
Jednací řád Rady Euroregionu ELBE/LABE 
 
 

ze 17. března 1993 ve znění od 30. dubna 2004  
 
 

Na základě § 6 odst. 6 Rámcové dohody Euroregionu Elbe/Labe vydává  Rada EEL následující 
jednací řád: 
 
 

§ 1 
 

Rozsah platnosti 
 

Tento jednací řád platí pro následující orgány a poradní grémia Euroregionu Elbe/Labe: 
 

- Radu 
- Prezidium 
- Sekretariát 
- Výbory 
- Odborné pracovní skupiny 

 
Předpisy §§ 4 – 17 pro Radu Euroregionu platí také pro jiné orgány a grémia EEL. 

 
 

§ 2 
 

Základní ustanovení 
 
1) Rada Euroregionu Elbe/Labe je nejvyšší orgán Euroregionu. Je to společný poradní a 

koordinační orgán pro základní otázky regionální přeshraniční spolupráce. Členové rady jsou 
podle § 7 Rámcové dohody volení zástupci. 

 
2) Prezidium Euroregionu Elbe/Labe řídí práci mezi zasedáním Rady. Prezidiu tvoří podle § 8 

Rámcové dohody, dva prezidenti, dva zástupci, dva další volení členové a  jednatelé. 
 
3) Sekretariát Euroregionu Elbe/Labe je podle § 10 Rámcové dohody tvořen dvěma jednateli. Je 

odpovědný za úkoly běžné činnosti a koordinaci odborných pracovních skupin.  
 
4) Rada Euroregionu Elbe/Labe může na základě § 6 odst. 7 Rámcové dohody ke splnění svých 

úkolů vytvářet výbory. 
 
5) Na základě § 11 Rámcové dohody jsou vytvořeny odborné pracovní skupiny (OPS). Do 

odborných pracovních skupin jsou volení zástupci () Euroregionu, tzn. příslušných svazů, a 
také odborníci a specialisté příslušného oboru. Počet členů odborné pracovní skupiny by 
neměl překročit 20 osob. Obsazení členů odborné pracovní skupiny vychází z návrhů členů 
komunálních svazů nebo sekretariátu Euroregionu. 

 
 
    
 
          

     



   
§ 3 

 
Pravomoci 

 
1) Rada Euroregionu Elbe/Labe je podle ustanovení  rámcové dohody oprávněná k: 
 

- volbě prezidentů a jejich zástupců 
- povolání dalších členů prezidia 
- vydání jednacího řádu 
- vytváření výborů 
- rozhodnutí o zřízení a užívání společného peněžního fondu 
- podávání zpráv o hospodaření a zpráv o činnosti 
- pověření pokladní kontroly 
- zřízení odborných pracovních skupin 
- rozhodnutí o placení příspěvků komunálních svazů 
- změně rámcové dohody 
- rozhodnutí o zániku Euroregionu Elbe/Labe 

 
Radě náleží rozhodovat ještě  v těchto záležitostech: 
 

- rozhodnutí o členství v nadregionálních, popř. mezinárodních sdruženích (např. AGEG) 
- rozhodnutí o změně jména euroregionu 
- rozhodnutí o používání loga pro euroregion 
- rozhodnutí o teritoriální změně působnosti Euroregionu Elbe/Labe v souvislosti se změnou 

rozsahu komunálních svazů 
- rozhodnutí o vzdání se nároků a upuštění od vymáhaní takových nároků,  které se týkají 

společného peněžního fondu a mají velký rozsah 
- zpracování přeshraničního rozvojového programu . 
 
Rada musí rozhodnout případy, kdy při rozhodnutí o finančních záležitostech je překročena 
horní hranice  uvedena v odst. 3 a 4 tohoto paragrafu. 
 

2) Prezídiu náleží úkoly, jako je řádná příprava a vedení zasedání rady. Prezidium rozhoduje o 
plánování úkolů zvláštního významu a vyřizuje úkoly zadané usnesením Rady. 
Prezidium rozhoduje o záležitostech, které podléhají rozhodnutí Rady, ale nesnesou odklad na 
zasedání Rady. Rozhodnutí prezidia podléhají v takovýchto případech dodatečnému schválení 
rady. Odepře-li rada schválení, usnesení prezidia se ruší, pokud nebylo již provedeno. 
 
Pravomoc prezidia má také následující finanční hranice: 
 
a) Plnění rozpočtu společného peněžního fondu včetně zadávání zakázek, pokud je 

v ojedinělém případě překročena částka 25.000,- €, popř. 750.000,- Kč. Hranice se 
vztahuje na jednotný hospodářský postup. Při předvídatelném opakujícím se plnění se 
hranice vztahuje na roční spotřebu. 

b) Schválení nadplánových (nepředvídatelných) výdajů ze společného fondu od 5.000 do 
25.000 €, popř. od 150.000,- do 750.000,- Kč v ojedinělém případu. 

c) rozhodnutí o vzdání se nároků a upuštění od vymáhaní popř. vznesení nároků,  které se 
týkají společného fondu, od 250,- do 500,- €, popř. od 7.500,- do 15.000,- Kč. 

 
3) Sekretariát je odpovědný za věcné vyřizování úkolů a řádný administrativní chod. Má na 

starosti přípravu všech záležitostí, týkajících se správy, o kterých rozhoduje rada a prezidium. 
Plní také ostatní úkoly, které mu zadá rada nebo prezidium. 



Sekretariát vyřizuje na vlastní zodpovědnost záležitosti běžného chodu. K záležitostem běžné 
administrace patří zejména: 
 
a) plnění rozpočtu, popř. společného fondu včetně zadávání zakázek, až do částky 

25.000,- €, popř. 750.000,- Kč. Hranice se vztahuje na jednotný hospodářský postup. 
Při předvídatelném opakujícím se plnění se hranice vztahuje na roční spotřebu. 
Hranice neplatí pro běžný běh administrace sekretariátu. 

 
b) schválení neplánových (nepředvídatelných) výdajů ze společného fondu do 5.000,- €, 

popř. do 150.000,- Kč v jednotlivých případech. 
 

c) rozhodnutí o vzdání se nároků a upuštění od vymáhaní popř. vznesení nároků,  které se 
týkají společného fondu, do výše 250,- €, popř. 7.500,- Kč. 

 
d) prodloužení splatnosti pohledávek až o 6 měsíců 

 
Podle § odst. 5 rámcové dohody je koordinace práce odborných pracovních skupin předána 
k trvalému řízení sekretariátu.   
 

 
4) Pravomoci výborů, v případě jejich zřízení, bude stanovena usnesení rady a budou součástí 

tohoto jednacího řádu.   
 
5) Odborné pracovní skupiny jsou poradní grémia. Podle § 11 odst. 1 radí odborné pracovní 

skupiny v rámci jednotlivých činností Euroregionu a vypracovávají návrhy a doporučení pro 
radu a ostatní orgány Euroregionu Elbe/Labe. 

 
 

§ 4 
 

Svolání zasedání 
 

1) Rada Euroregionu Elbe/Labe je písemně pozvána prezidenty. V pozvánce je uvedeno místo 
konání, datum, čas a návrh programu jednání. Materiály s pozvánkou k jednání musí být 
zaslány nejpozději 7 dní před zasedáním. 

 
2) Lhůta pro zaslání pozvánky je 14 dní. V naléhavých případech je možné tuto dobu zkrátit. 

Rozhodující je, že byla pozvánka předána poště 7 dní před zasedáním. Pozvánka a materiály 
k jednání se vyhotovují v české a německé verzi. Zasedání se uskutečňuje střídavě na české a 
na německé straně. 

 
3) Při zaneprázdněnosti prezidentů zvou jejich příslušní zástupci. 
 
 

 
 

§ 5 
 

Předsednictví během zasedání 
 

1) Předsednictví během zasedání mají vždy střídavě jeden z prezidentů, popř. jeho zástupce při 
nepřítomnosti obou prezidentů. 

 



2) Nemohou-li prezidenti ani jejich zástupci vést zasedání, rada volí jako předsedu nejstaršího 
člena (dle ročníku). 

 
 

§ 6 
 

Veřejná zasedání 
 

1) Zasedání Rady Euroregionu Elbe/Labe jsou zásadně veřejná. 
 
2) Rada může rozhodnout, že zasedání nebude vedeno veřejně pouze v případě, že by bylo 

ohroženo veřejné blaho popř. půjde-li o oprávněný zájem jednotlivce. 
 
 

 
§ 7 

 
Účast na zasedání 

 
1) Členové rady, popř. jejich zástupci jsou povinni účastnit se zasedání rady. V případě neúčasti 

mají za povinnost, sdělit tuto skutečnost předsedajícímu přes sekretariát s udáním důvodu 
jejich neúčasti na zasedání.     

 
2) Předčasný odchod ze zasedání musí být také odůvodněn a sdělen předsedajícímu. 
 
3) Na zasedání rady můžou být k zasedání přizváni znalci a odborníci. Mohou být také přizváni i 

členové odborných pracovních skupin jako zpravodajové. 
 
 

§ 8 
 

Program jednání 
 

1) Body uvedené v programu jednání jsou projednávány v pořadí, jak jsou uvedeny v pozvánce.   
 
2) Návrhy mohou být předávány členy rady, prezídia, sekretariátu, výborů a odborných 

pracovních skupin. 
 
3) Rada může změnit posloupnost programu usnesením většiny hlasů, v naléhavých případech 

může být program doplněn nebo mohou být některé body jednání staženy.. 
 
 
 
 
 

§ 9 
 

Jednání 
 

1) Na začátku jednání je odsouhlasen program. 
 
2) Jednotlivé body programu jsou uváděny předsedou, pokud k nim nebyl stanoven zpravodaj 
 



3) Po zahájení přiděluje předsedající členům rady slovo v pořadí, jak se přihlásí. Může po    
             každém přihlášení dostat slovo nebo je přidělit zpravodajům popř. žadatelům. 
 
4) Předsedající může stanovit dobu příspěvku. Může řečníka upozornit, aby se držel tématu 

problému, upozorněním  „ k věci “.   
 
 

§ 10 
Návrhy k jednacímu řádu 

 
1) K jednacímu řádu nebo v případě technických poznámek – osobní vysvětlení – musí 

předsedající udělit každému členovi rady slovo mimo pořadí. V takovém případě je 
třeba zdvižení obou paží. 

2) U návrhů, které vyvolají nesouhlas je možné, aby se člen rady vyjádřil pro nebo proti 
návrhu.   

3) Návrhy na ukončení diskuse nebo seznamu řečníků stejně jako na odložení návrhu mohou být 
navrženy pouze členem, který ještě k problému nehovořil. 

4) Po přijetí návrhu na ukončení diskuse nebo odložení mohou požadovat slovo jen navrhovatel 
nebo zpravodaj, v případě, že k věci ještě nemluvili. Ostatní členové se mohou přihlásit pouze 
k osobním vysvětlením. 

5) V případě, že je přijat návrh na uzavření řečnického seznamu, obdrží slovo pouze členové ze 
seznamu stejně jako předkladatel či zpravodaj.  

 
 

§ 11 
 

Stažení návrhů, změna návrhů, protinávrhy, obnovený návrh 
 

1) Každý návrh může být jeho předkladatelem stažen nebo změněn až do začátku hlasování. 
 
2) Rada jedná a hlasuje nejprve o změně návrhu nebo protinávrhu. 
 
3) Zamítnuté nebo vyřízené návrhy po přechodu k dalšímu bodu programu, mohou být obnoveny 

nejdříve na přespříštím zasedání rady, a to v případě, že to požaduje nejméně čtvrtina 
hlasujících členů na příštím zasedání rady. 

 
 
 
 
 
 

§ 12 
 

Hlasování 
 

1) Před hlasováním je stanovena definitivní formulace návrhu. Předsedající stanoví otázky o 
hlasování tak, aby mohlo být odpovězeno ano či ne. 

 
2) Podle § 6 odst. 10 rámcové dohody je rada usnášeníschopná, pokud je z každé národní strany 

přítomno více jak polovina hlasujících zástupců.   
 
3) U více návrhů  se bude nejprve hlasovat o nejrozsáhlejším návrhu. Existují-li pochybnosti, 

rozhodne rada, který návrh je nejrozsáhlejší. 



4) Usnesení budou schválena  prostou většinou (dle § 9 rámcové dohody). 
 
5) Kvalifikované většiny jsou nezbytné pro: 
 

- odsouhlasení nebo změna rámcové dohody – 2/3 přítomných zástupců (dle § 9 rámcové 
dohody. 

- volba prezidentů a zástupců – 2/3 platných hlasů zástupců, kteří mají hlasovací právo – 
(dle § 6 odst. 4 rámcové dohody). 

- zánik Euroregionu Elbe/Labe – 3/4 přítomných zástupců (dle § 13 odst. 1 rámcové 
dohody). 

 
6) Volby se provádí veřejným hlasováním. Má-li námitku jeden člen s právoplatným hlasem, 

hlasuje se tajně.  
 
7) Hlasování se provádí zásadně veřejně. Má-li námitku jeden člen s právoplatným hlasem, tak 

na žádost minimálně 1/3 přítomných členů s právoplatným hlasem, se hlasuje jmenovitě. 
Jmenovité hlasování se provádí podle abecedního pořadí. Ve výjimečných případech se 
hlasuje tajně. O tom rozhoduje rada na návrh 1/3 přítomných členů s právoplatným hlasem. 

 
8) Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky, tajné hlasování odevzdáním hlasovacích lístků. 

Volební komisaře počítající hlasy určuje předsedající. 
 
 
    

§ 13 
 

Vyhodnocení a výsledky hlasování 
 

1) Předsedající zjistí výsledek hlasování a oznámí ho. 
 
2) Výsledek hlasování je jednomyslný, pokud nebyly odevzdány protihlasy. 
 
3) Hlasovací lístky jsou neplatné, když se kromě slov ano či ne nebo zdržení se hlasování je na 

listku něco doplněno či lístek je vyplněn nečitelně nebo významově nejasně. Zdržení se 
hlasování platí i v případě, není-li hlasovací lístek popsán.    

 
4) Jsou-li pochybnosti o správnosti výsledku hlasování, je možné ihned po oznámení výsledků 

tyto ihned vyjádřit. Po ukončení programu jednání není již možné výsledek zpochybnit.  
  

 
5) Při usneseních, kdy je potřeba kvalifikovaná většina, je nutné, aby předsedající upozornil, že 

tato většina byla dosažena. 
 
6) Při hlasování a volbách se započítávají hlasy, které se zdržely hlasování a neplatné hlasy se 

započítávají do usnášeníschopnosti, ale nepočítá se s nimi při výpočtu většiny. 
 
 

§ 14 
 

Zápis 
 

1) O jednání rady je vypracován zápis,  který bude zaslán členům rady. Členové rady mají 14 dní 
na to, aby se mohli přihlásit ke změně zápisu a jeho případného doplnění. Jestliže nebudou 
hlášena žádná doplnění, nabývá v platnost zápis v jeho původním znění. Jinak se členům 



zasílá doplněné a změněné znění zápisu, které potom platí jako schválené v případě, že v 
průběhu dalších 14 dní nebudou k těmto změnám vzneseny námitky.    
Budou-li k těmto změnám vzneseny námitky, rozhodně o nich rada na svém dalším zasedání. 

 
2) Zápis se vyhotovuje v německém a českém jazyce. 
 
3) Zápis vždy podepisuje předsedající na zasedání a jednatel. 
 
  
 
 
 

§ 15 
 

Písemné dotazy 
 

1) Každý člen rady je oprávněn klást orgánům euroregionu nebo jejich členům, mimo zasedání, 
krátké a zřetelně formulované otázky.   

 
2) Otázky jsou předány na vědomí prezidentům a členům rady co nejrychleji. 
 
3) Na otázky se odpovídá písemně, nejpozději do 6 týdnů. Odpověď na otázku není nutná 

v případě, že si důvody odporují všeobecnému zájmu. Rada o tom obdrží zprávu. 
 
4) Tyto otázky a odpovědi můžou být vzneseny také na dalším zasedání rady. 
 
 
   
 
 
 

§ 16 
 

Ústní otázky 
 

1) Členové rady mají právo klást otázky orgánům euroregionu nebo jejich členům k aktuálním 
tématům, které nejsou uvedeny v programu jednání. 

 
2) Obsah otázek by měl být sdělen předsedajícímu bezprostředně před začátkem zasedání, aby 

mohl členy informovat na začátku zasedání a mohl tak otázky uvést na program jednání, 
v případě souhlasu rady.  

 
3) Otázky, popř. dodatečná vysvětlení tazatele, musí být zodpovězeny okamžitě.  

(). Není-li toto v odůvodněných případech možné, bude odpovězeno písemně . Obecný zájem 
musí však takovou odpověď připouštět.   

 
4) Po okamžité ústní odpovědi mohou tazatelé a ostatní členové klást ještě doplňující otázky ke 

stejnému tématu.  
 
 

§ 17 
 

Právo 
 



Předseda se řídí jednacím řádem Rady. 
 
 
  

§ 18 
 

Nabytí platnosti 
 

Tento jednací řád nabývá platnosti po schválení usnesení dne 1. května 2004. 


	Zápis 
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