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Odbor pro sociální začleňování 
                          v romských lokalitách 

 
 

JEDNACÍ ŘÁD LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ ŠLUKNOVSKO 
 

I. Úvodní ustanovení 
1. Tento Jednací řád upravuje jednání Lokálního partnerství Šluknovsko  
2. Lokální partnerství Šluknovsko je dobrovolným sdružením subjektů, aktivně podporujících inkluzi 

sociálně vyloučených obyvatel v lokalitě svého působení. 
3. Svolavatelem a garantem činnosti Lokálního partnerství Šluknovsko je Odbor  

pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR.  
4. Lokální partnerství Šluknovsko bylo založeno v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 23. ledna 

2008 č. 85 k vytvoření Odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) a 
přistoupením členů partnerství k Memorandu o spolupráci. 

 
II. Působnost 

1. Lokální partnerství Šluknovsko koordinuje postup účastnických subjektů v oblasti inkluze sociálně 
vyloučených obyvatel v regionu/lokalitě své působnosti. 

2. Lokální partnerství Šluknovsko připravuje lokální koncepce v oblasti inkluze sociálně vyloučených 
obyvatel v regionu/lokalitě své působnosti. 

3. Rozhodnutí Lokálního partnerství Šluknovsko nejsou pro jednotlivé subjekty právně závazná. 
4. Působení jednotlivých členů v Lokálním partnerství Šluknovsko je pro Odbor  

pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR rozhodujícím faktorem v případech 
rozdělování finanční nebo odborné podpory subjektům, působícím v oblasti sociální inkluze na 
Šluknovsku 

 
 

III. Orgány Lokálního partnerství Šluknovsko 
1. Manažerem Lokálního partnerství Šluknovsko je lokální konzultant Odboru pro sociální 

začleňování v romských lokalitách 
 

a. Povinnosti: 
o svolávat jednání lokálního partnerství 
o navrhovat program jednání 
o vést jednání Lokálního partnerství 
o zajistit zápis z jednání 

 
b. Práva: 

o účastnit se jednání 
o hlasovat při jednání 
o vznášet návrhy, připomínky 

o navrhovat nové členy  
o v případě rovnosti hlasů má rozhodovací pravomoc 

o navrhovat odvolání členů 

 

2. Zástupcem manažera je člen Lokálního partnerství Šluknovsko, zvolený hlasováním jeho členů.  
 

a. Povinnosti: 
o vést jednání Lokálního partnerství v nepřítomnosti manažera 

o zajistit zápis z jednání v nepřítomnosti manažera 
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b.Práva: 

o účastnit se jednání 
o hlasovat při jednání 
o vznášet návrhy, připomínky 

o navrhovat nové členy  
o navrhovat odvolání členů 

 
      3.  Členem Lokálního partnerství Šluknovsko je zástupce subjektu, který přistoupil k Memorandu o 

spolupráci. 
 

a. Práva: 
o účastnit se jednání 
o hlasovat při jednání 
o vznášet návrhy, připomínky 

o navrhovat nové členy  
o navrhovat odvolání členů 

 
 

IV. Svolání jednání  
1. Jednání Lokálního partnerství Šluknovsko probíhá minimálně jednou za čtvrtletí. 
2. Jednání Lokálního partnerství Šluknovsko svolává jeho manažer. Členové Lokálního partnerství 

mohou požádat manažera o svolání mimořádného jednání Lokálního partnerství. 
3. Program jednání navrhuje manažer Lokálního partnerství Šluknovsko ve spolupráci s členy 

Lokálního partnerství Šluknovsko. 
4. Jednání Lokálního partnerství Šluknovsko se svolává písemnou pozvánkou, zasílanou 

v elektronické nebo listinné podobě tak, aby ji členové Lokálního partnerství Šluknovsko obdrželi 
nejpozději sedm dní před zasedáním. Pozvánka musí obsahovat kromě místa a doby zasedání také 
návrh programu nebo program zasedání. 

 
 

V. Jednání  
1. Jednání Lokálního partnerství Šluknovsko vede jeho předseda-manažer, příp. zástupce manažera. 
2. Program jednání je na úvod jednání schvalován hlasováním. 
3. Z jednání Lokálního partnerství Šluknovsko je pořizován písemný zápis, který je do 5ti dnů rozeslán 

všem členům Lokálního partnerství v elektronické nebo listinné podobě. Písemný zápis musí 
obsahovat datum jednání, soupis přítomných členů Lokálního partnerství a obsah jednání, včetně 
dohodnutých závěrů a v případě hlasování o jednotlivých bodech i poměrné výsledky hlasování. 
Vypracováním zápisu z jednání je pověřen manažer Lokálního partnerství. Z jednání je pořízena 
prezenční listina. Z jednání Lokálního partnerství Šluknovsko může být pořizován i zvukový 
záznam. 

4. Jmenovaní členové Lokálního partnerství Šluknovsko mohou v případě závažných důvodů místo 
své osoby na jednání vyslat určeného zástupce. Ve výjimečných případech, neumožňujících 
přítomnost člena Lokálního partnerství Šluknovsko ani jeho zástupce, mohou členové Lokálního 
partnerství Šluknovsko zaslat manažerovi Lokálního partnerství Šluknovsko písemné vyjádření 
k předloženým bodům programu, nejpozději den před zasedáním Lokálního partnerství 
Šluknovsko. 

5. Na jednání Lokálního partnerství Šluknovsko mohou být přizvání hosté ad hoc podle řešené 
problematiky. Návrh na zařazení hostů do programu jednání Lokálního partnerství Šluknovsko 
musí být předložen manažerovi Lokálního partnerství Šluknovsko nejpozději 2 dny před zasedáním 
Lokálního partnerství Šluknovsko. 

 
VI. Jednání pracovních skupin 

1. V rámci Lokálního partnerství Šluknovsko mohou být vytvářené pracovní skupiny zaměřené na 
specifická témata, definovaná v průběhu činnosti Lokálního partnerství Šluknovsko. 

2. Každý člen Lokálního partnerství Šluknovsko má jeden hlas. 
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3. Pracovní skupiny Lokálního partnerství Šluknovsko jsou svolávány podle potřeby na základě 
konsenzu jednotlivých členů pracovních skupin, nejpozději 5 dní před zasedáním pracovní skupiny, 
písemně nebo elektronicky; v případě mimořádného zasedání je možné svolat členy pracovní 
skupiny i telefonicky, nejpozději 2 dny před konáním zasedání. 

4. Z jednání pracovních skupin je pořizován písemný záznam, který je následně rozeslán ke schválení 
a připomínkování členům pracovní skupiny. Záznam z jednání pracovní skupiny je po zapracování 
připomínek schvalován na dalším zasedání pracovní skupiny. Písemný záznam musí obsahovat 
datum jednání, soupis přítomných členů pracovní skupiny a obsah jednání, včetně dohodnutých 
závěrů a úkolů, uložených jednotlivým členům pracovní skupiny, včetně termínu splnění těchto 
úkolů 

 
VII. Hlasování  

1. Hlasování probíhá veřejně.  
2. Lokální partnerství je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. 
3. Návrh je přijat nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Lokálního partnerství.  
4. V případě nepřítomnosti řádného člena Lokálního partnerství Šluknovsko přechází jeho hlasovací 

právo na jmenovaného zástupce, zúčastněného na zasedání Lokálního partnerství Šluknovsko. 
5. V případě rovnosti hlasování rozhoduje hlas manažera Lokálního partnerství Šluknovsko nebo dle 

svého uvážení manažer Lokálního partnerství Šluknovsko opakuje hlasování o návrhu po diskusi 
k tématu. 

6. V případě nutnosti je možné hlasovat per rollam. Manažer lokálního partnerství obešle všechny 
členy lokálního partnerství (emailovou poštou) podnětem k hlasování (projektová fiše, atd.) spolu 
s instrukcí ke hlasování. Členové LP mají pět pracovních dnů (od dne následujícího od odeslání 
podnětu) k tomu, aby vyjádřili své stanovisko. Nevyjádření se znamená souhlas.  Pokud kdokoliv 
z členů LP nebude s hlasování o příslušném podnětu formou per rollam souhlasit, může písemnou 
formou (email manažerovi  LP) v termínu k vyjádření hlasování ukončit. Hlasování per rollam se 
řídí stejnými pravidly jako prezenční hlasování (dle odstavce VII tohoto jednacího řádu). Manažer 
LP seznámí do dvou pracovních dnů od ukončení hlasování členy LP s jeho výsledkem. 

7. Hosté zasedání Lokálního partnerství Šluknovsko nemají hlasovací právo. 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Tento Jednací řád nabývá účinnosti schválením členy Lokálního partnerství Šluknovsko. 
2. Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení členy Lokálního partnerství Šluknovsko. 

 
 

Schváleno Lokálním partnerstvím Šluknovsko v Krásné Lípě dne 31. 10. 2008. 
 
 
Za Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách 
 
Štěpán Bolf _____________________________________ 
 

 
 


