
STATUT KONFERENCE ŘEDITELŮ NÁRODNÍCH KULTURNÍCH

INSTITUCÍ

Článek 1

  Reprezentace ředitelů  NKI

Konference ředitelů NKI v ČR (dále jen KŘENKI) je orgánem reprezentace národních kulturních 

institucí České republiky, složeným z ředitelů NKI. KŘENKI není právnickou osobou.

Článek 2

  Národní kulturní instituce

Národní kulturní instituce rozdělujeme podle jejich zaměření na NKI paměťové a NKI performativní.

(1) Paměťovou NKI se rozumí taková instituce se sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou 

funkcí, která má celostátní působnost a charakter a je jedním ze symbolů národní identity a 

součástí evropského kulturního prostoru.

(2) Performativní NKI se rozumí taková instituce, která provozuje divadelní, koncertní, mediální, 

vědeckou, osvětovou a metodickou činnost, je prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu.  

Performativní NKI má celostátní působnost a charakter a je rovněž jedním ze symbolů národní 

identity a součástí evropského kulturního prostoru.

Článek 3

  Cíl činnosti  

(1)  KŘENKI sdružuje ředitele příspěvkových, veřejnoprávních, státních organizací České republiky 

činných v oblasti kultury a médií a zajišťuje jejich společný postup v zásadních záležitostech 

týkajících se rozvoje jejich hlavní činnosti, a dále v oblasti prezentace, vědy, výzkumu a dalších 

tvůrčích činností. Pro účely tohoto statutu se NKI rozumí i Česká televize a Český rozhlas.

(2) KŘENKI pečuje o prosazování zájmů NKI České republiky ve veřejném životě a při jednání se 

státními i nestátními orgány v České republice, zejména s Poslaneckou sněmovnou, Ministerstvem 

kultury, Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Radou vlády pro vědu, vývoj a inovace 

a s profesními organizacemi. Udržuje styky s podobnými subjekty v zahraničí.



Článek 4

  Členství  

(1)  Členem KŘENKI se může stát pouze ředitel NKI v České republice včetně generálních ředitelů ČT a 

ČRo. Členem KŘENKI se může stát také vrcholný představitel ČT a ČRo a na základě souhlasu 

pléna případně  dalších veřejnoprávních organizací, činných v oblasti kultury a médií s celonárodní 

působností.

(2)  Požádá-li nově jmenovaný ředitel NKI, jejíž předchozí ředitel byl členem KŘENKI, o členství, vzniká 

toto dnem, kdy Předsednictvo KŘENKI projedná písemné sdělení ředitele, vyjadřující jeho vůli stát 

se členem KŘENKI a dodržovat Statut KŘENKI.

(3)  O členství v KŘENKI ředitele NKI, jejíž ředitel nebyl v minulosti členem KŘENKI, rozhoduje Plénum 

KŘENKI tajným hlasováním, přičemž každý člen pléna má jeden hlas. Hlasování je platné, pokud se

ho zúčastní minimálně 2/3 všech členů KŘENKI s hlasovacím právem (viz též čl. 6, odst. 6). 

Členem KŘENKI se stává ředitel, pro jehož přijetí hlasuje nadpoloviční většina všech členů KŘENKI 

s hlasovacím právem. Před rozhodováním v Plénu KŘENKI zašle ředitel NKI, který má zájem 

o členství, Předsednictvu KŘENKI sdělení, vyjadřující jeho vůli stát se členem  a dodržovat Statut 

KŘENKI, a případně předloží další informace o NKI, o něž bude Předsednictvem  požádán.

(4)  Členství v KŘENKI a účast při jeho jednáních jsou nezastupitelné, spojené výlučně s osobou 

ředitele NKI.

(5)  Členství ředitele v KŘENKI zaniká: a)  písemným oznámením člena KŘENKI jeho Předsednictvu, že 

z KŘENKI vystupuje, b)  skončením ředitelské funkce daného člena, c)  při neuhrazení Plénem  

schváleného podílu příslušné NKI na úhradě provozních nákladů KŘENKI uplynutím doby dvanácti 

měsíců ode dne splatnosti.

Článek 5

  Orgány 

(1)  Orgány KŘENKI jsou: a)  Plénum, b)  Předsednictvo, c)  předseda.

Článek 6

  Plénum  

(1)  Plénum  je orgán KŘENKI s nejvyšší rozhodovací pravomocí. Tvoří je všichni členové.

(2)  Plénum: a)  schvaluje a mění Statut, b)  schvaluje zprávy předsedy o činnosti, c)  schvaluje 

rozpočet, d)  schvaluje pravidla úhrady provozních nákladů, e)  schvaluje zprávu revizorů účtů, f)  

volí a odvolává předsedu, místopředsedy a revizory účtů, g)  zřizuje pracovní skupiny k posuzování 



a projednávání dalších otázek; do pracovních skupin mohou být přizváni též odborníci, kteří nejsou 

členy KŘENKI, h)  deleguje zástupce  do národních a mezinárodních institucí a orgánů, i)  

rozhoduje o místě a čase konání řádných zasedání Pléna.

(3)  Řádná zasedání Pléna se konají nejméně jednou za půl roku. Mimořádné zasedání Pléna může 

předseda svolat z vlastní iniciativy; je však povinen svolat je do 14 dnů, požádá-li o to písemně 

nejméně jedna čtvrtina jeho členů.

(4)  Plénum je usnášeníschopné, zúčastní-li se jeho zasedání více než polovina jeho členů s hlasovacím 

právem. Usnesení Pléna je přijato, pokud pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina všech členů  

s hlasovacím právem.

(5)  Hlasování při volbách a odvolávání předsedy a místopředsedů je tajné. V jiných případech je 

veřejné, pokud se Plénum neusnese jinak.

(6)  Každý člen KŘENKI má jeden hlas. Právo hlasovat mají pouze všichni přítomní ředitelé NKI. 

Článek 7

  Předsednictvo  

(1)  Předsednictvo je tříčlenné; jeho členy jsou: a)  předseda, b)  místopředseda pro oblast 

paměťových institucí, c)  místopředseda pro oblast performativních institucí.

(2)  Předsednictvo KŘENKI je výkonným orgánem reprezentace NKI ČR, zastupujícím KŘENKI ve všech 

jednáních ve smyslu čl. 3 Statutu.

Předsednictvo KŘENKI: a)  řeší aktuální problematiku ve všech oblastech působnosti KŘENKI, b)  

jedná jménem KŘENKI  v neodkladných záležitostech v době mezi zasedáními Pléna, c)  schází se 

na svých zasedáních nejméně čtyřikrát ročně; zápisy ze zasedání Předsednictva rozesílá Kancelář 

KŘENKI všem členům KŘENKI, d)  zajišťuje zastupování předsedy svými členy a to dle povahy 

zastupování.

(4)  Předsednictvo je usnášeníschopné, zúčastní-li se jeho zasedání alespoň dva jeho členové. Přijato je

usnesení, pro které hlasuje nadpoloviční většina všech členů předsednictva.

(5)  Místopředsedové jsou voleni z členů KŘENKI na dvouleté funkční období začínající 1. lednem 

a končící 31. prosincem. Volba se koná v listopadu. Způsob volby upraví volební řád přijatý Plénem.

(6)  V případě, že se uvolní místo předsedy nebo místopředsedů, koná se doplňující volba na zbytek 

funkčního období.



(7)  K uvolnění funkce předsedy KŘENKI, resp. místopředsedů KŘENKI, může dojít na základě odvolání 

Plénem KŘENKI nebo vzdáním se funkce formou písemného vyjádření.

Článek 8

  Předseda  

(1)  Předseda KŘENKI jej zastupuje  navenek. Předseda zejména: a)  jedná jménem KŘENKI 

v neodkladných záležitostech v době mezi zasedáními Pléna a Předsednictva, b)  odpovídá za 

činnost KŘENKI mezi zasedáními Pléna, c)  podává Plénu zprávy o činnosti Předsednictva a o své 

činnosti, d)  svolává zasedání Pléna a Předsednictva a odpovídá za plnění jejich usnesení.

(2)  Předseda je volen z členů KŘENKI na dvouleté funkční období začínající 1. lednem a končící 31. 

prosincem.

(3)  Volba předsedy se koná v listopadu. Způsob volby upraví volební řád přijatý Plénem.

Článek 9

Kancelář

(1)  Informační, administrativní, organizační a archivní práce zajišťuje Kancelář KŘENKI.

(2)  Kancelář KŘENKI řídí a za její činnost je odpovědný předseda. Řídí činnost tajemníka KŘENKI. 

Předkládá Plénu návrh rozpočtu a revizorům účtů zprávu o hospodaření.

(3)  Vedoucím Kanceláře KŘENKI je tajemník. Tajemníka jmenuje na návrh Předsednictva po slyšení 

v Plénu předseda, s kontrasignací místopředsedů.

(4)  Tajemník odpovídá za plnění rozpočtu KŘENKI a za svěřený majetek.

(5)  Kancelář KŘENKI připravuje písemné podklady pro zasedání Pléna a Předsednictva a pořizuje 

zápisy z jejich jednání, obstarává distribuci dokumentů a vede spisovou agendu KŘENKI.

(6)  Sídlem Kanceláře KŘENKI je hostitelská NKI, určená rozhodnutím Pléna se souhlasem této NKI. 

Tajemník a eventuální další pracovníci Kanceláře  jsou zaměstnanci hostitelské NKI. Náklady na 

činnost Kanceláře  včetně mezd jejích pracovníků jsou hrazeny z příjmů KŘENKI vedených odděleně

v rozpočtu hostitelské NKI.

Článek 10

Hospodaření

(1)  Příjmy KŘENKI tvoří podíly NKI na úhradě provozních nákladů KŘENKI, dotace a dary.



(2)  Hospodaření KŘENKI je vedeno v účetnictví hostitelské NKI odděleně. Jednotlivé NKI hradí 

schválený podíl na úhradě provozní nákladů KŘENKI formou zálohové faktury. Vyúčtování provede 

hostitelská NKI po zjištění skutečně vzniklých nákladů KŘENKI za kalendářní rok.

(3)  Schvalovat čerpání nákladů KŘENKI v rámci schváleného rozpočtu je oprávněn do výše Kč 10 000,-

též tajemník, do výše 50 000,- Kč předseda  a nad tuto výši předsednictvo KŘENKI. 

(4)  Po uplynutí rozpočtového roku předá předseda nejpozději do konce února následujícího roku 

přehled o hospodaření dvěma revizorům účtů, zvoleným Plénem. Revizoři předloží Plénu na 

nejbližším zasedání zprávu o revizi.

(5)  Podrobnosti hospodaření budou upraveny v pravidlech hospodaření pro kalendářní rok stanovených

dohodou KŘENKI s hostitelskou NKI uzavřenou každoročně před 1. prosincem.

Článek 11

Účinnost

Tento Statut nabývá účinnosti dnem __________ 2017.

V Praze dne _________ 2017

Zakládající členové:

Paměťové instituce Performativní instituce

Národní galerie v Praze Národní divadlo v Praze
Národní památkový ústav Česká filharmonie
Národní knihovna Česká televize
Národní technické muzeum Český rozhlas
Národní filmový archiv
Uměleckoprůmyslové museum
Památník národního písemnictví
Národní muzeum??
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