaz na číslo článku Statutu Výboru,
schváleného usnesením vlády / příslušným ministrem pod č.
ze dne datum,
měsíc uveďte slovy.

Článek 2
Svolání schůze Výboru
(1)

Schůze Výboru svolává předseda Výboru prostřednictvím sekretariátu Celý název
rady (dále jen „Rada") / prostřednictvím tajemníka (sekretariátu) Celý název komise
(dále jen „Komise").
(2)
Na zasedání Výboru jsou písemnou pozvánkou zváni členové a stálí spolupracovníci
Výboru, případně též přizvaní hosté.
(další ustanovení podle potřeby)

Článek 3
Průběh schůze Výboru
(1)
(2)

Schůze Výboru jsou neveřejné, pokud není rozhodnuto jinak.
Schůzi Výboru řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí schůzi ten člen
Výboru, kterého předseda určil.
(3)
Výbor je způsobilý jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina
jeho členů a stálých spolupracovníků.
(4)
Závěry ze schůze Výboru se přijímají zpravidla veřejným hlasováním (aklamací).
Hlasují členové Výboru i stálí spolupracovníci. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasovala
většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
(další ustanovení podle potřeby)

Článek 4
Závěrečná ustanovení
(1)
(2)
(3)
(4)

Tento Jednací řád nabyl účinnosti dne datum (měsíc uveďte slovy), na základě
schválení Radou / Komisí pod č. odkaz na záznam z jednání - číslo, rok.
Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení Radou / Komisí.
Ve věcech neupravených tímto Jednacím řádem se přiměřeně užije Jednací řád
Rady / Komise.
Jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády
České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného
Jednacího řádu.

V Praze dne datum
jméno, funkce (předseda Rady / Komise)
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