
 

 

 

 

 

 

 

 

Jednací řád Rozhodčí komise hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) 

 

 

1.  Rozhodčí komise je orgánem hnutí, jejíž základní úkoly upravují Stanovy hnutí 

Svoboda a přímá demokracie (SPD), hl. VI.; odst. 6.; a které dále upřesňuje tento Jednací řád. 

 

2.  Cílem jednání Rozhodčí komise je především smíření sporů mezi členy a náprava 

chyb v rozhodnutí orgánů hnutí, nebo jednání členů hnutí. Smyslem práce Rozhodčí komise je 

chránit demokratické principy a dodržování platných stanov hnutí. Rozhodčí komise řeší 

výhradně spory členů hnutí a výhradně spory týkající se práce hnutí. 

 

3.  Podnět a návrh zaslaný Rozhodčí komisi musí být písemný (včetně elektronické pošty) 

a nesmí být anonymní. Autor podnětu musí být průkazně identifikován a musí uvést kontaktní 

adresu pro řešení podnětu. V případě více osob podávajících jeden návrh je uvedena jedna 

osoba, která osoby podávající podnět anebo návrh zastupuje (dále jako mluvčí). Povinností 

mluvčího je informovat o výroku Rozhodčí komise ostatní osoby podávající návrh nebo 

podnět. Podněty a návrhy se zasílají na adresu hnutí. 

 

4.  Rozhodčí komise projedná a rozhodne do 30 dnů, v případě, že věc vyžaduje složitější 

přezkoumání, potom nejpozději do 60 dnů. 

 

5.  Rozhodčí komise si může vyžádat stanovisko k projednávané věci od každého člena 

nebo orgánu hnutí, případně si může nechat zpracovat ve věci odborné právní posouzení. 

Stanovisko musí být podáno písemně. Pokud je podáno ústně, potom musí být autorizováno 

(ověřeno) v zápisu z jednání Rozhodčí komise. 

 

6.  O projednání a rozhodnutí v každé věci musí být proveden písemný zápis. Zápis musí 

obsahovat všechny podstatné skutečnosti, stanoviska, odborná právní posouzení, termíny, 

osoby přítomné u jednání a jmenovité uvedení o hlasování členů Rozhodčí komise. U věcí, 

které nevyžadují složitější projednání, může Rozhodčí komise jednat prostřednictvím 

elektronické komunikace. 

 

7.  Jednání Rozhodčí komise řídí její předseda, kterého si komise volí ze svých tří členů. 

Předseda Rozhodčí komise svolává jednání Rozhodčí komise podle potřeby, minimálně však 

1x za 6 měsíců. O návrzích rozhodnutí Rozhodčí komise se hlasuje většinovým způsobem. 

Pokud by předseda Rozhodčí komise nemohl svolat jednání Rozhodčí komise, svolá jej další 

člen Rozhodčí komise. 

 

8.  Proti rozhodnutí komise se nelze odvolat v rámci orgánů hnutí.  

 

Tento Jednací řád byl schválen předsednictvem hnutí a vstupuje v platnost dne 1. října 2019. 

 


