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ČLÁNEK 1.  

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Jednací řád stanovuje způsob jednání Řídicího výboru Národního programu Česká kvalita 
(dále též Řídicí výbor). 

 
1.1 Ustanovení tohoto jednacího řádu jsou závazná pro všechny členy Řídicího výboru.  

1.2 Jednací řád vychází z ustanovení Statutu Řídicího výboru Národního programu Česká 
kvalita a je schvalován Radou kvality ČR. 

 

ČLÁNEK 2.  

JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU 

2.1 V čele Řídicího výboru stojí předseda a dva místopředsedové, kteří jsou jmenováni v 
souladu se Statutem Řídicího výboru.   

2.2  Jednání Řídicího výboru svolává jeho předseda minimálně 2x ročně. Pozvánka na 
jednání musí být zaslána všem členům Řídicího výboru a přizvaným hostům nejméně 
14 pracovních dní před jednáním, součástí pozvánky musí být program jednání. Je-li 
to nutné, dostávají členové v přiměřeném předstihu písemné podklady k jednání 
v písemné nebo elektronické podobě. 

2.3 Jednání Řídicího výboru řídí jeho předseda nebo jím pověřený místopředseda. Při 
jednání má každý účastník právo vyjádřit a obhajovat své stanovisko 
k projednávanému tématu.  

2.4 Písemné podklady k jednání má právo předkládat každý člen Řídicího výboru. 
Podklady mohou být projednávány pouze v přítomnosti jejich předkladatele nebo jím 
pověřeného člena Řídicího výboru. 

2.5 Z jednání Řídicího výboru se vždy zhotovuje zápis z jednání (zajišťuje sekretariát 
Národního programu Česká kvalita), který musí obsahovat program a popis průběhu 
jednání, místo, datum a jména účastníků, výsledky hlasování o přijatých rozhodnutích, 
přijatých úkolech a jejich termínů. Zápis ověřuje předseda nebo pověřený 
místopředseda. Zápis je rozeslán všem členům Řídicího výboru a je uložen 
v sekretariátu Národního programu Česká kvalita.  

2.6 Jednání Řídicího výboru může probíhat v prezenční nebo online podobě. 

 

ČLÁNEK 3.  

ROZHODOVÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU  

3.1 Řídicí výbor o výsledku jednání rozhoduje konsensem nebo hlasováním. Hlasování 
řídí předsedající. Hlasují všichni  přítomní členové. 

3.2 Mezi jednáními Řídicího výboru je možno hlasovat o aktuálních záležitostech formou 
per-rollam.  

3.3 Člen Řídicího výboru může pověřit k účasti na jednání zástupce. Pověřený zástupce 
může hlasovat pouze na základě písemného zmocnění člen Řídicího výboru 
předaného předsedajícímu.  

3.4 Platnost hlasování je podmíněna přítomností nadpoloviční většiny členů Řídicího 
výboru a platí rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 
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3.5 Výsledek hlasování je uveden v zápise z jednání. Člen Řídicího výboru má právo na 
uvedení svého nesouhlasného stanoviska k příslušnému hlasování v zápise z jednání. 

 

ČLÁNEK 4.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

4.1 Změny a doplňky Jednacího řádu  podléhají schválení Rady kvality ČR. 

4.2 Tento Jednací řád nabývá účinnosti dne 9. 3. 2022. 

 

 

 


