
Pravidla pro rozhodování oborové platformy prostřednictvím e-mailové 
konference Oborové platformy ekologických NNO  
 
1. Pokud Zelený kruh nebo jiný účastník sdělí prostřednictvím konference, že je třeba o něčem 
rozhodnout, udá také datum, do kterého je možno poslat hlas nebo názor (minimálně 10 
kalendářních dní, ve výjimečných případech může být lhůta zkrácena).  

2. Připojení ke stanovisku: Organizace musí oznámit svou podporu do určeného data. Organizace, 
které nebudou na výzvu nijak reagovat, nebudou pod stanovisko připojeny.  

3. Potvrzení zástupce v komisi viz. Pravidla nominačního procesu a pravidla pro zástupce v komisích. 

 

Pravidla pro výběr a práci zástupců Oborové platformy ekologických NNO ve 
výborech, komisích a poradních orgánech. 
 

Zelený kruh zajišťuje nominaci zástupců oborové platformy do mezioborových pracovních skupin a 
poradních orgánů a komisí vlády za účelem prosazování zájmů sdružených v platformě. Nominační 
proces je transparentní a demokratický a jsou do něj zahrnuty všechny organizace platformy.  
 

1. Po výzvě k navrhování kandidátů na zástupce v komisi či poradním orgánu zasílají NNO do 
určeného data své kandidáty. Organizace zašlou na e-mailovou konferenci platforma-l 
následující údaje:  

- Jméno příjmení nominovaného 

- Název organizace, za níž je dotyčný/á nominován/a 

- Krátký medailonek o dotyčném/né nebo CV  

- Stručné odůvodnění jeho/její nominace ve vztahu k  příslušné komisi/poradnímu orgánu  

2. Zástupce mohou nominovat pouze organizace sdružené v  Oborové platformě ekologických 
NNO. Nominace jsou primárně určené zástupcům organizací platformy. V  odůvodněných 
případech mohou organizace nebo kancelář Zeleného kruhu nominovat někoho mimo 
organizace sdružené na platformě.  

3. Po výzvě k navrhování kandidátů mají NNO oborové platformy minimálně 5 pracovních dní 
na zaslání nominací. Poté jsou nominace ukončeny a NNO mají minimálně 3 pracovní dny na 
vyjádření se k navrhovaným kandidátům. V odůvodněných případech kdy je nutná zkrácená 
lhůta, mohou oba procesy běžet současně.  

4. Bude-li pouze jeden kandidát a neobdrží-li do určeného data žádný hlas proti, bude schválen. 
Pokud bude zaslán hlas proti, bude platforma seznámena s odůvodněním a hlasování se 
opakuje. Pokud se přidají alespoň dva další hlasy proti, nebude navrhovaný kandidát 
schválen.  

5. Pokud bude více kandidátů, Zelený kruh vyzve organizace k  hlasování o navržených 
kandidátech. Při rozhodování budou platit pouze výslovně uvedené hlasy, mlčení organizaci 
nebude považováno za hlas pro. Bude vybrán kandidát, který dostane největší počet hlasů.  

6. Pravidla pro výběr a práci zástupců Oborové platformy ekologických NNO ve výborech, 
komisích a poradních orgánech jsou umístěna na webové stránce Zeleného kruhu.  

7. Zelený kruh informuje příslušnou instituci o výsledku nominačního procesu a zašle kontaktní 
údaje vybraného kandidáta.  

 
Zástupci se zavazují dodržovat následující. 
 

1. V komisi či poradním orgánu vystupují zástupci jako představitelé oborové platformy a hájí 
zejména stanoviska organizací sdružených v platformě. 



2. Zástupci zveřejní své kontaktní údaje prostřednictvím Zeleného kruhu na www.zelenykruh.cz 
a jejich kontaktní e-mailová adresa bude zařazena do mailinglistu oborové platformy, který 
spravuje Zelený kruh. 

3. Zástupci informují o programu jednání příslušné komise či výboru NNO sdružené v platformě 
tak, aby organizace mohly dávat podněty či připomínky k činnosti komise či výboru. Dle 
potřeby mohou zástupci platformy iniciovat vznik pracovní či poradní skupiny skrze 
platformu. Mohou také požádat o podporu stanoviska všechny organizace sdružené v 
platformě. 

4. O činnosti komise nebo poradního orgánu a o výsledcích jednání příslušné komise nebo 
poradního orgánu budou zástupci pravidelně, minimálně 2x ročně, informovat členy oborové 
platformy prostřednictvím mailinglistu platforma-l@list.ecn.cz. 

5. Pokud komise ukončí nebo dlouhodobě přeruší svou činnost, informují o tom zástupci 
kancelář Zeleného kruhu i oborovou platformu. Stejně tak učiní v případě změny kontaktních 
údajů, jimiž se rozumí především telefon a e-mailová adresa. 

6. Pokud se změní pracovní zařazení zástupce (přestane pracovat v NNO, začne pracovat pro 
jiný subjekt s možností střetu zájmů atd.), oznámí zástupce tuto skutečnost Zelenému kruhu. 
Po posouzení situace v rámci oborové platformy bude případně vybrán jiný zástupce.  

7. Aby byl Zelený kruh považován za důvěryhodného partnera, je důležité, aby se naši zástupci 
pravidelně účastnili jednání příslušných orgánů. V  případě, že vědí, že se jednání nebudou 
moci zúčastnit, lze se obrátit na kancelář Zeleného kruhu, která zprostředkuje náhradníka.  

8. Pokud zvolený zástupce z jakéhokoliv důvodu nemůže pokračovat ve své činnosti, informuje 
o tomto kancelář Zeleného kruhu, která skrze platformu vybere nového zástupce.   

9. Zelený kruh bude udržovat aktuální seznam komisí a poradních orgánů, v  nichž máme 
zástupce, a minimálně jednou ročně pošle souhrnnou informaci na platformu.  

 

http://www.zelenykruh.cz/

