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text návrhu 

Čl. 1: 

• Bod 1: Označení části předpisu „ČÁST PRVNÍ“ se vypouští. 

• Bod 2: V Čl. 2 odst. 1 se za první větu doplňují věty druhá a třetí, které zní: 
„Zasedání svolává předseda, není-li funkce předsedy obsazena, pak 
místopředseda. V případě, že funkce předsedy ani místopředsedy nejsou 
obsazené, svolává zasedání nejstarší člen Rady.“. 

• Bod 3: V Čl. 2 odst. 2 větě druhé se slova „Rady (dále jen „předseda“)“ vypouští. 

• Bod 4: Čl. 2 odst. 5 nově zní: „Bez podkladových materiálů lze věc projednat a 
přijmout o ní usnesení jen tehdy, jestliže s tím souhlasí většina přítomných členů 
Rady.“. 

• Bod 5: V Čl. 2 odst. 6 se slova „a) – f), h), k) – q)“ nahrazují slovy „a) – h) a k) – 
q)“. 

• Bod 6: V Čl. 2 odst. 7 se slova „, byť včas“ vypouští 

• Bod 7: V Čl. 3 odst. 1 se za větu druhou doplňuje věta třetí, která zní: „Dříve lze 
jednání ukončit pouze tehdy, je-li zřejmé, že v patnáctiminutové lhůtě ke zvýšení 
počtu přítomných členů Rady nedojde.“. 

• Bod 8: V Čl. 3 odst. 3, věta druhá nově zní: „Zápis vyhotovuje člen Rady 
pověřený předsedajícím; tento člen Rady zašle zápis nejpozději do sedmi dnů od 
konání příslušného jednání do uzavřené elektronické konference.“. 

• Bod 9: V Čl. 3 odst. 3 větě třetí se slovo „tří“ nahrazuje slovem „sedmi“. 

• Bod 9a: V Čl. 3 odst. 3 větě šesté se slovo „tří“ nahrazuje slovem „sedmi“. 

• Bod 10: Čl. 7 odst. 3 nově zní: „Celá usnesení musí být doslovně uvedena 
v zápisu, nejde-li o usnesení, kterými se pouze upravuje průběh zasedání.“. 

• Bod 11: V Čl. 7 se doplňuje nový odstavec 4) následujícho znění: „Člen Rady má 
právo vyhradit si odlišné stanovisko k přijatému usnesení; v takovém případě se 
jeho nesouhlas (včetně případného zdůvodnění) uvede v zápisu. Postup podle 
předchozí věty nelze použít, bylo-li usnesení přijato v tajném hlasování.“. 

• Bod 12: Čl. 8 odst. 1 nově zní: „O návrzích usnesení se hlasuje v pořadí, v jakém 
byly předloženy, pokud Rada hlasy všech přítomných členů nerozhodne jinak.“. 



• Bod 13: Čl. 8 odst. 4 nově zní: „Je-li hlasování veřejné, hlasuje se zdvižením ruky, 
v případě usnesení, kterým se pouze upravuje průběh zasedání, postačí, je-li 
přijato tichým souhlasem, nevznese-li člen Rady proti takovému postupu 
námitku.“. 

• Bod 14: V Čl. 8 odst. 5 větě druhé se slova „která může být složena pouze 
z členů“ nahrazují slovy „jejímiž členy jsou vždy alespoň dva členové“. 

• Bod 15: V Čl. 9 odst. 5 větě druhé se slova „nejméně dva členové“ nahrazují 
slovem „člen“ 

• Bod 16: V Čl. 9 odst. 6 se za větu druhou doplňuje věta třetí, která zní: „Není-li 
zápis schválen, usnesení pozbývá platnosti, tím není dotčena platnost úkonů 
učiněných na jeho základě.“. 

• Bod 17: V Čl. 10 odst. 1 se za slovo „volí“ vkládají slova „a odvolává“. 

• Bod 18: Do Čl. 10 se vkládá nový odstavec 3, který zní: „Funkce předsedy a 
místopředsedy zaniká odvoláním, uplynutím funkčního období nebo zánikem 
členství v Radě.“. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4) a 5) 

Čl. 2: Tento předpis byl schválen Radou dne 21. 10. 2015. Tímto dnem nabývá platnosti a 
účinnosti. 
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