Ministerstvo kultury ČR
Č.j. 3607/2003

Příloha k příkazu ministra č. 13/2003

Jednací řád
komise pro výběr kandidátů k udělení titulu "Nositel tradice lidových řemesel"
Čl. I

Ve smyslu § 29 nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných
Ministerstvem kultury (dále jen "nařízení"), s odkazem na § 25 a § 26 nařízení, ustavuje ministr
kultury komisi pro výběr kandidátů k udělení titulu "Nositel tradice lidových řemesel" (dále jen
"komise") a vydává její jednací řád.
Čl. II

1. Komise je poradním orgánem ministra.
2. Posláním komise je vyjadřovat se k návrhům na udělení titulu "Nositel tradice lidových
řemesel" (dále jen "titul") a také k výčtu materiálů tradičních lidových řemesel, v nichž se tento
titul uděluje.
3. Komise navrhne odnětí titulu, pokud se nositel odchýlí od výroby, pro kterou titul
obdržel.
4. Komise může předkládat další návrhy související s účelem, pro který byla ustavena.
Čl. III
1. Komisi jmenuje ministr kultury na návrh odboru regionální a národnostní kultury.
2. Členové komise jsou vybráni z řad odborníků v oborech lidové kultury a národního
kulturního dědictví. Členy komise jsou ex offo ředitel odboru regionální a národnostní kultury
Ministerstva kultury, ředitel Ústavu lidové kultury ve Strážnici a zástupce profesního Sdružení
lidových řemeslníků a výrobců ČR. Komise má nejméně 7 členů.
3. Funkční období členů komise je čtyřleté. Pro zachování pracovní kontinuity je u
poloviny členů první funkční období dvouleté (2003 - 2005), o čemž rozhoduje los. Dále pak již
platí pro všechny členy čtyřleté funkční období. Členové komise mohou být jmenováni
opakovaně pouze na dvě po sobě bezprostředně následující období. Toto pravidlo se nevztahuje
na členy jmenované ex offo. Mandát členů komise končí jmenováním nové komise.
4. Členství v komisi je čestné. Cestovné a jiné náklady související s výkonem funkce se
hradí podle obecných předpisů.
5. Členství v komisi zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce, odvoláním,
úmrtím člena nebo zánikem obecných podmínek pro činnost komise. Na uvolněné místo jmenuje
ministr nového člena.
_

Čl.IV
1. Komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, vždy po jmenování nových
členů, a to na období dvou let. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
2. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti
usnesení stačí prostá většina hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas
předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
3. Předseda může přizvat k jednání podle potřeby odborné experty, popřípadě zástupce
profesních sdružení lidových výrobců nebo odborníků v oboru tradiční lidové kultury, pouze
však s hlasem poradním.
4. Komise projednává každou nominaci samostatně a opírá se při svém rozhodování o
předloženou dokumentaci. Může přihlédnout k názorům přizvaných specialistů. O každé
nominaci rozhodne nejpozději do konce I. pololetí roku následujícího po roce, v němž byl podán
návrh na udělení titulu.
Čl. V
1. Po dohodě s předsedou komise svolává zasedání ředitel Ústavu lidové kultury ve Strážnici (dál
jen "Ústav"), který zastává funkci tajemníka komise, nejméně l x ročně.
2. Na pokyn ministra nebo na žádost nadpoloviční většiny členů komise může zasedání
svolat ředitel odboru regionální a národnostní kultury, v případě nečinnosti Ústavu.
3. Podklady pro jednání komise připravuje Ústav, který také pořizuje zápis z jednání a
zabezpečuje všechny dokumentační a administrativní práce spojené s úkoly komise i s místem
jejího jednání. Zápis o jednání předá předseda komise odboru regionální a národnostní kultury k
dalšímu řízení.

V Praze dne 26. března 2003
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