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Článek 1: Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád sněmu Členské základny Euro v Česku (dále jen “Sněm”) je vnitřním 

předpisem Členské základny, který upravuje jednání sněmu Členské základny. 

2. Jednací řád se vydává podle článku 8 Stanov Eura v Česku. 

Článek 2: Svolání Sněmu 

1. Sněm je svolán podle potřeby, nejméně však jedenkrát za půl roku. 

2. Sněm svolává Předseda prostřednictvím rozeslání pozvánky na registrované emaily 

členů Eura v Česku a do ustavené komunikační platformy nejpozději 7 dní před 

zasedáním. 

3. Předseda je povinen svolat sněm i v případě, že jej k tomu písemně vyzve 

nadpoloviční většina Členské základny. 

4. Na zasedání sněmu jsou zváni všichni členové Eura v Česku. 

5. Pozvánka musí obsahovat kromě místa a doby také formu zasedání. 

6. Je-li to žádoucí, může Předseda na zasedání pozvat hosty.  

7. Program zasedání určuje Předseda, zpravidla v souladu s plánem práce nebo podle 

závěrů z předchozího Sněmu. 

Článek 3: Forma Sněmu 

1. Sněm může zasedat prezenční, distanční i kombinovanou formou. 

2. O přípustné formě pro konkrétní zasedání rozhoduje Předseda. 

3. Prezenční forma probíhá na místě uvedeném v pozvánce k zasedání. 

4. Distanční forma je zajištěna prostřednictvím audiovizuálního přenosu v reálném 

čase na zvolené platformě.  

Článek 4: Průběh Sněmu 

1. Sněm řídí Předseda. 

2. Předseda může pověřit řízením Sněmu Místopředsedu nebo člena Výkonné rady. 
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3. Sněm je způsobilý jednat a přijímat závěry, pokud je přítomen Předseda a nejméně 

pětina Členské základny. 

4. Zasedání Sněmu jsou neveřejná, pokud není rozhodnuto jinak. Závěry, včetně 

anonymizovaného poměru hlasování, jsou veřejné. 

5. Ze zasedání Sněmu se pořizuje vždy písemný záznam. Musí obsahovat datum a dobu 

konání, seznam přítomných osob, body jednání, stručné závěry a úkoly s termínem 

plnění a jménem osoby, která za splnění úkolu odpovídá. 

6. Písemný záznam se ukládá na sdílené prostředí Členské základny. 

Článek 5: Hlasování Sněmu 

1. Sněm hlasuje o každém bodu jednání zvlášť. 

2. Hlasování během zasedání 

a. Hlasuje se veřejně (aklamací). 

b. Hlasují pouze členové Eura v Česku, nelze pověřit zástupce. 

c. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasuje většina členské základny. 

d. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy. 

e. Hosté a jiné osoby přítomné na jednání opustí po dobu hlasování 

místnost, pokud je k tomu Předseda zasedání vyzve. 

3. Hlasování v období mezi zasedáními, metodou per rollam 

a. V případě potřeby je možné hlasovat v období mezi jednotlivými Sněmy 

metodou per rollam prostřednictvím registrovaných emailů nebo 

ustavené komunikační platformy. 

b. Na registrované emaily členů Eura v Česku nebo do komunikační 

platformy je rozeslán bod k hlasování včetně termínu, kterým možnost 

hlasovat končí. Ten nesmí být kratší než 24 hodin od rozeslání bodu. 

c. Členové Eura v Česku odpovídají z registrovaného emailu možnostmi: 

„pro“, „proti“, „zdržel/a se“. Na komunikační platformě hlasují 

prostřednictvím ankety. 

d. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasuje většina Členské základny. 
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e. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy. 

Článek 6: Informace o činnosti 

1. Informace o činnosti jsou v přiměřeném rozsahu průběžně zveřejňovány na 

webových stránkách Eura v Česku. 

2. Informace o činnosti za uplynulý kalendářní rok jsou v přiměřeném rozsahu uvedeny 

v příslušné Výroční zprávě Eura v Česku. 

Článek 7: Závěrečná ustanovení 

1. Tento Jednací řád nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021, na základě schválení 

Předsedou. 

2. Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení Členskou základnou. 

3. Jednací řád je přístupný veřejnosti na webových stránkách Eura v Česku. 

 


