
J E D N A C Í  Ř Á D  
 

P R E Z Í D I A  K O N F E D E R A C E  U M Ě N Í  A  K U L T U R Y  

 

 

 

1. Zasedání prezídia se zásadně účastní nejvyšší představitelé konfederovaných. Účastí na 

prezídiu a svým hlasovacím právem mohou nejvyšší představitelé konfederovaných 

výjimečně písemně pověřit svého zástupce. 

Nejvyšší představitelé konfederovaných mohou k projednávaným bodům programu 

přizvat zástupce vlastního svazu, resp. experta s hlasem poradním. 

O přizvání dalších osob na zasedání prezídia rozhoduje prezídium. 

 

2. Pozorovatelem (který je jmenován příslušným nekonfederovaným odborovým svazem) je 

kandidát členství v Konfederaci umění a kultury. Má stejná práva a povinnosti jako 

členové sdružení v KUK, nemá však právo hlasovat. 

Výše ročního příspěvku pozorovatele činí Kč 10 000,--. Platnost Statutu pozorovatele – 

kandidáta na členství v KUK je časově omezena na dobu 1 roku. Po uplynutí této lhůty 

Statut pozorovatele – kandidáta členství zaniká. Obdobně „Statut“ zaniká, byl-li příslušný 

odborový svaz přijat za řádného člena Konfederace umění a kultury. 

O skutečnosti ukončení Statutu pozorovatele – kandidáta na členství bude pozorovatel 

informován prezídiem nejméně jeden měsíc před uplynutím jednoroční lhůty. 

 

3. Zúčastní-li se dle prezenční listiny nadpoloviční většina konfederovaných, je zasedání 

prezídia usnášení schopné v mezích Organizačního řádu. 

 

4. Zasedání prezídia je svoláváno písemnou pozvánkou, jejíž přílohou je program zasedání a 

materiály pro jednání, nejpozději 7 dní před termínem. 

 

5. Každý člen prezídia má právo předložit k projednání jakýkoliv materiál. Předkladatel 

předkládá materiál písemně, včetně návrhu usnesení a při projednávání v prezídiu je 

povinen jej zdůvodnit. 

 

6. O zařazení předloženého materiálu na program jednání rozhodne prezídium. 

 

7. Materiál, který není zasedání prezídia předložen písemně, může být projednáván pouze 

jako informativní, nemusí k němu být přijato usnesení. 

 

8. Program zasedání, jeho případná změna resp. doplnění schvaluje prezídium zpravidla na 

počátku zasedání. 
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9. Zasedání prezídia řídí prezident. 

 

10. Každý člen prezídia má při hlasování 1 hlas. 

 

11. Každý člen prezídia má právo nechat si zaprotokolovat své stanovisko k projednávanému 

materiálu. 

 

12. Hlasování je aklamativní. Požádá-li o to alespoň 1 člen prezídia, hlasuje se tajně. 

 

13. Usnesení prezídia je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů 

prezídia s hlasem rozhodujícím, nestanoví-li Organizační řád jinak. 

 

14. O jednání prezídia je vyhotoven písemný protokol, sestávající ze zápisu a usnesení, a to 

zpravidla do 3 dnů od konání prezídia a jeho správnost ověřena podpisy zapisovatele a 2 

ověřovatelů protokolu, zvolených vždy v úvodu zasedání prezídia. V případě nutnosti 

pořízení úředního stenografického zápisu prodlužuje se lhůta pro vyhotovení na max. 7 

dnů od konání prezídia. Za řádné vyhotovení protokolu a jeho předání členům prezídia 

odpovídá výkonný tajemník KUK. 

 

15. Lhůta pro rozeslání protokolu členům prezídia je 5 resp. 10 dnů od data zasedání prezídia. 

O případném zkrácení či prodloužení této lhůty může rozhodnout prezídium. 

 

16. Jednací řád byl schválen na zasedání prezídia dne 16. září 1991, doplněn o „Statut 

pozorovatele“ /viz bod 2/ hlasováním prezídia KUK „per rollam“ dne 28. 12. 1992 a 

nabývá účinnosti dnem 29. 12. 1992. 

 


