STANOVY
„PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI“
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JEP

Článek I.
Úvodní ustanovení.
1. Psychiatrická společnost (dále PS) je dobrovolným odborným sdružením, v němž se
občané organizují na základě společného zájmu – rozvoje oboru psychiatrie.
2. PS navazuje na tradice Purkyňovy společnosti pro studium duše a nervstva založené
18.10.1919 v Praze.
3. Korespondenční adresa PS: Praha, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Článek II.
Právní postavení PS.
1. PS je odbornou společností - organizační složkou České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně (dále ČLS).
2. PS není nositelem právní a ekonomické subjektivity, ve své činnosti se opírá o právní
a ekonomickou subjektivitu ČLS.
3. ČLS je právnickou osobou, registrovanou Ministerstvem vnitra ČR zřízenou v souladu
s ustanovením zákona č. 83/1990 Sb. „O sdružování občanů.“

Článek III.
Hlavní cíle PS.
1. Dbá o rozvoj oboru psychiatrie a odborné péče o osoby s duševními poruchami.
2. Dbá rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků oboru psychiatrie a
příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání odborné v péči.
3. Podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti psychiatrie a
příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany.
4. Podílí se na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní realizace léčebné a
preventivní péče včetně diagnostických metod a postupů.
5. Vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj spolupráce mezi svými členy i
organizacemi a institucemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí.
6. Pořádá a podílí se na pořádání akcí na podporu vzdělávání odborníků působících v
oblasti psychiatrické péče.
7. Pořádá a podílí se na pořádání odborných konferencí a seminářů.
8. Vydává nebo se podílí na vydávání odborných tiskovin, publikací a časopisů.
9. Propaguje činnost PS přednáškami, tiskem, mediálně a prostřednictvím internetu a
webových stránek.
10. Dbá na dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání v oboru.
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Článek IV.
Činnost PS
K dosahování cílů uvedených v čl. III PS vyvíjí mimo jiné tyto aktivity:
1. PS vede evidenci členů společnosti.
2. PS vyhlašuje soutěže a uděluje ceny a další pocty za vynikající odborné výsledky,
odborné publikace aj.
3. PS zpracovává a podílí se na zpracování doporučených léčebných postupů - standardů.
4. PS spolupracuje se státními i nestátními institucemi aktivními v oblasti psychiatrické
prevence, diagnostiky a péče.
5. PS se podílí prostřednictvím delegovaných zástupců na činnosti poradních orgánů
Ministerstva zdravotnictví ČR, ČLK i dalších orgánů a institucí na nejrůznější úrovni,
zabývajících se problematikou související s oborem psychiatrie.
6. PS se účastní prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkurzních,
atestačních a dalších řízení.
7. PS poskytuje odborné expertizy a konzultace - především pro orgány státní správy
např. ministerstev.
8. PS se podílí na propagaci prevence psychických poruch, informovanosti a humanizace
vztahu společnosti k duševně nemocným.
9. PS aktivně spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi v oblasti
zdravotnictví a psychiatrie.
10. PS organizuje nebo se podílí na organizaci odborných a vzdělávacích akcí (kongresy,
sympozia, konference, přednášky, semináře, kurzy, kolokvia apod.)
11. PS sama vykonává nebo se podílí na výkonu nakladatelské a vydavatelské činnosti.
12. PS v souladu se stanovami a příslušnými předpisy ČLS samostatně hospodaří se svým
majetkem.
13. PS je v rámci svých aktivit oprávněna provádět další hospodářskou činnost (např.
zprostředkování reklamy apod.).
14. Za účelem výkonu své činnosti může PS úzce spolupracovat s jinými subjekty nebo
servisními organizacemi.
15. Jako organizační složka se PS podílí na chodu ČLS, především účastí svých
představitelů na sjezdech a shromážděních orgánů ČLS.
16. PS se zasazuje o dodržování etických standardů v psychiatrické praxi a výzkumu a
podílí se na posuzování odborných a etických pochybení svých členů.

Článek V.
Členství v PS.
1. Členství v PS je řádné a čestné
2. Řádným členem PS se může stát člen ČLS - lékař, případně jiný pracovník ve
zdravotnictví a příbuzném oboru, který se angažuje v oblasti oboru psychiatrie,
psychiatrické péče a výzkumu a který souhlasí s cíli PS a zaváže se přispívat k jejich
plnění.
3. Řádné členství v PS je výběrové, o přijetí uchazečů rozhoduje výbor PS.
4. Řádné členství v PS vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné členství
výborem PS po zaplacení základního členského příspěvku ČLS a členského příspěvku
PS.
5. Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) zánikem PS
d) zrušením členství pro mimořádně závažné medicínské či etické přestupky
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7.
8.
9.

e) zrušením členství pro nezaplacení členských příspěvků po dobu jednoho roku. O
zrušení členství rozhoduje výbor PS. Takto zrušené členství může být obnoveno na
základě žádosti člena o obnovení členství a to až po zaplacení dlužných členských
příspěvků.
Z rozhodnutí výboru mohou být jmenovaní čestní členové PS.
Čestným členem PS se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj
psychiatrie či příbuzných věd, případně o rozvoj PS.
Čestným členem PS se může stát i významná zahraniční osoba působící v oblasti
psychiatrie.
Vůči rozhodnutím výboru ve věcech členství je možné se odvolat k shromáždění členů
PS.

Článek VI.
Práva a povinnosti členů PS.
1. Řádný člen má právo:
a) být informován o činnosti PS
b) podílet se na činnosti PS
c) volit a být volen do orgánů PS
d) obracet se se svými podněty, požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány PS
e) svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti PS
f) využívat pomoci a podpory PS v činnostech vyplývajících z poslání a cílů PS
2. Řádný člen má povinnost:
a) dodržovat předpisy PS
b) přispívat k naplňování poslání a cílů PS
c) svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech PS
d) řádně v termínu platit stanovené členské příspěvky.
e) poskytovat orgánům a funkcionářům PS potřebnou součinnost a nekonat nic, co by
bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem PS
3. Čestný člen:
a) obdrží diplom Čestného člena společnosti.
b) je osvobozen od placení členských příspěvků PS
c) je veden v evidenci čestných členů

Článek VII.
Orgány PS.
1. Orgány PS jsou:
a) shromáždění členů
b) výbor
c) předseda PS
d) revizní komise
e) odborné sekce
2. Volby do orgánů PS se řídí volebním řádem PS.
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Článek VIII.
Shromáždění členů PS
Shromáždění členů je nejvyšším orgánem PS.
Shromáždění členů tvoří všichni členové PS.
Shromáždění členů je svoláváno výborem PS dle potřeby, nejméně však jedenkrát za
dva roky. Podmínky svolání shromáždění členů a právo účastni na něm upravuje
Jednací řád PS.
Shromáždění členů zejména:
a) rozhoduje o přijetí a změnách stanov PS
b) schvaluje zprávu o činnosti PS
c) schvaluje úkoly a činnost PS pro příslušná období
d) schvaluje zprávu o hospodaření PS a zprávu revizní komise
e) volí výbor, budoucího předsedu a revizní komisi PS. Procedura volby je stanovena
volebním řádem PS.
f) rozhoduje o odvoláních vůči rozhodnutí výboru ve věci členství v PS.
Shromáždění členů dále může:
a) schvalovat, měnit a rušit interní předpisy PS
b) schvalovat rozhodnutí výboru o sloučení, příp. o dalším vnitřním členění PS
a vytváření jejich vnitřních organizačních jednotek
c) rozhodovat o těch záležitostech PS, které si k rozhodnutí vyhradí.
Pravidla hlasování a schopnost usnášení Shromáždění členů upravuje Jednací řád PS.

Článek IX.
Výbor PS
1. Výbor je výkonným orgánem PS, který za svou činnost odpovídá Shromáždění členů.
2. Funkční období výboru je tříleté.
3. Výbor PS má nejméně 9 členů, vždy však lichý počet.
4. Výbor řídí činnost PS v období mezi zasedáním Shromáždění členů. Výbor svolává
předseda PS, v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně jiný pověřený člen výboru.
5. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů místopředsedy, vědeckého sekretáře, pokladníka a případně
další funkcionáře PS. Procedura volby je stanovena volebním řádem PS.
b) koordinuje činnost PS.
c) svolává Shromáždění členů PS.
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Shromáždění členů PS.
e) rozhoduje o přijetí za člena PS.
f) stanoví výši členského příspěvku PS.
g) řídí hospodaření PS, odpovídá za ně Shromáždění členů PS.
6. K zajištění činnosti PS může výbor zřídit sekretariát PS.
7. Výbor vede dokumentaci o své činnosti a zpracovává zprávu o činnosti PS.
8. Výbor rozhoduje v souladu s volebním řádem o způsobu voleb do orgánů PS
a zabezpečuje jejich realizaci.
9. Pravidla hlasování a schopnost usnášení Výboru PS upravuje Jednací řád PS.
10. Výbor může zřizovat komise jako své poradní orgány. Komise mohou být zřízeny
k plnění dlouhodobých i krátkodobých úkolů. Zřízení i zrušení komise, jmenování a
odvolání jejich členů, je v kompetenci výboru PS.
11. Výbor schvaluje vznik odborných sekcí PS, dohlíží na jejich činnost a vypracovává
Organizační řád sekcí.
12. Volby do Výboru upravuje volební řád PS.
13. Pokud se v průběhu funkčního období uvolní místo ve výboru (např. kvůli rezignaci,
vystoupením ze společnosti, úmrtím apod.), nastupuje na uvolněné místo automaticky
kandidát, který získal v posledních volbách do výboru PS nejvyšší počet hlasů.
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Článek X.
Předseda PS
1. V čele výboru PS je předseda PS.
2. Předseda zastupuje PS navenek, podepisuje a jedná jeho jménem. V době
nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda, případně jiný pověřený člen
výboru.
3. Pro zachování kontinuity se na činnosti výboru spolupodílí „předseda budoucí“ a
„předseda minulý“.
4. Zvolený „budoucí předseda“ se v následujícím funkčním období stává předsedou
výbor.
5. Funkční období „předsedy“ je tříleté.
6. Předseda se v následujícím volebním období stává „minulým předsedou“ PS a zůstává
členem výboru.
7. Předsedou PS může být zvolena jedna osoba jen jednou.
8. Volby předsedy PS upravuje volební řád PS.
9. Pokud se v průběhu funkčního období uvolní místo předsedy (kvůli rezignaci,
dlouhodobé nepřítomnosti apod.), vykonává funkci předsedy předseda budoucí.
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Článek XI.
Revizní komise PS.
Revizní komise je kontrolním orgánem PS a za svou činnost odpovídá Shromáždění
členů PS.
Revizní komise má tři členy a ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.
Revizní komise kontroluje činnost orgánů PS, především jejího výboru.
Upozorňuje orgány PS na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění.
Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením PS. Kontrolu provádí nejméně
jedenkrát ročně.
Revizní komise má právo:
a) účastnit se jednání orgánů PS
b) pozastavovat rozhodnutí výboru PS, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy PS a
ČLS a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru k novému rozhodnutí, které bude
v rozhodované věci konečné.
c) revizní komise je oprávněna požádat o svolání Shromáždění členů PS
Pro zasedání Shromáždění členů vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích
revizní a kontrolní činnosti.
Volby revizní komise upravuje volební řád PS.
Pokud se v průběhu funkčního období uvolní místo v revizní komisi (např. kvůli
rezignaci, vystoupením ze společnosti, úmrtím apod.), nastupuje na uvolněné místo
automaticky kandidát, který získal v posledních volbách do revizní komise nejvyšší
počet hlasů. Pokud odstoupí předseda revizní komise, zvolí členové revizní komise ze
svých řad předsedu nového

Článek XII.
Odborné sekce PS.
1. Za účelem plnění cílů společnosti, zejména rozvoje odborných a vzdělávacích aktivit
dle článků III. a IV. Stanov se mohou členové PS sdružovat v odborných sekcích.
2. Vznik i případný zánik odborných sekcí schvaluje Výbor PS a následně potvrzuje
Shromáždění členů. Výbor zároveň sleduje činnost sekcí, především soulad s cíli a
úkoly PS.
3. Členství v sekcích, orgány sekcí, činnost sekcí, pravidla jednání a hlasování v sekcích
a proceduru voleb do sekcí upravuje Organizační řád odborných sekcí PS, který
vypracovává Výbor PS a potvrzuje Shromáždění členů PS .
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Článek XIII.
Zásady hospodaření.
Hospodaření PS se řídí platnými právními předpisy a předpisy ČLS.
PS samostatně hospodaří se svěřenými prostředky a majetkem.
Pokladník na základě podkladů ČLS vede účetnictví, ve kterém jsou zachyceny
všechny příjmy a výdaje PS.
Zdroje příjmů PS:
a) členské příspěvky
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
c) příjmy z činnosti z naplňování cílů PS v souladu s čl. III stanov
d) příspěvky z grantů, dotací a příspěvky od neziskových institucí (nadací atp.)
e) výnosy z úroků a z majetku PS.
Za hospodaření PS odpovídá výbor PS, který předkládá Shromáždění členů zprávu o
hospodaření.

Článek XIV.
Zánik PS.
1. PS zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním, rozdělením nebo sloučením s jinou společností na
základě rozhodnutí Shromáždění členů.
b) rozhodnutím o zrušení předsednictvem ČLS, je-li činnost PS v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy nebo předpisy ČLS, nebo poškozuje-li činnost PS
dobré jméno ČLS.
2. Při zániku PS určí předsednictvo ČLS komisi, která dořeší spolu se sekretariátem ČLS
majetkové záležitosti.

Článek XV.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Výbor PS připraví Jednací řád PS, Volební řád PS a Organizační řád odborných sekcí
PS a předloží je ke schválení nejbližší Shromáždění členů PS.
2. První volby do Výboru PS dle těchto stanov a nového volebního řádu se budou konat
na jaře 2013.
Článek XVI.
Účinnost
1. Tyto stanovy byly schváleny na jednání Shromáždění členů PS, které se uskutečnilo
11. 6. 2010 ve Špindlerově Mlýně a nabyly účinnost schválením předsednictvem ČLS
4.4.2012.
2. Volební řád a Jednací řád PS byly schváleny na schůzi shromáždění členů PS dne
8.6.2012 ve Špindlerově Mlýně a nabyly účinnost schválením předsednictvem ČLS
12.6.20012.
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