NÁVRH JEDNACÍHO ŘÁDU VÝBORU ČESKÉ CHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI
ČLS JEP
Výbor České chirurgické společnosti (dále jen výbor) se rozhodl přijmout tento jednací
řád, aby dosáhl zvýšení efektivity jednání při výborových schůzích a aby zajistil splnění
všech přijatých rozhodnutí. Od přijetí tohoto řádu dne ……………, bude výbor při
svých schůzích postupovat takto.
I.
Schůzi svolává předseda nebo vědecký sekretář výboru v termínu, který je předem
určen nebo dohodnut při předchozí schůzi výboru. Mimořádnou schůzi svolává
předseda výboru, který své rozhodnutí nejpozději na schůzi zdůvodní. Předseda je
povinen rozhodnout o konání mimořádné schůze výboru též na základě požadavku
nejméně jedné třetiny členů výboru, a to do týdne od jeho obdržení. Samotnou schůzi
pak svolá nejpozději do dalších 14 dnů. Každé nedodržení termínu musí být řádně
zdůvodněno a výbor jeho akceptování potvrdí hlasováním.
II.
V pozvánce na schůzi výboru jsou uvedeny zásadní body programu schůze a pokud je to
potřebné, jsou u nich uvedeni jejich garanti. Garantem nemusí být vždy člen výboru.
Pokud jsou nutné písemné materiály potřebné při rozhodování ve výborové schůzi, zašle
je vědecký sekretář členům výboru nejméně s týdenním předstihem před schůzí.
III.
Na počátku schůze je hlasováním schválen, případně doplněn program a schválena
přítomnost hostů. Pravidelnými účastníky, o jejichž přítomnosti se nehlasuje a kteří
vystupují s hlasem poradním, jsou čestný předseda ČCHS, předseda revizní komise,
případně další členové revizní komise a tiskový mluvčí výboru. Funkci tiskového
mluvčího obsazuje výbor opakovaně každý rok. Nedílnou součástí úvodu schůze je
kontrola zápisu z minulé schůze a kontrola úkolů, jejichž termín vypršel. Průběžná
kontrola ostatních úkolů se provádí, je-li zařazena na program schůze nebo na návrh
revizní komise.
IV.
Schůzi řídí předseda nebo místopředseda výboru, v jejich nepřítomnosti vědecký
sekretář nebo pověřený člen výboru. Řízení jednotlivých bodů programu může být
svěřeno dalším členům výboru, pokud se na tom výbor shodne.
V.
Výbor je schopen usnášet se jen za přítomnosti nadpoloviční většiny řádných členů (tedy
v počtu nejméně 8) a to, je-li mezi nimi alespoň jeden z volených funkcionářů anebo
když při jejich úplné absenci je přítomen předseda revizní komise.

VI.
Předsedající schůze přednese nebo zajistí přednesení základní informace ke každému
bodu programu. Po podání základní informace řídí diskusi tak, že uděluje podle pořadí
přihlášených do diskuse s tím, že se sám k jednotlivým názorům diskutujících
nevyjadřuje a nehodnotí je. Má ovšem právo uvádět nepřesnosti na pravou míru. Dbá
na to, aby diskutující uzavírali svá vystoupení konstruktivními návrhy, a snaží se je
shrnout do výstižného usnesení. Pokud garant bodu programu připravil usnesení,
nemusí se nutně ke každému bodu otevírat diskuse a o usnesení je možno při
všeobecném souhlasu přímo hlasovat. Každý člen výboru, včetně hostů s hlasem
poradním se může přihlásit do diskuse k jednomu bodu nanejvýš 3x. Schválen je ten
návrh, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. V případě, že se jedná o
odvolání funkcionáře výboru nebo o rozhodnutí výboru kolektivně odstoupit, je nutná
dvoutřetinová většina ze všech členů výboru (nejméně 10 hlasů).
VII.
O jednání výboru vede vědecký sekretář podrobný zápis, který je archivován a s nímž je
pravidelně seznamována členská základna způsobem, o němž rozhodne výbor. Kromě
podrobného zápisu vydává výbor ze své schůze komuniké pro sdělovací prostředky. O
tématu a základních myšlenkách komuniké rozhodne výbor, zpracováním a
zabezpečením jeho zveřejnění je pověřen tiskový mluvčí. Výbor může na základě
hlasování při některých schůzích od komuniké upustit. Hlasování o tom musí být
zaznamenáno v zápise.
VIII.
Jednací řád výboru musí být přijat, zrušen nebo změněn dvoutřetinovou většinou všech
členů výboru (10 členů) a platí, pokud nebude změněn, i pro výbory následující.
IX.
Zásadní a opakované porušování jednacího řádu funkcionáři a členy výboru je
důvodem k jednání výboru o způsobu nápravy této situace.
X.
Pádným důvodem ke změnám jednacího řádu jsou případné budoucí změny stanov
ČCHS. Předseda výboru ČCHS je povinen dbát na to, aby se po změně stanov jednací
řád nedostal s nimi do kolize a je povinen iniciovat jeho úpravy.

