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PREZIDIUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednací řád         
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Praha 
říjen 2014 

 
 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení o působnosti prezidia 

 

(1) Prezidium je podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, statutárním orgánem 
asociace. 

 
(2) Prezidiu byla zmíněným zákonem vymezena působnost v celém rozsahu působnosti 

asociace, kromě pravomocí, které byly svěřeny Shromáždění delegátů a Revizní a 
kontrolní komisi.  

 
(3) Prezidium odpovídá za výkon své působnosti shromáždění delegátů. 
 
(4) Prezidium má vymezenu působnost v rozsahu uvedeném ve stanovách ČMA. 
 
(5) Tento jednací řád prezidia stanoví podrobnosti o přípravě a svolání zasedání prezidia, 

o průběhu jednání prezidia a o pravidlech jeho rozhodování. 
 
(6) Veškeré organizační záležitosti vyřizuje pro členy prezidia výkonný aparát, který 

současně vykonává působnost organizačně administrativního pracoviště prezidia 
asociace. 

 
Článek 2 

Zasedání prezidia 

 
(1) Zasedání prezidia se konají pravidelně jedenkrát za čtvrtletí, s programem podle plánu 

zasedání prezidia, doplněného podle usnesení předcházejících zasedání prezidia.  
 

(2) Přesun termínu řádného zasedání, nebo určení termínu mimořádného zasedání 
prezidia, lze uskutečnit pouze na základě požadavku prezidenta nebo výkonného 
ředitele. 

 
(3) Zasedání prezidia se mohou zúčastnit: 
 a) partneři ČMA, na základě usnesení prezidia, 
 b) zaměstnanci podle výzvy výkonného ředitele, 
 c) revizní a kontrolní komise, podle usnesení prezidia, 
 d) auditoři a externí poradci podle odbornosti, na základě usnesení prezidia. 
 
(4) K přednesení podkladových materiálů mohou být na zasedání prezidia přizváni jejich 

předkladatelé nebo zpracovatelé, popř. další osoby. 
 

 
Článek 3 

Účast členů prezidia na zasedání prezidia 
 

(1) Členové prezidia jsou povinni zúčastňovat se každého zasedání prezidia. Nemůže-li 
se kterýkoli člen ze závažných důvodů zasedání prezidia zúčastnit, je povinen se 
předem písemně omluvit. 
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(2) Nesejde-li se nadpoloviční počet členů prezidia, platí náhradní termín pro konání 

zasedání prezidia, kterým je stejný den, hodina a místo v následujícím kalendářním 
týdnu. 

  
 

Článek 4 
Příprava zasedání prezidia 

(podkladové materiály pro rozhodnutí prezidia) 
  
(1) Zasedání prezidia připravuje prezident. Administrativní a technické otázky spojené 

s přípravou zasedání zajišťuje výkonný aparát asociace. 
 
(2) Prezidium jedná a rozhoduje výlučně na základě podkladových materiálů (dále jen 

„podkladové materiály“), které předkládají: 
a)   prezident, viceprezidenti nebo členové prezidia, 
b)   revizní a kontrolní komise, 
c)   výkonný ředitel asociace,  
d)   odborní poradci prezidia, dle usnesení prezidia, 

 (souhrnně dále jen "předkladatelé") 
 
(3) Za přípravu a vyhotovení podkladových materiálů, jejich náležitosti, obsahovou i právní 

bezchybnost včetně celkové úpravy odpovídají předkladatelé. Podrobnosti jsou 
stanoveny v „Pokynech pro zpracování a předkládání  podkladových materiálů" (viz 
Příloha č. 1 tohoto jednacího řádu). 

 
 

Článek 5 
Právní zajištění rozhodnutí prezidia 

 

(1) Z donucovacího ustanovení § 159 občanského zákoníku (OZ) plyne, že člen prezidia 
je povinen plnit při svém rozhodování požadavek péče řádného hospodáře, což 
znamená, že musí jednat s potřebnými znalostmi a pečlivě, tj. informovaně, v 
obhajitelném zájmu asociace a s nezbytnou loajalitou.  

 

(2) S ohledem na uvedenou zákonnou odpovědnost členů prezidia, je v případech vzniku 
závazku asociace součástí předkládaného materiálu také vyjádření právníka k souladu 
či rozporu navrhovaného usnesení s obecně závaznými právními předpisy.  

 

(3) Pokud podkladové materiály obsahují návrh usnesení, aby prezidium schválilo 
smlouvu či dohodu zavazující asociaci, je výkonný aparát povinen emailem zaslat 7 
dnů před zasedáním prezidia návrh takové smlouvy či dohody k právnímu posouzení.  

 

(4) Předkladatel zkopíruje právní připomínky do materiálu pro členy prezidia, v opačném 
případě uvede v textu materiálu odůvodnění, proč tyto připomínky do materiálu 
nezapracoval. 

 

(5) Podkladové materiály pro zasedání prezidia se soustřeďují ve stanovených termínech 
na pracovišti administrativně technické podpory činnosti orgánů asociace, které 
zabezpečuje jejich distribuci. 

 
 

Článek 6 
Průběh zasedání prezidia 

 

(1) Zasedání prezidia řídí prezident nebo pověřený viceprezident, popř. člen prezidia (dále 
jen „předsedající“). 

 
(2) Po zahájení zasedání prezidia oznámí předsedající důvody nepřítomnosti některých 

členů a konstatuje, zda je prezidium usnášeníschopné. 
 
(3) Prezidium je usnášeníschopné, je-li přítomna  nadpoloviční většina jeho členů. 
 
(4) Úvodem předsedající přednese návrh programu  zasedání včetně způsobu projednání 

jednotlivých bodů programu, a to s přítomností nebo bez přítomnosti předkladatele/ů.  
  
(5) Členové prezidia mohou navrhnout změnu nebo doplnění programu o projednání 

jiných záležitostí. Tyto záležitosti prezidium projedná na následujícím řádném nebo 
mimořádném zasedání.  
 

(6) Postup řízení zasedání prezidia: 
 

6.1. předsedající uděluje slovo předkladatelům jednotlivých bodů programu, nebo 
předkládá body programu osobně, 

 
6.2. předkladatel v úvodním slově sdělí název bodu a stručně zdůvodní (přečte), proč 

jej má prezidium projednat a přednese návrh usnesení, 
 

6.3. předsedající následně zahájí a řídí průběh rozpravy, 
 
6.4. skončení rozpravy předsedající výslovně oznámí, poté zopakuje/zformuluje návrh 

usnesení a zahájí o tomto navrženém usnesení hlasování (viz článek 7). 
 
(7) Předsedající může u složitějších případů zasedání prezidia přerušit, popř. odložit 

rozhodnutí prezidia na příští řádné zasedání. 
 
 

Článek 7 
Hlasování a usnesení prezidia  

 

(1) Prezidium přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání 
v rozpravě.  
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(2) O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Každý člen prezidia hlasuje zdvižením 
ruky. V případě rovnosti počtu hlasů, rozhoduje hlas předsedajícího. 

 
(3) Je-li návrh usnesení předložen ve variantách, případně, jsou-li předloženy protinávrhy 

nebo pozměňující návrhy, hlasuje se následovně: 
 

3.1. pokud je předkladatelem předložen návrh usnesení ve variantách, hlasuje 
prezidium nejprve o 1. variantě doporučované předkladatelem; schválením jedné 
varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté, 

 
3.2. pokud byly vzneseny pozměňující návrhy nebo protinávrhy, které nejsou do 

návrhu usnesení zahrnuty, hlasuje se nejprve o posledním vzneseném 
protinávrhu nebo pozměňujícím návrhu zpětně, až k původnímu (prvnímu) 
návrhu. 

 
(4) Jestliže se v průběhu zasedání prezidia projeví nové okolnosti a podmínky, které 

vyžadují materiál podstatně přepracovat, rozhodne prezidium usnesením o jeho 
odložení s tím, že věc projedná na svém příštím zasedání a uloží předkladateli způsob 
přepracování materiálu. 

 
(5) Jestliže se v průběhu zasedání prezidia projeví takové okolnosti, které způsobí, že 

k předloženému materiálu nelze přijmout usnesení, prezidium připojí k zamítajícímu 
usnesení důvod zamítnutí předloženého materiálu. 

 
(6) Ze zápisu o hlasování musí být pro zjištění o řádném výkonu funkce vždy zřejmé, kdo 

jmenovitě z členů prezidia byl „pro“ návrh a kdo byl „proti.“ „Zdržet se“ hlasování nelze.  
 

(7) Hlasoval-li kterýkoli člen pro návrh, má se za to, že si důvody pro schválení návrhu 
řádně ověřil. 

 
(8) Hlasoval-li kterýkoli člen proti návrhu, musí do zápisu uvést důvody, proč proti němu 

hlasoval.  
 
(9) Návrh usnesení je členy prezidia schválen, pokud pro návrh hlasovala nadpoloviční 

většina přítomných členů prezidia.  
 
 

Článek 8 
Zabezpečení realizace usnesení prezidia a kontrola  

 

(1) Usnesení prezidia se vyhotovuje písemně a rozesílá se elektronicky do 5 kalendářních 
dnů členům prezidia a v příslušném rozsahu též předkladatelům materiálů či osobám, 
které mají dané usnesení splnit. 

 

(2) Realizaci a kontrolu plnění usnesení zajišťuje prezident prostřednictvím výkonného 
ředitele asociace, který o tom podává na každém prezidiu průběžnou zprávu.  

  

Článek 9 
Zápis ze zasedání prezidia 

 

(1) Ze zasedání prezidia se pořizuje písemný zápis.  
 
(2) Dokumentace o zasedání prezidia musí být úplná, a proto součást originálu zápisu 

včetně přijatých usnesení tvoří (emailová) pozvánka, prezenční listina s podpisy 
přítomných a originály všech projednaných i zamítnutých podkladových materiálů. 
 

(3) Zápis se vyhotovuje nejpozději do 7 kalendářních dnů po zasedání prezidia a je uložen 
v archivu asociace. 

 
 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

 
Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Shromáždění delegátů 
anebo Valné hromady, pokud nebylo shromáždění delegátů ustaveno. 
 
 
 
V Praze dne: 
 
 
 
 
Podpis výkonného ředitele ČMA   ……………………………. 
 
 
 
 
Podpis prezidenta:                                                      ............................................ 
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Příloha č.1 
 

Pokyny  
pro zpracování a předkládání materiálů na zasedání prezidia  

 
Článek 1 – termín a podací místo  

1. Materiály pro zasedání prezidia se předkládají výkonnému aparátu asociace. 
2. Materiály se předkládají v těchto lhůtách a podobě:  

2.1. nejméně 7 kalendářních dnů předcházejících zasedání prezidia 
2.2. v jednom písemném vyhotovení formátu A4 (originál s podpisy aktérů) nebo  

2.3. v elektronické podobě. Elektronická verze musí obsahovat kompletní soubor 
naskenovaných příloh. 

 
3. Výkonný aparát asociace odešle zkontrolované elektronické znění materiálů členům 

prezidia, nejpozději 5 kalendářních dnů předcházejících zasedání prezidia.  
 

4. Po skončení zasedání výkonný aparát rozešle do 7 kalendářních dnů elektronickou 
poštou členům prezidia stejnopis zápisu (PDF) včetně usnesení. 

 
Článek 2 - Náležitosti podkladových materiálů: 

a)    úvodní list včetně čísla, které přiděluje ……………, 
b)    název materiálu 
c) důvodovou zprávu, která podle povahy předkládaného materiálu obsahuje: 
 - zhodnocení dosavadního stavu, 
 - odůvodnění navrhovaných opatření  
 - cíl nové úpravy (rozhodnutí) a vždy jeho ekonomický důsledek, 
d)  návrh na usnesení,  
e)  právní stanovisko, má-li být schvalována smlouva nebo dohoda 
f)    podpisy předkladatele / zpracovatele.  
g)       přílohy (žádosti, návrhy, projektové dokumentace, fotografie, posudky, návrhy 

smluv, tabulky, grafy, úřední listiny, zápisy, ekonomické analýzy, aj.) 
h)  stanoviska subjektů nebo osob, pokud s nimi byl projednán.  

 
Článek 3 - ochrana informací a osobních údajů 

1. Materiály, které obsahují důvěrné a jiné údaje typu: 
a)   personálních záležitostí, 
b)   výkonu práv a povinností členů asociace, 
c)  činnosti orgánů asociace, 
d)  finančních či cenových podkladů, 
e)   veřejných zakázek, 
f)   auditech a kontrolách, 
g)   know-how, 
(dále jen „důvěrné informace“) jsou členům prezidia předávány v elektronické podobě 
na reálném nosiči dat (USB nosič, CD aj.) proti podpisu anebo v písemné podobě 
doporučenou poštou „do vlastních rukou“. 

2. Usnesení prezidia o důvěrných informacích mohou být v plném rozsahu uvedena 
pouze v originálním vyhotovení zápisu. V elektronické podobě jsou uváděna jen ve 
formě, která neumožní jejich zneužití nebo prozrazení bez zákonného důvodu.   


