JEDNACÍ ŘÁD
Národního konsorcia Evropské referenční a expertní sítě odborného
vzdělávání
Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Jednací řád Národního konsorcia Evropské referenční a expertní sítě odborného
vzdělávání (ReferNet) je vnitřním předpisem konsorcia, který upravuje jednání jeho
Plenárního zasedání a Řídícího výboru.
(2) Jednací řád se vydává podle čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. (8) písm. h) Statutu Národního
konsorcia, schváleného dne 15. 9. 2004, v platném znění ze 15. 12. 2020.
Článek 2
Jednání Plenárního zasedání členů
(1) Plenární zasedání členů Národního konsorcia (dále jen Plenární zasedání) se koná
nejméně jednou ročně, v prezenční nebo distanční formě.
(2) Plánovaná plenární zasedání svolává předseda Řídícího výboru spolu s Národním
koordinátorem. Mimořádná zasedání mohou být svolána z iniciativy Národního
koordinátora a předsedy Řídícího výboru nebo na základě písemné žádosti nejméně
jedné třetiny členů konsorcia.
(3) Oznámení o svolání Plenárního zasedání obsahuje den, místo, čas a program jednání.
Oznámení je členům konsorcia, popř. přizvaným hostům doručeno vhodným způsobem
nejméně 10 pracovních dnů před konáním jednání. Nezbytné informace (především
materiály k projednání, podklady pro jednání, atd.) jsou doručeny nejméně 5 pracovních
dnů před konáním jednání, pokud se členové konsorcia nedohodnou jinak.
(4) Účast na jednání je pro členy konsorcia povinná. Pokud se člen konsorcia (jeho
představitel) nemůže z vážných důvodů Plenárního zasedání zúčastnit, může pověřit k
účasti svého zástupce. V takovém případě má zástupce stejná práva jako člen.
(5) Plenárního zasedání se mohou na základě návrhu člena konsorcia a se souhlasem jeho
předsedy zúčastnit i další osoby jako hosté. Jsou přizváni zpravidla jako odborníci na
právě projednávanou problematiku, nemohou však hlasovat.
(6) Plenární zasedání přijímá rozhodnutí a doporučení nadpoloviční většinou členů
konsorcia.
(7) V případě, že na plenárním zasedání není přítomna nadpoloviční většina členů,
rozhodnutí a doporučení se přijímají za stejných podmínek ve zkráceném jednání1.
(8) Rozhodnutí nebo doporučení o věci podle odstavce 7 se uskuteční tak, že Národní
koordinátor sítě rozešle členům, kteří nebyli na jednání přítomni, ani nepověřili účastí
na něm svého zástupce, přesný text projednávaného dokumentu, se kterým má být
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Zkráceným jednáním se myslí schvalování elektronickou formou prostřednictvím e-mailu.
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vysloven souhlas; současně stanoví i lhůtu, ve které má člen konsorcia provést hlasování.
Hlasuje se pro každý dokument samostatně. Neprovede-li člen konsorcia hlasování ve
stanovené lhůtě, má se za to, že se zdržel hlasování. Rozhodnutí nebo doporučení je
přijato, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů konsorcia. Po
skončení lhůty pro hlasování Národní koordinátor sítě dá na vědomí členům konsorcia
výsledky hlasování. S příslušným hlasováním jsou evidovány veškeré doklady.
(9) Z jednání Plenárního zasedání se pořizuje zápis, který obsahuje projednávané body,
průběh jednání a přijatá rozhodnutí a doporučení. Zápis vyhotovuje Národní
koordinátor, popř. jím pověřený zástupce. Zápisy ze zasedání jsou zaslány všem členům
Národního konsorcia a účastníkům Plenárního zasedání do 14 dnů po konání jednání.
(10) Plnění jednotlivých úkolů, které vyplývají z přijatých rozhodnutí, je kontrolováno vždy
na následujícím Plenárním zasedání.
Článek 3
Jednání Řídícího výboru
(1) Jednání Řídícího výboru Národního konsorcia (dále jen ŘV) se konají podle potřeby v
závislosti na harmonogramu projednávání důležitých výstupů práce konsorcia. Jednání
ŘV svolává Národní koordinátor nebo předseda ŘV, který zastupuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. Jednání ŘV se svolává nejméně jednou ročně, v
prezenční nebo distanční formě.
(2) Mimořádné jednání ŘV může svolat v případě potřeby Národní koordinátor či předseda
z vlastní iniciativy nebo na základě odůvodněné písemné žádosti členů ŘV.
(3) Oznámení o svolání jednání ŘV obsahuje den, místo, čas a program jednání. Oznámení
je členům ŘV a přizvaným hostům doručeno vhodným způsobem nejméně 10
pracovních dnů před konáním jednání. Nezbytné informace (především materiály k
projednání, podklady pro jednání, atd.) jsou doručeny nejméně 5 pracovních dnů před
konáním jednání, pokud se členové ŘV nedohodnou jinak.
(4) Účast na jednání je pro členy ŘV povinná. Pokud se člen ŘV nemůže z vážných důvodů
jednání zúčastnit, může pověřit k účasti svého zástupce. V takovém případě má zástupce
stejná práva jako člen.
(5) ŘV je schopen jednat a přijímat rozhodnutí a doporučení, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů.
(6) Z jednání ŘV se pořizuje zápis, který obsahuje projednávané body, průběh jednání a
přijatá rozhodnutí a doporučení. Zápis vyhotovuje Národní koordinátor, popř. jím
pověřený zástupce. Zápisy ze zasedání jsou zaslány všem členům ŘV do 14 dnů po
konání jednání.
(7) Plnění jednotlivých úkolů, které vyplývají z přijatých rozhodnutí, je kontrolováno vždy
na následujícím jednání ŘV.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
(1) Změny tohoto Jednacího řádu navrhuje ŘV nebo Plenární zasedání.
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(2) Změny Jednacího řádu schvaluje Plenární zasedání členů Národního konsorcia, a to v
souladu s čl. 5, odst. 4, písm. f a čl. 6, odst. 8, písm. h).
(3) Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2020.
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