VOLEBNÍ ŘÁD
Psychiatrické společnosti
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP)
§1
Východiska a působnost
(1)

Volební řád PS ČLS JEP (dále jen Volební řád) vychází z příslušných ustanovení Stanov
PS ČLS JEP (dále jen „Stanov“).

(2)

Volební řád upravuje volby do stálých a pracovních orgánů a do funkcí PS ČLS JEP
(dále jen PS).
§2
Volené orgány a funkce

(1)

Shromáždění členů PS (§ 8 Stanov) volí tyto stálé orgány:
- výbor v počtu osmi členů kromě předsedy (čl. 9 Stanov),
- budoucího předsedu PS (čl.10 Stanov), výjimečně předsedu (§3 odst. 5 a §11 odst. 2
Volebního řádu)
- revizní komisi v počtu tří členů (čl. 11 Stanov).

(2)

Shromáždění členů PS volí tyto pracovní orgány:
- mandátovou komisi v počtu tří členů,
- návrhovou komisi v počtu tří členů
- další pracovní orgány podle svého uvážení.

(3)

Členové výboru PS volí ze svého středu místopředsedy, vědeckého sekretáře, pokladníka a
další funkcionáře.

(4)

Členové revizní komise PS volí ze svého středu předsedu této komise.

(5)

Členové pracovních orgánů volí za svého středu předsedu příslušného pracovního orgánu.
§3
Výkon funkce a situace po odstoupení funkcionáře

(1)

Délka volebního období stálých orgánů a funkcí PS je 3 roky.

(2)

Člen revizní komise PS nesmí být současně členem výboru PS.

(3)

Pokud se v průběhu funkčního období uvolní místo v revizní komisi (kvůli rezignaci,
vystoupení ze společnosti, úmrtí, 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.

(4)

Pokud v průběhu funkčního období odstoupí předseda PS, nahradí jej budoucí předseda a
výbor bude na toto funkční období doplněn o dalšího člena dle § 3 odst 3 Volebního řádu.

(5)

Pokud v průběhu funkčního období odstoupí budoucí předseda PS, bude v nejbližších
volbách volen předseda PS na následující funkční období a budoucí předseda na další
funkční období.
§4
Volební právo

(1)

Právo volit do orgánů PS mají řádní členové PS.

(2)

Volební právo řádných členů PS je rovné a přímé.

§5
Způsob voleb a hlasování do stálých orgánů a funkcí PS
(1)

Volby do stálých orgánů a funkcí PS jsou jednokolové; druhé kolo může být vyhlášeno jen
při rovnosti hlasů při volbě budoucího předsedy či předsedy PS.

(2)

Forma voleb do stálých orgánů a funkcí PS je korespondenční nebo elektronická či
kombinovaná (§ 10 volebního řádu).

(3)

Při korespondenčním i elektronickém a kombinovaném způsobu voleb musí být volebními
lístky prokazatelně obesláni všichni oprávnění voliči.

(4)

Volby budoucího předsedy PS, výjimečně předsedy PS, výboru PS a revizní komise PS
probíhají zpravidla zároveň. Pro volby do těchto orgánů či funkce se sestavují jednotlivé
kandidátní listiny.

(5)
.
(6)

Při volbě do stálých orgánů a funkcí PS musí být uplatněno a zajištěno tajné hlasování
Funkcionáři jsou zvoleni do příslušných orgánů a funkcí, jestliže obdrželi nejvyšší počet
odevzdaných hlasů. Je-li kandidát na příslušnou funkci jen jeden, je zvolen, získá-li prostou
většinu odevzdaných hlasů.

(7)

V případě, že zvolený kandidát získal počet hlasů potřebných ke zvolení do více orgánů,
oznámí, kterou volbu preferuje. Do tohoto orgánu je pak zařazen. Na místo, které uvolnil,
postupuje další v pořadí s nejvyšším počtem získaných hlasů.

(8)

V případě, že ve volbách budoucího předsedy či předsedy obdrží dva či více kandidátů
s nejvyšším počtem hlasů stejný počet hlasů, řeší se tato situace následovně:
a) někteří z těchto kandidátů dobrovolně odstoupí a zůstane jen jeden, který je pak budoucím
předsedou či předsedou PS,
b) pokud nenastane situace popsaná v bodě a), volba budoucího předsedy či předsedy se
opakuje,
c) opakovaná volba se koná nejpozději do 6 měsíců a za stejných podmínek, jako volba
řádná,rozhoduje se však jen mezi kandidáty se stejným nejvyšším počtem hlasů
z předchozích voleb a nevede se další volební kampaň.

(9)

V případě, že ve volbách do výboru či do revizní komise PS obdrží dva či více kandidátů
na posledním postupovém místě do tohoto orgánu stejný počet hlasů, řeší se tato situace
následovně:

a) někteří z kandidátů dobrovolně odstoupí a zůstane jen jeden, který se pak stává členem
daného orgánu.
b) pokud nenastane situace popsaná v bodě a), rozhoduje losování, které provede volební
komise.
§6
Volební komise
(1)

Volební komise (VK) sestavuje a připravuje kandidátní listiny, monitoruje průběh voleb,
sčítá odevzdané hlasy, vyhlašuje výsledky voleb a řeší případné stížnosti na průběh voleb.

(2)

Volební komise má 3 členy.

(3)

Volební komisi vybírá výbor PS losováním z předsedů sekcí PS.

(4)

Členem volební komise PS nemůže být osoba, která kandiduje ve volbách do orgánu nebo
funkce PS.

(5)

Jestliže podmínka dle odst. (4) neumožní naplnit požadavek dle odst. (2), vybere chybějící
členy volební komise výbor PS.

(6)

Volební komise volí ze svého středu předsedu volební komise, který řídí jednání volební
komise.

(7)

Rozhodnutí volební komise je platné, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina jejich
členů.

(8)

Volební komise může pro administrativní účely využívat služeb sekretariátu PS.
§7
Příprava voleb

(1)

Výbor PS zajistí veškeré podmínky pro úspěšné konání voleb. Stanoví rovněž počty
volených členů orgánů v případech, kdy nejsou pevně určeny.

(2)

Výbor PS zřídí „volební webové stránky“, tj. volební sekci v rámci webových stránek
společnosti. Tyto stránky slouží k vyhlášení voleb, informaci o pravidlech voleb, volební
kampani, volební diskusi, informaci o výsledku voleb, event. elektronickým volbám (§10
Volebního řádu). Volební webové stránky mají interní charakter a jsou přístupné jen
členům PS.

(3)

Výbor PS zajistí zřízení volební e-mailové adresy pro volební komisi.
§8
Způsob voleb do stálých orgánů PS a jejich průběh

(1)

Výbor PS vyhlásí volby do orgánů a funkcí PS a stanoví termíny voleb v souladu se
stanovami určenou délkou mandátu orgánů a funkcionářů PS.

(2)

Kandidáti ve volbách do orgánů a funkcí PS:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(3)
a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

kandidovat ve volbách do orgánů a funkcí PS mohou jen řádní členové PS,
kandidát může svou kandidaturu ohlásit sám nebo být navržen jiným řádným členem
PS,
kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit,
kandidovat lze zároveň do více orgánů či funkcí PS,
kandiduje-li tatáž osoba do více orgánů či funkcí PS, musí být jeho kandidatura
ohlášena či navržena zvlášť do každého orgánu či funkce,
kandidatura se ohlašuje či navrhuje volební komisi buďto e-mailem na předem
stanovenou adresu VK nebo poštou na adresu předsedy VK,
předseda VK kandidáta a navrhovatele informuje o obdržení ohlášení či návrhu
kandidatury a není-li doložen, vyžádá si písemný souhlas kandidáta.
Volební kampaň:
kandidáti do stálých orgánů a funkcí PS mohou provádět volební kampaň,
volební kampaň a diskuse musí být vedena v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, v duchu obecně přijatých etických norem, v souladu s požadavky na
demokratický a svobodný průběh voleb,
volení komise zajišťuje dodržování podmínek volební kampaně dle předchozího
odst.,
volební kampaň je zahájena v termínu stanoveném volební komisí v souladu
s přílohou Volebního řádu „Postup přípravy a konání voleb“ (§8 odst. 4),
volební kampaň je ukončena v den, kdy volební komise rozešle členům PS volební
lístky. Ukončením kampaně se rozumí, že již nebudou nově zveřejňovány žádné
další příspěvky k volbám na volebních stránkách a ve zpravodaji PS,
k volební kampani se výlučně využívá:
1) volební sekce webových stránek PS (volební webové stránky) pro představení
kandidátů a volební diskusi,
2) zpravodaj PS pro představení kandidátů,
diskuse vedená na volebních stránkách ve volební sekci webu PS je zásadně
neanonymní a v souladu s §8 odst. 1 a) Volebního řádu

(4)

Postup přípravy a konání voleb stanoví příloha Vol.řádu „Postup přípravy a konání voleb“

(5)

Neplatné volební lístky jsou takové, které nejsou na předepsaných tiskopisech. Hlas voliče
je neplatný, je-li jméno kandidáta nečitelné, je-li stejné jméno uvedeno ve více rubrikách,
případně je-li navrhováno více kandidátů než připouští limit. Ve sporných případech
rozhoduje o platnosti volebního lístku a hlasu voliče volební komise hlasováním.

(6)

Volební komise vyhotoví ve dvojím provedení zápis o průběhu a výsledcích voleb, který
podepíší všichni její členové. Důvody případného odmítnutí podpisu se poznamenají.

(7)

Volební komise vyhlásí výsledky voleb, tj. konečné složení zvolených orgánů a funkcí.
Zároveň zveřejní údaje o počtu hlasujících a o počtu odevzdaných hlasů jednotlivým
kandidátům. Uvede rovněž pořadí dalších členů podle obdržených počtů odevzdaných
hlasů, kteří budou vedeni, za předpokladu svého souhlasu, jako náhradníci s právem být
kooptováni do orgánu v případě, že některý z členů orgánu přestane svou funkci
vykonávat.

(8)

Výsledky voleb musí být volební komisí zveřejněny ihned po jejich zjištění . Volební
komise výsledky sdělí výboru PS a zveřejní je na webových stránkách PS. V případě
rovnosti hlasů či zvolení kandidáta do více orgánů či funkcí (§5 odst.7,8,9) zveřejňuje
volební komise další postup a průběh.

(9)

Zápisy a ostatní písemnosti vzešlé z volebního aktu předají členové volební komise nově
zvolenému výboru PS k archivaci. Předseda PS předá jednu kopii zápisu o průběhu voleb
sekretariátu ČLS JEP.

(10) Stížnosti k průběhu a k výsledkům voleb mohou členové PS podat u volební komise do
jednoho měsíce od zveřejnění výsledků voleb.
§9
Způsob voleb do pracovních orgánů PS a sekcí PS
(1)
(2)
(3)

Pracovní orgány - mandátová a návrhová komise - jsou voleny Shromážděním členů při
jeho zasedání.
Při volbě do pracovních orgánů může být uplatněno tajné nebo veřejné hlasování podle
rozhodnutí účastníků jednání s právem volit.
Volby do sekcí PS upravuje organizační řád sekcí, který vypracuje výbor PS a schválí
shromáždění členů PS.
§ 10
Elektronické a kombinované volby

(1) Elektronické a kombinované volby do orgánů a funkcí PS lze použít
a) pokud je zabezpečeno, že elektronické volby jsou přímé, rovné, tajné a průkazné,
b) pro členy, kteří nemohou hlasovat elektronicky, musí být zachována možnost hlasovat
korespondenčně.
(2) Konkrétní způsob provedení elektronické volby stanoví předem výbor PS. Výbor PS
vypracuje přílohu volebního řádu „Postup a příprava elektronických a kombinovaných
voleb“.
(3) Před realizací elektronických voleb výbor PS dohodne se sekretariátem ČLS JEP konkrétní
průběh voleb, zejména zabezpečení tajného průběhu voleb.
§ 11
Přechodná ustanovení
(1) První volby podle tohoto volebního řádu se budou konat v roce 2013. Konkrétní termíny
přípravy a konání voleb stanoví výbor PS v souladu s přílohou volebního řádu „Postup
přípravy a konání voleb“.
(2) V prvních volbách v roce 2013 bude volen jak předseda PS pro funkční období 20132016, tak budoucí předseda pro období 2016-2019.
(3) Předseda PS z funkčního období 2009-2013 zůstává ve funkčním období 2013-2016
členem výboru jako minulý předseda.

(1)

§ 12
Účinnost
Tento volební řád byl schválen na jednání shromáždění členů PS dne 8.6.2012 ve
Špindlerově Mlýně a nabyl účinnost schválením předsednictvem ČLS 12.6.20012.

Příloha volebního řádu PS
Postup přípravy a konání voleb
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Výbor PS stanoví a zveřejní termíny připravovaných voleb:
- termín ustanovení volební komise,
- termín vyhlášení voleb,
- termín registrace návrhů kandidátů,
- termín doručení písemného souhlasu s kandidaturou,
- termín začátku a konce volební kampaně,
- termín rozeslání volebních lístků členům PS,
- nejzazší termín doručení volebních lístků sekretariátu ČLS JEP
- termín vyhodnocení a oznámení výsledků voleb.
Výbor PS připraví volební webové stránky a e-mailovou adresu pro volební komisi.
Výbor PS ustanoví volební komisi (VK) dle §6 Volebního řádu.
VK vyhlásí volby ve zpravodaji PS, na volebních webových stránkách PS, případně
v časopise Česká a Slovenská psychiatrie.
VK zároveň vyhlásí příjem návrhů kandidátů do orgánů a funkcí PS.
VK zajistí, aby obdržela souhlas kandidátů se svou kandidaturou.
VK zveřejní kandidátky, vyhlásí volební kampaň a bude sledovat a zajišťovat její průběh.
VK zajistí výrobu hlasovacích lístků a přípravu volebních obálek dle počtu členů u
nezávisle instituce, která nemá vazby s PS.
VK si zajistí výrobu specifického volebního razítka k daným volbám, kterým spolu
s podpisem předsedy VK označí hlasovací lístky a volební obálky.
VK protokolárně předá takto připravené volební lístky sekretariátu ČLS JEP
Sekretariát ČLS JEP označí volební lístky a obálky volebním razítkem ČLS a rozešle je
všem členům PS.
Členové PS budou volební lístky ve volebních obálkách posílat na adresu sekretariátu ČLS
JEP
VK v den sčítání hlasů převezme v sídle ČLS od sekretariátu ČLS JEP protokolárně
volební obálky s hlasovacími lístky.
VK následně v prostorách ČLS JEP provede otevření obálek, ověření platnosti hlasovacích
lístků, sečtení hlasů a vypracování zápisu o průběhu a výsledcích voleb.
VK zveřejní výsledky voleb dle §8 odst. 7 a 8 volebního řádu.
VK dále řeší případné stížnosti na průběh a výsledky voleb.
VK dále řeší případné situace vzniklé tím, že je některý kandidát zvolen do více orgánů a
funkcí §5 odst.7 a situace, kdy dojde k rovnosti hlasů §5 odst. 8 a 9.

Návrh termínů pro postup přípravy a konání voleb 2013:
- termín ustanovení volební komise - do 20.10.2012
- termín vyhlášení voleb - do 20.11.2012
- termín registrace návrhů kandidátů - do 31.12.2012
- termín dodání písemného souhlasu kandidátů - do 31.1.2012
- termín volební kampaně - od 1.2 do 15.3.2013
- termín rozeslání volebních lístků členům PS – do 15.3.2013
- nejzazší termín doručení volebních lístků sekretariátu ČLS JEP do 15.4.2013
- termín vyhodnocení a oznámení výsledků voleb - do 19.4.2013

