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čÁsr l.
OBECNÁ USTANOVENÍ

Óánek 1

úvodní ustanovení
Jednací řád Řídícího rnýboru MAP lll pro rnýše uvedený projekt (dále jen ,,Jednací řád Řídícího

v,ýboru") upravuje postavení a činnost Řidícino uýboru (dále jen ,,Řídící v,ýbor").

Jednací řád Řídícího rnýboru stanovuje způsob svolávání, rlčasti, jednání, rozhodování

a hlasování Řiarcirro výboru.

čnsr ll.
čttvtuosr

Óánek 2

§volání jednání a zasedání
1. předseda Řidicího uýboru (dále jen ,,předseda") navrhuje program za pomoci zástupcŮ

Realizačního dmu projektu a stanovuje datum jednání Říaicitro v,ýboru.

2. Řídíci výbor zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

3. Jsou-li pro to závažné důvody, může se zasedání Řraicírro rr,ýboru konat online formou
prostřednictvím videokonference případně kombinovanou formou (část členů prezenčně, část

online). Pro obě formy zasedání platí stejná pravidla jako pro zasedání za osobní účasti členů

Řidícího rr,ýboru a dalších osob oprávněných se zasedání účastnit.

4. členové Řidícitro v,ýboru obdrží nejméně 5 kalendářních dnů před konáním jednání pozvánku,

předběžný program a případné další pokyny, podklady a informace vztahující se kjednání.
Společně se zasláním materiálů je členům ŘV oznámena forma jednání,

5, podk]ady pro jednánt Řrdicítro výboru vyhotovují a rozesílají zástupci Realizačního dmu
projektu. V případě jednání online či kombinovanou formou zajistí Realizační ťým předání

potřebných informací pro přihlášení členů ŘV t< jednání (datum a čas zaháJení jednání a
připojovací hyperlink).
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článek t
tlčast na jednání

Óenové Řidíciho uýboru jsou povinni účastnit se jednání Řídícítro rnýboru a o závěrech
přijímaných ke každému předmětu jednání se rozhodovat formou konsensu.

Pokud se člen ŘíOicíno výboru nemůže ze závažných důvodů zúčastnit jednání, omluví se ze své

účasti. Může pověřit svého zástupce z dané organizace, který jej na jednání ŘiOicitro uýboru
zastoupí. O této skutečnosti bude předem informovat předsedu nebo hlavního manažera
projektu na základě plné moci. V případě hlasování bude mít hlas zástupce stejnou váhu, jako

hlas řádného člena Řídícího v,ýboru.

čHnek +
Jednání Řiaicího výboru

Jednání Řidíciho uýboru řídí předseda. V případě, že se předseda nemůže jednání zúčastnit,
pověřuje řízením jednání svého zástupce (hlavní manažer projektu).

Řidící vYbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů ŘrOícirro

výboru.
Řiaici rnPUor rozhoduje usnesením. Usnesení přijímá zpravidla konsensuálně. V případě,

že nedojde ke konsensu, může ŘiOici vYbor přijmout rozhodnutí formou hlasování.

Hlasování probíhá zvednutím ruky v pořadí: pro, proti, zdržel se. Rozhodnutí je schváleno,
pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina přítomných členů Řídícího v,ýboru.

Z jednání ŘíOíciho uýboru je vždy pořízen písemný zápis, ktený vyhotovujízástupci Realizačního
týmu projektu MAP lll. Zápis vždy obsahuje datum a místo zasedání, jméno předsedajícího,

schválený program, obsah přijatých usnesení a jména přizvaných hostů. Součástí zápisu je

prezenční listina přítomných. Pokud se jednání koná online formou, nahrazuje prezenční listinu
printscreen obrazovky počítače z daného jednání ŘV. V prrpaOě kombinované formy jednání

ŘV, je součástí zápisu prezenční listina a print screen obrazovky počítače,

7;ápis zjednání Řídícitro výboru je rozeslán všem členům vždy nejpozději do 15 pracovních dní
od data uskutečnění jednání.

článek s
Pravidla hlasování per rollam

V závažných případech může Řídící výbor projednat a přijmout usnesení v záležitosti, která
nesnese odkladu, formou elektronického projednání. 0 využití přijímání usnesení per rollam
rozhoduje vždy předseda nebo jím pověřený zástupce.

Zahájením procedury per rollam projednání, která probíhá formou e-mailové komunikace,
se rozumí odeslání podkladových materiálů všem členům Řídícího v,ýboru. K podkladorr,ým

materiálům je zároveň připojeno oznámení předsedy nebo jím pověřeného zástupce
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o zahájení per rollam projednán| návrh usnesení a lhůta pro doručení odpovědí. Lhůta pro
doruČení odpovědi Činí zpravidla minimálně 5 pracovních dnů ode dne doručení podkladových
materiálů členům, ale může b,ýt v závažných případech přiměřeně zkrácena.
V případě procedury projednání formou per rollam jednotliví členové Řiaiciho v,ýboru zasílají
vedoucímu RealizaČního týmu (manažerovi projektu) své vyjádření k předloženému návrhu
usnesení prostřednictvím elektronické pošty. Vyjádření musí obsahovat jasnou proklamaci
postoje člena ve formě: ,9lO",,,proti", ,,zdržuji se.'.
V případě, Že se člen Řiaicitro výboru nevyjádří k návrhu usnesení v určené lhůtě, má se za to,
že se hlasování zdržel.
Rozhodnutíje v rámci per rollam projednáváníschváleno, pokud se pro ně vyslovínadpoloviční
většina všech členů Řidícího výboru.
Vedoucí realizaČního dmu (manažer projektu} informuje členy Řídícího rnýboru o v,ýsledku
hlasování per rollam do 5 pracovních dnů od ukončení tohoto hlasování.

čÁsr tll.
zÁvĚnrčnÉ usTANovENí

článek s
Přijetí a změny Jednacího řádu

Přijetí a změny Jednacího řádu mohou b,ýt činěny pouze formou usnesení, které přijímá Řrdici v,lbor,

čtánek z
závěrečné ustanovení

Tento Jednací řád ŘÍdícího výboru nabývá účinnosti dnem schválení Řídícího výboru. Jednací řád byl
schvá len a ne .,.,.l..i... i:... t..,|, :^ l.. /i

v chotě bo ř,,....,.(!..(,....?..?...?.(....,....
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