JEDNACÍ ŘÁD
Psychiatrické společnosti
ČLS JEP

§1
Východiska a působnost
(1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen „PS“) vychází z příslušných
ustanovení Stanov PS (dále jen „Stanov“).
(2) Jednací řád PS upravuje jednání následujících orgánů PS
a) shromáždění členů PS (viz čl.VIII. Stanov)
b) výboru PS (viz čl.IX. Stanov),
c) revizní komise PS (viz čl. XI.Stanov),
d) jednání na úrovni sekcí PS – upravuje Organizační řád sekcí PS

§2
Účast na jednání a hlasovací právo
(1) Právo účastnit se jednání orgánu PS mají jeho řádní a čestní členové.
(2) Členové s právem účasti se účastní jednání orgánů PS, nebrání-li jim v tom závažné
důvody.
(3) Hosté se mohou jednání orgánu zúčastnit jen se souhlasem většiny členů orgánu.
(4) Právo hlasovat v průběhu jednání orgánu mají jen jeho členové. Převedení práva hlasovat
na jiného člena je nepřípustné.

§3
Schopnost usnášení
(1) Shromáždění členů PS
a) Jednání Shromáždění členů může být v oznámený čas zahájeno a orgán se může platně
usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s právem hlasovat
b) Není-li jednání Shromáždění členů usnášeníschopné, vyčkají přítomní po dobu 10
minut od oznámeného času zahájení, po jejím uplynutí může být jednání zahájeno.
Jednání může pak být prohlášeno za usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň 1/10
členů s právem hlasovat. Usnesení orgánu je v tomto případě platné, hlasovala-li pro
něj nadpoloviční většina přítomných s právem hlasovat. Toto ustanovení lze uplatnit
jen tehdy, je-li možné věrohodně prokázat, že byli všichni členové orgánu
obeznámeni s termínem a místem jeho jednání.
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c) Není-li jednání Shromáždění členů ani pak usnášeníschopné, může vzít předložené
materiály a zprávy jen na vědomí.
d) Výbor PS pak může k předloženým zásadním otázkám ke kterému potřeboval
vyjádření Shromáždění členů, získat „vyjádření stanoviska členů PS“ formou
korespondenčního případně elektronického či kombinovaného hlasování. (§4
Jednacího řádu PS)
(2) Výbor a revizní komise PS
a) Jednání výboru a revizní komise PS může být v oznámený čas zahájeno a orgán se
může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

§4
Vyjádření stanoviska členů PS
(1) Vyjádření stanoviska členů PS je zjištěním stanoviska členů PS ke konkrétním
otázkám formou korespondenčního případně elektronického či kombinovaného
hlasování. O platnosti stanoviska rozhoduje většina došlých vyjádření.
(2) Zjištění stanoviska vyjádření členů PS vyhlašuje a organizuje výbor PS. Postup
přípravy a konání korespondenčního hlasování stanoví příloha Jednacího řádu „Postup
příprav a konání korespondenčního hlasování členů PS”.
(3) Pro elektronické či kombinované hlasování členů PS platí tato pravidla:
1. Elektronické a kombinované hlasování lze použít:
a) pokud je zabezpečeno, že hlasování je přímé, rovné a průkazné.
b) pro členy, kteří nemohou hlasovat elektronicky, musí být zachována možnost
hlasovat korespondenčně
2. Konkrétní způsob provedení elektronického a kombinovaného hlasování stanoví
předem výbor PS. Výbor PS za tímto účelem vypracuje přílohu Jednacího řádu
„Postup a příprava elektronického a kombinovaného hlasování„
§5
Program jednání
(1) Jednání orgánu svolává předseda, místopředseda či jiný pověřený člen daného orgánu.
(2) Jednání orgánu se řídí programem, který je schvalován jeho účastníky v úvodu. O změně
programu je možno ze závažných důvodů rozhodovat hlasováním i během jednání.
(3) Program jednání zpravidla obsahuje zprávu o činnosti orgánu za uplynulé období a
kontrolu plnění dříve přijatých usnesení a úkolů, především jde-li o jednání Shromáždění
členů.
(4) Obdrží-li orgán upozornění příslušné revizní komise na to, že jeho rozhodnutí odporuje
zákonu nebo platným předpisům PS a ČLS JEP, je povinen se tímto rozhodnutím zabývat
na svém nejbližším jednání za přítomnosti pověřeného člena revizní komise.
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§6
Řízení jednání a jeho průběh
(1) Člen orgánu, pověřený řízením jeho jednání, předkládá návrh na ukončení jednotlivých
bodů programu, navrhuje hlasování, řídí diskusi a navrhuje ukončení jednání.
(2) Diskuse je zpravidla součástí jednotlivých bodů programu. Mohou se jí účastnit všichni
členové jednajícího orgánu a nečlenové s právem účasti (viz § 2 odst. (1) Jednacího řádu).
Hosté se diskuse účastní jen se svolením osoby pověřené řízením jednání.
§7
Hlasování
(1) Každý řádný člen orgánu má právo předložit návrh na hlasování.
(2) O jednotlivých návrzích se hlasuje, není-li stanoveno jinak, veřejným hlasováním v pořadí
opačném, než byly předloženy. Nejprve se hlasuje o návrzích pozměňujících. O
požadavku tajného hlasování rozhodují členové s právem hlasovat veřejným hlasováním.
(3) V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas jeho
zástupce.
(4) Výbor a revizní komise PS mohou hlasovat i formou per rollam. Je-li hlasováno per
rollam, je usnesení přijato, hlasovala-li pro návrh alespoň polovina všech členů
příslušného orgánu.
§8
Usnesení
(1) Členové PS jsou povinni dodržovat usnesení jejích orgánů.
(2) Usnesení orgánů PS je zveřejněno na internetových stránkách PS a Zpravodaji PS
případně je publikováno i v dalších materiálech vydávaných orgány PS.
§9
Jednání shromáždění členů
(1) Shromáždění členů PS musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/10 všech členů
organizační složky, nebo požádá-li o to revizní komise organizační složky, a to do tří
měsíců ode dne doručení žádosti.
(2) Termín a místo konání shromáždění členů je povinen výbor PS zveřejnit nejpozději 30
dnů před datem jeho konání.
(3) Pro jednání shromáždění členů jsou závazná ustanovení uvedená v §§ 2-8 Jednacího
řádu.
(4) Řádní členové PS mohou požadovat projednání svých materiálů na jednání
shromáždění členů. V tomto případě je doručí výboru PS nejpozději 1 měsíc před
datem jeho konání. Později doručené materiály mohou být na základě schválení výboru
PS zařazeny do programu jen tehdy, vznikla-li po uplynutí lhůty k jejich doručení
naléhavá potřeba jejich projednání.
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(5) Písemné materiály určené k projednání na shromáždění členů veřejní výbor na
internetových stránkách PS anebo ve Zpravodaji PS nejpozději deset dnů před datem
jeho konání. Později mohou být materiály zveřejněny jen tehdy, vznikla-li po uplynutí
lhůty k jejich doručení naléhavá potřeba jejich projednání. Materiály mohou být
rozeslány členům i v písemné formě.
(6) Jednání shromáždění členů řídí předseda PS nebo jím pověřený člen výboru PS.
(7) Po zahájení jednání zvolí účastníci jednání s právem hlasovat návrhovou a
mandátovou komisi a schválí program jednání.
a) Mandátová komise kontroluje přítomnost účastníků jednání, ověřuje oprávněnost
jejich účasti na jednání a hlasování a zjišťuje, zda je shromáždění členů
usnášeníschopné podle ustanovení § 3. Jednacího řádu.
b) Návrhová komise připravuje návrh usnesení, zapracovává do něj připomínky a
návrhy účastníků jednání a zpracovává jeho konečnou podobu.
(8) Z jednání shromáždění členů je přijato usnesení. Lze je přijímat k příslušnému bodu
programu ihned po jeho projednání, nebo souhrnně v závěru jednání.

§ 10
Jednání Výboru PS a Revizní komise PS
(1) Jednání orgánu svolává a řídí jeho předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen
orgánu.
(2) Nebyl-li termín jednání orgánu určen na jeho předchozím zasedání, je svoláváno písemně,
případně jinou formou, dohodnutou předem členy orgánu.
(3) Jednání orgánu musí být svoláno vždy, požádá-li o to písemně nejméně 1/4 jeho členů, a
to nejpozději do dvaceti dnů od data doručení písemné žádosti předsedovi orgánu.
(4) Předseda nebo místopředseda při zahájení jednání zpravidla podávají zprávu o činnosti
orgánu za dobu od jeho posledního jednání.
(5) O jednotlivých návrzích se hlasuje, není-li stanoveno jinak, veřejným hlasováním v pořadí
opačném, než byly předloženy. Nejprve se hlasuje o návrzích pozměňujících. Hlasování
orgánu je tajné, požádá-li o to kterýkoliv člen orgánu.
(6) Výbor i revizní komise rozhodují nadpoloviční většinou všech svých členů.
(7) Z jednání výboru PS je pořizován zápis, který je dán k dispozici každému členu výboru a
revizní komise. Zápisy ze schůze revizní komise obdrží všichni její členové.
(8) Zápisy z jednání výboru jsou zveřejněny na internetových stránkách PS.

§11
Účinnost
(1)

Tento Jednací řád byl schválen na jednání shromáždění členů PS dne 8.6.2012 ve
Špindlerově Mlýně a nabyl účinnost schválením předsednictvem ČLS dne 12.6.2012.
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Příloha Jednacího řádu PS
Postup přípravy a konání korespondenčního hlasování členů PS.
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

(14)

Výbor PS stanoví a zveřejní termín i obsah připravovaného korespondenčního hlasování
na webových stránkách PS a ve Zpravodaji PS.
Výbor může vyhlásit k tématu hlasování diskusi členů PS, která bude ve stanoveném
časovém rozmezí probíhat na interní části (vyhrazené pro členy PS) webu PS.
Výbor rozešle všem členům PS hlasovací lístky spolu s dopisem, ve kterém bude
vysvětlen důvod korespondenčního hlasování i výzva členům, aby se zúčastnili
hlasování.
Všichni členové obdrží spolu s hlasovacími lístky i podrobné zdůvodnění témat, o
kterých se hlasuje.
Hlasovací otázky musí být jednoznačné a možnost hlasování omezena jen na zaškrtnutí
slov „ano“ či „ne“
Korespondenčně lze hlasovat o více otázkách zároveň.
Pokud se někdo chce zúčastnit hlasování, ale zároveň se hlasování na určitou otázku
zdržet, ponechá odpověď na danou otázku nezaškrtnutou.
Pro korespondenční hlasování se neustanovuje mandátová a návrhová komise.
Výbor zajistí výrobu hlasovacích lístků a přípravu obálek dle počtu členů.
Výbor si zajistí výrobu specifického razítka k danému korespondenčnímu hlasování,
kterým spolu s podpisem předsedy či pověřeného člena výboru označí hlasovací lístky a
obálky
K rozeslání hlasovacích lístků a obálek výbor zpravidla využije součinnost sekretariátu
ČLS.
Členové PS zašlou hlasovací lístky v připravených obálkách na adresu výboru PS.
V určený den – zpravidla na nejbližší schůzi výboru provede výbor otevření obálek,
ověření platnosti hlasovacích lístků, sečtení hlasů a vypracování zápisu o průběhu a
výsledku korespondenčního hlasování. K této činnosti může výbor jmenovat subkomisi
z řad členů výboru.
Výbor zveřejní výsledek hlasování na webových stránkách PS a ve Zpravodaji PS.
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