
Jednací řád Ústřední revizní komise Strany zelených

Tento jednací řád schválila ÚRK na svém jednání dne 16. července 2019 v Praze. 

Článek 1

Základní ustanovení

(1) Ústřední revizní komise SZ (dále jen ÚRK) je nejvyšším revizním orgánem Strany zelených.

Její  složení  a  činnost  vymezují  Stanovy a Revizní  řád  SZ.  ÚRK je ze své činnosti  odpovědná

sjezdu,  kterému  předkládá  zprávu  o  své  činnosti.  Zprávu  je  ÚRK  povinna  předložit  i  tehdy,

poklesne-li počet jejích členů o více než 2/5.

(2) Členové ÚRK si volí místopředsedy v počtu, který si stanoví.

(3) Odstoupí-li člen ÚRK ze své funkce, nastoupí na jeho místo náhradník zvolený sjezdem. Není-li

náhradník, pak ÚRK pokračuje v práci ve sníženém počtu. Klesne-li počet členů o více než 2/5,

ÚRK  požádá  Předsednictvo  SZ,  aby  na  svém  nejbližším  jednání  rozhodlo  o  svolání  sjezdu.

Odstoupí-li  ze  své  funkce  předseda  ÚRK,  přechází  jeho  pravomoci  na  místopředsedu.

Místopředsedové zastupují předsedu ÚRK ve zvoleném pořadí.

Článek 2

Jednání ÚRK

(1) Jednání ÚRK svolává zpravidla předseda komise nejméně jednou za dva měsíce.  Pozvánka

spolu s programem jednání musí být rozeslána nejméně sedm dní předem. Požádají-li o to alespoň

2/5 členů ÚRK, svolá předseda mimořádné jednání tak, aby se konalo nejpozději do 14 dnů od

požádání. Pokud předseda toto jednání nesvolá, učiní tak neprodleně zástupce žadatelů.

(2) Jednání řídí předseda ÚRK nebo jím pověřený člen (dále jen předsedající).  Návrh programu

předkládá  na  začátku  jednání  předsedající  na  základě  požadavků  členů  ÚRK  zaslaných  před

zahájením jednání, přičemž přítomní členové ÚRK mohou navrhnout doplnění programu na místě.

(3) Předsedající řídí jednání tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Jednání ÚRK jsou

přístupná členům Strany zelených s výjimkou těch částí  jednání,  o  kterých ÚRK rozhodne,  že

proběhnou  bez  přítomnosti  hostů.  Na  žádost  kteréhokoliv  člena  ÚRK  proběhne  hlasování  a

rozprava, která mu předchází, neveřejně. V diskusi mají přednost členové ÚRK před hosty.

(4) Pokud to kvalita spojení umožní a souhlasí s tím většina fyzicky přítomných členů ÚRK, tak se

členové ÚRK mohou jednání ÚRK zúčastnit i pomocí telekonference (př.: SKYPE, telefon). 
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Článek 3

Hlasování per rollam

(1) ÚRK může schvalovat usnesení i způsobem per rollam prostřednictvím elektronické pošty (e-

mail). Hlasování vyhlašuje předseda ÚRK, 1. místopředseda ÚRK nebo osoba pověřená předsedou

ÚRK.

 Mezi předložením návrhu k hlasování a koncem lhůty pro hlasování musí být minimálně 7 dní.

Lhůta pro hlasování musí být nejméně 72 hodin. Návrh předložený k hlasování per rollam je přijat,

jestliže s ním vysloví souhlas nadpoloviční počet všech členů ÚRK.

(2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení,  není nutné sedmidenní lhůtu pro předložení návrhu dodržet a

lhůta pro hlasování může být zkrácena až na 24 hodin. V případě, že je lhůta pro hlasování kratší

než 48 hodin, musí být všichni členové ÚRK upozorněni na vyhlášení hlasování prostřednictvím

SMS zprávy, příp. telefonicky. Ke schválení usnesení je však zapotřebí souhlasu dvou třetin všech

členů ÚRK. 

(3) O hlasování per rollam se pořídí buď samostatný zápis, který se zpřístupní stejným způsobem

jako zápis z jednání ÚRK nebo musí být záznam o tomto hlasování připojen k zápisu z nejbližšího

jednání ÚRK. Za vyhotovení zápisu, resp. jeho připojení k zápisu z jednání je odpovědná osoba,

která hlasování per rollam vyhlásila, příp. předseda ÚRK, pokud ji vyhlášením hlasování pověřil.
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