Jednací řád
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Východiska a působnost
1. Jednací řád KZT ČR (dále jen „KZT“) vychází z příslušných ustanovení Stanov KZT.
2. Jednací řád KZT je závazný pro jednání následujících orgánů:
Rady KZT, revizní komise KZT, Sněmu KZT
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Účastníci jednání
1. Právo účastnit se jednání orgánů KZT mají jejich řádní členové.
2. Hosté se mohou jednání orgánu účastnit jen se svolením Rady nebo Sněmu, bez hlasovacího
práva.
3
Zahájení a program jednání
1. Právo vést jednání orgánů Komory upravuje Jednací řád KZT.
2. Jednání Rady KZT je usnášení schopné pouze tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich
členů.
3. Jednání Sněmu KZT je usnášení schopné dle Stanov KZT.
4. Jednání orgánů Komory se řídí programem schváleným přítomnými členy těchto orgánů v jeho
úvodu.
5. Program jednání musí obsahovat zprávu o činnosti orgánu za uplynulé období a o plnění dříve
přijatých usnesení a úkolů.
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Komise
1. Po zahájení Sněmu KZT, musí být zvolena návrhová a mandátová komise.
2. Mandátová komise kontroluje přítomnost účastníků jednání, ověřuje oprávněnost jejich účasti
na jednání a právo hlasování.
3. Návrhová komise připravuje návrh usnesení s ohledem na připomínky a návrhy účastníků
jednání a předkládá ke schválení jeho konečné znění.
4. Pokud je v programu jednání volba orgánů nebo jejich členů, popřípadě je-li rozhodnuto o
tajném hlasování, musí být zvolena volební komise. Její činnost upravují příslušná ustanovení
Volebního řádu KZT.
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Průběh jednání
1. Osoba pověřená řízením jednání, předkládá návrh na ukončení jednotlivých bodů programu,
navrhuje hlasování, řídí diskusi a navrhuje ukončení jednání.
2. Diskuse je součástí jednotlivých bodů programu. Mohou se jí zúčastnit všichni řádní členové
jednajícího orgánu. Hosté jen s jeho souhlasem.
3. Každý člen orgánu Komory má právo v průběhu jednání tohoto orgánu předložit návrh na
hlasování.
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Hlasování
1. Předložené návrhy a dokumenty se schvalují veřejným hlasováním v pořadí, ve kterém byly
předloženy.
2. Při hlasování rozhoduje většina platných hlasů přítomných řádných členů jednajícího orgánu.
3. O požadavku tajného hlasování rozhoduje jednající orgán veřejným hlasováním.
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Usnesení a záznam o jednání
1. Na závěr jednání Sněmu KZT musí být přijato usnesení.
2. O jednání orgánu a jeho průběhu se vede záznam nebo zápis.
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Účinnost
1. Tento Jednací řád KZT byl schválen Sněmem KZT dne 17. 9. 2010 a tímto dnem nabývá účinnosti.
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