Interní předpis Jednací řád
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Jednací řád

Jednací řád klubu MAS upravuje zásady jednání klubu MAS, jejích orgánů, funkcionářů a
dalších osob účastnících se jednání a aktivit klubu MAS, zásady jednání společné schůze,
styky klubu MAS navenek, postavení členů Představenstva klubu MAS.
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Vymezení pojmů

1) Zkratka „MAS“ je použita ve významu jak ji definují stanovy klubu Masařka. Zkratka
„MK“ označuje Masarykovu kolej.
2) Pojmy „Představenstvo“, „Předseda“, „Místopředseda“ se rozumí pojmy, tak jak je
definují stanovy klubu MAS nebo jiné interní předpisy v platném znění. Na konkrétní
schůzi se za člena Představenstva považuje i osoba pověřená členem Představenstva,
která má na schůzi platné hlasovací právo.
3) Pojmem „Host“ se rozumí účastník zasedání, který nemá pro tuto schůzi hlasovací
právo.
4) Pojmem „Předsedající“ se rozumí člen Představenstva, který řídí schůzi.
5) Pojmem „Zapisovatel“ se rozumí osoba, která zhotovuje zápis ze schůze.
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Představenstvo

1) Mandát člena Představenstva vzniká zvolením.
2) Prohlášením učiněným osobně na schůzi Představenstva nebo písemně do rukou Předsedy se může člen Představenstva svého mandátu vzdát.
3) Představenstvo má minimálně pět členů, maximálně sedm.
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Povinnosti Představenstva

1) Projednávat návrhy členů klubu MAS a zaujímat k ním stanovisko.
2) Hájit práva a zájmy studentů ubytovaných na MK.
3) Informovat SÚZ ČVUT o své činnosti, zejména takové, které zásadním způsobem
ovlivňuje chod MK.
4) Informovat studenty o své činnosti.
5) Projednat a do 30 dnů zaslat svoje stanovisko ke všemu, o co bude členmi klubu MAS
nebo SÚZ ČVUT nebo SU ČVUT požádáno.
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Svolávaní schůze Představenstva

1) Schůzi svolává emailem zaslaným do konference Představenstva libovolný člen Představenstva. Ten, kdo svolává schůzi se automaticky stává Předsedajícím.
2) Návrh na změnu Předsedajícího může na schůzi podat libovolný člen Představenstva kdykoliv během zasedání, Představenstvo je povinno okamžitě o tomto návrhu
rozhodnout hlasováním. Předsedajícím může být pouze člen Představenstva.
3) Pokud je schůze Představenstva svoláná méně než 24 hodin předem, musí každý člen
Představenstva vyjádřit souhlas a to buď emailem do konference Představenstva nebo
účastí na takto svolané schůzi.
4) Schůze musí být svoláná alespoň jednou za měsíc, mimo letních prázdnin. Za svolání
schůzí odpovída Předseda.
5) Zároveň s vyhlásením schůze musí být zaslán předbězný program schůze.
6) Podklady pro projednávané body musí být zaslány nejpozději 6 hodin před schůzi.
Pokud jsou podklady zaslány po tomto termínu může kterýkoliv člen Představenstva
odmítnout jednání o bodě, kterého se podklady týkají. Pak je tento bod z programu
schůze vyloučen.
7) Projednávané body může do programu navrhnout kterýkoliv člen klubu MAS.
8) Schůze Představenstva jsou obvykle veřejné. Veřejné schůze se může zúčastnit kdokoliv.
9) V odůvodněných případech může být jakákoliv část schůze prohlášena za neveřejnou, pokud tak Představenstvo rozhodne hlasováním. Neveřejnost části schůze bude
uvedena v zápise. Neveřejné části schůze se mohou účastnit pouze členové Představenstva, případně ti, jejichž přítomnost členové Představenstva odhlasují.
10) Představenstvo na začátku schůze odhlasuje program schůze.
11) Jako poslední bod programu je vždy bod „Různé“. Na návrh kteréhokoliv člena Představenstva je možné hlasovat i o věcech probíraných v tomhle bodě, pokud s tím
hlasováním souhlasí všichni přítomni členové Představenstva.
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Průběh schůze

1) Předsedajíci zaháji schůzi ve stanovenou dobu, pokud je přítomna více jak polovina
všech členů Představenstva.
2) Předsedající řídí debatu, ta probíha buď volně nebo řízenou formou. Formu určí Předsedající.
3) Volné diskuze se účastní všichni členové Představenstva podle svého uvážení. Musí
přitom dodržovat zásady slušného chování, nevstupovat druhým do řeči a slovo převzít
až poté, co diskutující ukončí projev.
4) Hosté mají právo vstupovat do volné debaty, pokud
• jsou k tomu vyzváni
• se přihlásí zdvižením ruky o slovo a je jim Předsedajícím uděleno
• Předsedající určí, že mohou vstupovat libovolně
5) V řízené debatě se všichni diskutující hlásí o slovo zdvižením ruky, to jim postupně
nediskriminačním způsobem přiděluje Předsedající. Slova se smí ujmout pouze ten,
komu ho právě Předsedající přidělil.
6) Diskutující, který má právě slovo, mluví k danému tématu. Odchyluje-li se od tématu nebo se jeho projev vymyká mezím slušnosti, Předsedající ho napomene. Pokud
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diskutující napomenutí nerespektuje, může mu Předsedající odejmout slovo. Pokud
některý člen Představenstva s odejmutím slova nesouhlasí, rozhodne Představenstvo
hlasováním.
7) Předsedající může za nepřístojné chování při jednání vykázat člena Představenstva z
jednací místnosti.
Proti rozhodnutí Předsedajícího o vykázání z jednací místnosti se může člen Představenstva odvolat k Představenstvu klubu MAS bezprostředně po jeho uložení. Představenstvo klubu bez rozpravy rozhodnutí Předsedajícího hlasováním potvrdí nebo
zruší. Rozhodnutí Představenstva je konečné.
8) Předsedající může za nepřístojné chování při jednání vykázat osobu, která je Hostem
na schůzi. Chovají-li se přítomné osoby nepřístojně, může Předsedající schůzi přerušit, přemístit jednání do místnosti uzavřené veřejnosti nebo rušitele pořádku nechat
vyvést.
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Hlasování

1) Návrh usnesení předkládá navrhovatel projednávaného bodu nebo ho na schůzi sformuluje Předsedající. Kterýkoliv člen Představenstva může navrhnout úpravy nebo
jiné usnesení.
2) Je-li podáno více návrhů, hlasuje se v pořadí v jakém byly předloženy, a to postupně
podle skupin:
1)
2)
3)
4)
5)

návrh
návrh
návrh
návrh
návrh

na odročení
na zamítnutí
jiné předlohy
pozměňovací
eventuální, dodatečný, podmíněný

3) Vylučuje-li přijatý návrh další návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje.
4) Představenstvo o návrzích usnesení rozhoduje vždy hlasováním. Hlasování řídí Předsedající.
5) Hlasuje se veřejně nebo tajně. Způsob hlasování navrhne Předsedající.
6) Veřejně se hlasuje zdvižením ruky, neusnese-li se Představenstvo na jiném způsobu
veřejného hlasování. Výsledky takového hlasování zjišťuje Zapisovatel.
7) Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Tajným hlasováním se volí Předseda, Místopředseda, zástupci klubu MAS jednající za klub MAS na jednáních s ostatními subjekty;
v dalších případech se hlasuje tajně, usnese-li se na tom Představenstvo.
Výsledky takového hlasování zjišťuje interní volební komise. Počet členů v interní
volební komisi stanoví Představenstvo. Členy, kteří v interní volební komisi zasednou
určí Představenstvo.
8) Předsedající nebo Zapisovatel, vyhlásí vždy výsledek hlasování tak, že sdělí počet
přítomných členů, počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zda
byl návrh přijat.
9) Každý člen klubu MAS může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne Představenstvo hlasováním.
Vyhoví-li Představenstvo námitce, musí se hlasování opakovat.
10) Usnesení je přijato hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů Představenstva, kromě vyjmenovaných případů v tomto předpise nebo pokud stanovy
klubu MAS nebo stanovy SU neurčí jinak.
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11) Usnesení vstupuje v platnost zveřejněním na webu klubu MAS.
12) Představenstvo může 2/3 většinou schválit členům klubu VIP status. Což znamená
možnost doživotního členství v klubu Masařka - především možnost mít připojen svůj
počítač i po odstěhovaní z koleje a stálá platnost kolejního mailového účtu.
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Zápis

1) Zápis zhotovuje Místopředseda nebo osoba, kterou tím Předsedajíci pověří.
2) Z každé schůze musí být vyhotoven zápis. Každý zápis musí být schválen Představenstvem.
3) Každý schválený zápis musí být bezodkladně zveřejněn na webu klubu MAS.
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Závěrečná a přechodná ustanovení

1) Tento interní předpis nabývá platnosti okamžikem schválení Představenstvem.
2) Tímto předpisem se nahrazují všechny předchozí jednací předpisy klubu MAS.
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