Stanovy ČPtS
Část první
Obecná ustanovení
Čl. 1
Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČPtS ČLS JEP nebo společnost) je dobrovolné
sdružení fyzických osob – lékařů, psychologů a jiných pracovníků ve zdravotnictví a z příbuzných oborů.
ČPtS ČLS JEP působí na území České republiky.
ČPtS ČLS JEP je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která je právnickou osobou.
Čl. 2
Poslání a cíle
ČPtS ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování psychoterapie. Usiluje o její využívání v léčebně preventivní péči o psychické zdraví občanů.
ČPtS ČLS JEP usiluje o léčebně preventivní využití psychoterapie (včetně doléčování), které se týká oblasti zdravotnictví, preventivní a poradenské
využití psychoterapie se týká i dalších oblastí.
Podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů a na šíření poznatků z oblasti psychoterapie mezi odborníky jiných oborů i mezi
laickou veřejnost.
Podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oblasti psychoterapie, napomáhá k vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s
jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi.
Všestranně se podílí na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní realizace psychoterapie v léčebné, poradenské a preventivní péči.
Vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi obdobného zaměření v České republice
a v zahraničí.
Dbá na dodržování etických zásad při výkonu psychoterapie.
Dbá na užívání pouze takových postupů, které jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými poznatky.
Aktivně se podílí na celoživotním vzdělávání svých členů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a v příbuzných oborech.
Čl. 3
Formy činnosti
Pořádá a organizuje vnitrostátní a mezinárodní vzdělávací akce (kongresy, sympozia, konference, přednášky, semináře, kolokvia apod.) v souladu
se svým posláním a cíli a podporuje účast svých členů na těchto akcích v rámci České republiky i v zahraničí.
Účastní se prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkursních, atestačních, akreditačních a jim podobných řízení. Podílí se
prostřednictvím delegovaných zástupců na činnosti poradních orgánů Parlamentu České republiky, ministerstev, profesních komor a dalších orgánů,
zabývajících se problematikou zdravotnictví a dalších oblastí péče o psychické zdraví obyvatelstva.
Informuje o svých aktivitách odbornou veřejnost.
Vykonává odbornou poradenskou a expertizní činnost (včetně posuzování odborných postupů při poskytování psychoterapie).
Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny a další pocty, zejména za vynikající výsledky v rozvoji psychoterapie.

Část druhá
Organizační uspořádání
Čl. 4
Obecné principy
ČPtS ČLS JEP je odbornou společností vytvořenou na základě profesního a odborného zájmu o psychoterapii.
Je spolu s dalšími organizačními složkami součástí ČLS JEP.
Je ve své odborné činnosti autonomní a nese za ni plnou zodpovědnost.
Hospodaří se svěřeným majetkem v souladu s obecně platnými předpisy ČLS JEP.
Čl. 5
Orgány společnosti
ČPtS ČLS JEP má tyto orgány:
a)

shromáždění členů,

b)

výbor,

c)

revizní a disciplinární komisi,

d)

etickou komisi,

e)

poradní komise,

f)

sekce.

Sekce vytvářejí další orgány:
a)

členskou schůzi

b

výbor sekce.

Čl. 6
Shromáždění členů
Shromáždění členů je nejvyšším orgánem.
Je svoláváno výborem dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 4 roky. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/5 všech členů, nebo požádáli o to revizní a disciplinární komise, a to do tří měsíců ode dne doručení žádosti výboru. Termín a místo konání valné hromady je povinen výbor
zveřejnit nejpozději do 30 dnů před datem jeho konání.
Shromáždění členů volí a odvolává výbor, revizní a disciplinární komisi a etickou komisi společnosti. Řídí se volebním řádem.
Má oprávnění schvalovat a měnit stanovy a další interní předpisy společnosti.
Schvaluje zprávu o činnosti společnosti za uplynulé období, rozpočet a základní směry činnosti.
Zprávu o činnosti etické, revizní a disciplinární komise za uplynulé období bere na vědomí.
Rozhoduje o těch záležitostech společnosti, které si k rozhodnutí vyhradí.
ČL. 7
Výbor
Výbor je řídícím a výkonným orgánem společnosti.
O počtu členů výboru, který je minimálně devítičlenný členný, max. třináctičlenný rozhoduje shromáždění členů, v případě korespondenčních
voleb výbor.
Výbor na veřejnosti zastupuje předseda nebo jiný, výborem písemně pověřený člen výboru.
Výbor je svoláván předsedou, místopředsedou nebo jiným, písemně k tomu pověřeným členem výboru.
Výbor je povinen poskytovat etické komisi součinnost při řešení zjištěných etických problémů a revizní a disciplinární komisi při řešení zjištěných
disciplinárních problémů.
Délka funkčního období výboru jsou 4 roky.
Výbor má zejména tyto úkoly:
a)
b)
členů),
d)
e)
f)

připravuje a svolává valnou hromadu, realizuje její usnesení a řeší běžné záležitosti mezi jejími zasedáními,
pravidelně informuje své členy a předsednictvo ČLS JEP o své činnosti formou zápisu, c)
řeší otázky členství (přijímaní a vylučování
řeší otázky související s hospodařením společnosti, sestavuje rozpočet a plán akcí,
vede dokumentaci své činnosti,
zpracovává zprávu o činnosti, kterou předkládá valné hromadě.

Výbor má zejména tato oprávnění:
a)
volit ze svého středu předsedu, minimálně jednoho místopředsedu, vědeckého sekretáře a další funkcionáře,
b)
delegovat své zástupce na jednání orgánů ČLS JEP a vysílat je do poradních orgánů, komisí i dalších orgánů týkajících se problematiky
psychoterapie,
c)
rozhodovat o vnitřním členění společnosti,
d)
vytvářet poradní orgány k plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů,
e)
rozhodovat o výši členského příspěvku,
f)
rozhodovat o vzniku nového a zániku dosavadního členství ve společnosti,
g)
rozhodovat o způsobu voleb do orgánů společnosti a zabezpečovat jejich realizaci v souladu s Volebním řádem společnosti,
h)
udělovat, případně odnímat čestné členství ve společnosti a rozhodovat o event. prominutí povinnosti hradit členský příspěvek společnosti,
i)
vykonávat další činnosti související s realizací poslání a cílů ČLS JEP.

Čl. 8
Revizní a disciplinární komise (dále jen RDK)
RDK je kontrolním a disciplinárním orgánem společnosti.
Má minimálně 3 členy, kteří si ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.
Délka funkčního období RDK jsou 4 roky.
Má zejména tyto úkoly:
a) kontroluje činnost členů a orgánů společnosti, mimo etickou komisi, zvláště pak upozorňuje a navrhuje řešení při porušování členských
povinností,
b) nejméně jednou ročně vypracovává revizní zprávu, kterou zveřejňuje tak, aby byla přístupná výboru a členům společnosti,
c) zpracovává zprávu o činnosti, kterou předkládá valné hromadě a ta ji bere na vědomí,
d)

provádí disciplinární činnost, která se řídí disciplinárním řádem schvalovaným shromážděním členů.

Má zejména tato oprávnění:
Účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo jím pověřeného člena jednání schůzí výboru a všech ostatních orgánů společnosti dle svého
uvážení jako host bez hlasovacího práva.

Pozastavovat rozhodnutí výboru a všech ostatních orgánů společnosti, pokud jsou v rozporu se zákony, s předpisy ČLS JEP nebo interními
předpisy ČPtS, a pozastavená rozhodnutí předkládat k novému projednání.
Je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů podle čl. 6 odst 2.
Je oprávněna požadovat zápisy z jednání všech orgánů společnosti.
Čl. 9
Etická komise (dále jen EK)
EK je samostatným orgánem společnosti.
Má minimálně 3 členy, kteří si ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.
Délka funkčního období EK jsou 4 roky.
EK se při své činnosti řídí jednacím řádem schvalovaným shromážděním členů.
Má zejména tyto úkoly:
a) zpracovat a aktualizovat etický kodex,
b) vyjadřuje se k oznámením podaným výboru nebo jiným orgánům společnosti, která se týkají etických problémů,
c) vyjadřuje se k stížnostem na etická pochybení při praktikování psychoterapie (týká se i nečlenů společnosti),
d) nejméně jednou ročně vypracovává zprávu o své činnosti, kterou zveřejňuje tak, aby byla přístupná výboru a členům společnosti,
e) zpracovává zprávu o činnosti, kterou předkládá shromáždění členů a ta ji bere na vědomí.

6. Má zejména tato oprávnění:
a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo jím pověřeného člena jednání schůzí výboru a všech ostatních orgánů společnosti dle svého
uvážení jako host bez hlasovacího práva.
b) požadovat písemná nebo ústní vysvětlení od členů společnosti při zkoumání oznámení na etická pochybení členů společnosti.

Část třetí
Základní ustanovení o členství
Čl. 10
Formy členství
Členství v ČPtS ČLS JEP je řádné, čestné a přidružené.
Čl. 11
Řádné členství
1. Řádným členem se může stát lékař, klinický psycholog či jiný pracovník ve zdravotnictví nebo v příbuzném oboru.
Každý řádný člen ČPtS se stává řádným členem ČLS JEP.
Řádné členství vzniká: schválením písemné přihlášky včetně písemného doporučení dvou členů společnosti výborem ČPtS ČLS JEP, po zaplacení
členského příspěvku a po podepsání etického kodexu.
Písemná přihláška musí obsahovat platnou adresu, na které se žadatel zdržuje a alespoň jednu používanou emailovou adresu, aby bylo možné člena
prokazatelně elektronicky informovat např. při oznamování konání shromáždění členů.
Řádné členství zaniká:
a) úmrtím člena,
b) vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení tohoto prohlášení výboru společnosti nebo shromáždění členů,
c) zánikem společnosti,
d) zrušením, zejména pro neplnění členských povinností (zrušení provede výbor společnosti). Bude-li člen v prodlení s placením členského
příspěvku o více než 12 měsíců, může o zrušení členství rozhodnout výbor společnosti, jestliže byl člen na možnost zrušení členství 2 měsíce předem
písemně upozorněn na korespondenční adresu, kterou poskytl.

Čl. 12
Práva řádného člena
Každý řádný člen má tato práva:
a) účastnit se činnosti společnosti,
b) navrhovat a volit zástupce do orgánů společnosti a sám být volen,
c) obracet se s požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány společnosti a orgány
ČLS JEP, svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech jejich činnosti,
d) využívat pomoci a podpory společnosti v činnostech vyplývajících z jejích cílů a poslání.

Čl. 13
Povinnosti řádného člena
Každý řádný člen je povinen:
a) dodržovat stanovy ČPtS ČLS JEP a usnesení shromáždění členů,
b) poskytovat orgánům společnosti potřebnou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem společnosti,
c) v praxi se řídit etickým kodexem ČPtS ČLS JEP,
d) řádně a v termínu platit členské příspěvky,
e) řádně vykonávat svěřené funkce.
f) poskytnout výboru společnosti svoji platnou adresu, na které se zdržuje a alespoň jednu používanou emailovou adresu a tyto data průběžně při
každé změně do 1 měsíce aktualizovat.
Čl. 14
Čestné členství
Čestným členem se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj psychoterapie nebo ČPtS.
O udělení čestného členství rozhoduje výbor.
Čestný člen může být pověřen výkonem čestné funkce ve společnosti či v některé její pracovní skupině.
Na čestného člena se nevztahuje povinnost placení členských příspěvků a právo volit a být volen.

Čl. 15
Přidružené členství
Výbor může rozhodnout o vzniku přidruženého členství pro fyzické osoby.
2. Přidruženým členem se může stát student magisterského studia vysoké školy, který se připravuje na profese vyjmenované v Čl. 11/1 a to
schválením písemné přihlášky včetně písemného doporučení dvěma členy společnosti výborem ČPtS ČLS JEP, po zaplacení členského příspěvku a po
podepsání etického kodexu.
3. Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže volit ani být volen do orgánů společnosti. Ostatní práva a povinnosti zůstávají beze
změn.

Část čtvrtá
Majetek a hospodaření
Čl. 16
1.

ČPtS ČLS JEP samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří podle ročního rozpočtu.

2.

Příjmy ČPtS ČLS JEP tvoří:

a) členské příspěvky,
b) dotace a dary,
c) jiné příjmy, např. výnosy z akcí a z činností obchodních společností, jichž je zřizovatelem nebo na jejichž činnosti se podílí.
3.

Majetek je určen k plnění úkolů vyplývajících ze Stanov ČPtS ČLS JEP.

4. Hospodaření ČPtS ČLS JEP a jejích organizačních složek se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými k tomuto účelu
předsednictvem ČPtS ČLS JEP.

Část pátá
Zánik společnosti
Čl. 17
ČPtS ČLS JEP zaniká dobrovolným rozpuštěním, rozdělením nebo sloučením s jiným sdružením občanů.
O zániku či sloučení rozhoduje shromáždění členů.
Rozhodnutí o zrušení společnosti může udělat předsednictvo ČLS JEP v případě, že činnost ČPtS ČLS JEP poruší obecně závazné právní předpisy
nebo předpisy ČLS JEP, či je-li její činnost v rozporu s posláním nebo cíli ČLS JEP.
Při zániku společnosti určí předsednictvo ČLS JEP likvidační komisi, která dořeší se sekretariátem ČLS JEP majetkové záležitosti.

Část šestá
Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. 18
Tyto Stanovy včetně Jednacího a Volebního řádu byly schváleny shromážděním členů ČPtS ČLS JEP dne ….........
Tyto Stanovy včetně Jednacího a Volebního řádu nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení předsednictvem ČLS JEP.

JEDNACÍ ŘÁD
Část první
Obecná ustanovení
Čl. 1
Východiska a působnost
1.

Jednací řád ČPtS ČLS JEP vychází z příslušných ustanovení Stanov ČPtS ČLS JEP (dále jen „Stanov“).

2.

Jednací řád upravuje jednání orgánů společnosti.

Část druhá
Společná ustanovení
Čl. 2
Účast na jednání a hlasovací právo
1.

Členové s právem účasti se účastní jednání orgánů ČPtS ČLS JEP, nebrání-li jim v tom závažné důvody.

2. Právo účastnit se jednání orgánu mají jeho řádní a čestní členové, v případě nižšího orgánu pak členové orgánu vyššího. Účast členů EK a RDK
na jednání jiných orgánů upravují příslušná ustanovení Stanov.
3. Hosté se mohou jednání orgánu zúčastnit jen se souhlasem pracovního předsednictva. Není-li pracovní předsednictvo zvoleno, pak se souhlasem
osoby zvolené do čela orgánu, případně se souhlasem většiny členů orgánu.
4. Právo hlasovat v průběhu jednání orgánu mají jeho řádní členové, čestní členové mají hlas poradní. Převedení práva hlasovat na jiného člena je
nepřípustné.
5. Shromáždění členů resp. členská schůze (v případě sekce) musí být svolána minimálně jednou za 4 roky a vždy, požádá-li o to alespoň 1/5 všech
členů společnosti, resp. sekce, nebo požádá-li o to RDK, a to do tří měsíců ode dne doručení žádosti výboru, resp. výboru sekce. V případě
nefunkčnosti výboru svolá shromáždění členů RDK ČLS JEP.
6. Termín a místo konání shromáždění členů, resp. členské schůze je povinen výbor, resp. výbor sekce zveřejnit nejpozději 30 dnů před datem jeho
konání.
7. Jednání ostatních orgánů musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/5 všech členů orgánu a to do tří měsíců ode dne doručení žádosti
předsedovi orgánu.
Čl. 3
Schopnost usnášení orgánů společnosti
1.

Jednání orgánu může být v oznámený čas zahájeno a orgán se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s právem

hlasovat.
2.

Je-li hlasováno korespondenčně, je usnesení přijato, hlasovala-li pro návrh alespoň polovina všech členů příslušného orgánu s právem hlasovat.

3. V případě shromáždění členů resp. členské schůze, není-li naplněna podmínka přítomnosti nadpoloviční většiny členů společnosti resp. sekce s
právem hlasovat, vyčkají přítomní po dobu 15 minut od oznámeného času zahájení, po jejím uplynutí může být jednání zahájeno a prohlášeno za
usnášeníschopné. Usnesení orgánu je v tomto případě platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných s právem hlasovat. Musí však být
přítomna alespoň 1/10 členů s právem hlasovat.
Čl. 4
Program jednání
1.

Jednání orgánu svolává předseda, místopředseda či jiný pověřený člen 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. Jde-li o jednání shromáždění členů resp. členské schůze, musí program jednání obsahovat zprávu o činnosti společnosti resp. sekce za uplynulé
období a kontrolu plnění dříve přijatých usnesení a úkolů.
4. Obdrží-li orgán upozornění příslušné RDK resp. EK na to, že jeho rozhodnutí odporuje zákonu nebo platným předpisům ČPtS ČLS JEP či ČLS
JEP , resp. etickému kodexu, je povinen se tímto rozhodnutím zabývat na svém nejbližším jednání za přítomnosti pověřeného člena RDK resp. EK.
5.

Následné rozhodnutí orgánu v dané otázce je konečné.

Čl. 5
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.
Hosté se diskuse účastní jen se svolením osoby pověřené řízením jednání.
Č. 6
Hlasování
1.

Každý řádný člen orgánu má právo předložit návrh na hlasování.

2. O jednotlivých návrzích se hlasuje, není-li stanoveno jinak, veřejným hlasováním. 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.
Čl. 7
Zápis z jednání a usnesení
Z jednání shromáždění členů resp. členské schůze musí být přijato usnesení, které je vyvěšeno na stránkách společnosti.
Z jednání ostatních orgánu je pořizován zápis, který je dán k dispozici každému členu orgánu. Zápisy ze schůzí orgánů jsou vyvěšovány na
stránkách společnosti.

Část třetí
Jednání orgánů
Čl. 8
Jednání shromáždění členů
1.

Svolání shromáždění členů upravuje Čl. 6 Stanov.

2.

Pro jednání shromáždění členů jsou závazná společná ustanovení uvedená v Čl. 2-7 Jednacího řádu.

Čl. 9
Materiály k jednání shromáždění členů
1. Řádní a čestní členové společnosti mohou požadovat projednání svých materiálů na jednání shromáždění členů. V tomto případě je doručí
výboru nejpozději 1 měsíc před datem jeho konání. Později doručené materiály mohou být zařazeny do programu jen po schválení účastníky
shromáždění členů.
2. Veškeré písemné materiály určené k projednání na shromáždění členů doručí výbor účastníkům jednání nejpozději deset dnů před datem jeho
konání. Materiály mohou být rozeslány v písemné formě, elektronické formě, či zveřejněny na internetových stránkách.
Čl. 10
Komise a předsednictvo shromáždění členů
1.

Jednání shromáždění členů zahajuje a řídí až do zvolení pracovního předsednictva výborem pověřený člen výboru.

2.
Po zahájení jednání pověřený člen výboru konstatuje, zda je shromáždění členů usnášeníschopné podle ustanovení Čl. 3 Jednacího řádu. Je-li
tato podmínka splněna, zvolí účastníci jednání s právem hlasovat pracovní předsednictvo, návrhovou a mandátovou komisi a schválí program jednání.
Volební komisi volí tehdy, je-li v programu jednání volba orgánů nebo jejich členů.
3.

Tyto zvolené, přechodné orgány zejména:
a) pracovní předsednictvo řídí jednání shromáždění členů,
b) mandátová komise kontroluje přítomnost účastníků jednání, ověřuje oprávněnost jejich účasti na jednání a hlasování,

c) návrhová komise připravuje návrh usnesení, zapracovává do něj připomínky a
konečnou podobu,

návrhy účastníků jednání a zpracovává jeho

d) činnost volební komise upravují příslušná ustanovení Volebního řádu ČPtS ČLS JEP.
Čl. 11
Usnesení shromáždění členů
1. Z jednání shromáždění členů musí být přijato usnesení. Lze je přijímat k příslušnému bodu programu ihned po jeho projednání, nebo souhrnně v
závěru jednání.
2.

Usnesení je zveřejněno na stránkách společnosti a doručeno předsednictvu ČLS JEP.

3.

Členové společnosti jsou povinni dodržovat usnesení.

VOLEBNÍ ŘÁD
Čl. 1
Východiska a působnost
1. Volební řád ČPtS ČLS JEP vychází z příslušných ustanovení Stanov ČPtS ČLS JEP (dále jen „Stanov“).
2. Volebním řádem ČPtS ČLS JEP (dále jen „Volební řád”) se řídí volby do stálých a pracovních orgánů a funkcí v ČPtS ČLS JEP.

Čl. 2
Volené orgány a funkce
1. Shromáždění členů (Čl. 6 Stanov) volí tyto stálé orgány:
- výbor v počtu devět až třináct členů (Čl. 7 Stanov),

- RDK v počtu tří a více členů (Čl. 8 Stanov),
- EK v počtu tří a více členů (Čl. 9 Stanov).

2. Je-li zřízena sekce, volí její členská schůze:
- výbor sekce.

3. Shromáždění členů volí tyto pracovní orgány:
- pracovní předsednictvo v počtu pěti a více členů,
- volební komisi v počtu tří a více členů v případě, že v programu jednání jsou volby,
- mandátovou komisi v počtu tří a více členů,
- návrhovou komisi v počtu tří a více členů,
- další pracovní orgány podle svého uvážení.
Členská schůze sekce volí přiměřeně pracovní orgány podle potřeby.

4. Členové výboru, resp. výboru sekce volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a další funkcionáře.
5. Členové RDK, EK a dalších poradních či pracovních orgánů volí ze svého středu předsedu.

Čl. 3
Omezení výkonu funkce
1. Délka volebního období stálých orgánů a funkcí v ČPtS ČLS JEP jsou 4 roky.
2. Člen RDK a EK nesmí být současně členem výboru.

Čl. 4
Volební právo
1. Právo volit do orgánů společnosti mají řádní členové.

Čl. 5
Způsob hlasování a jeho platnost
1. Při volbě do výboru a RDK musí být uplatněno tajné hlasování. Při volbě do ostatních orgánů může být uplatněno tajné nebo veřejné hlasování
podle rozhodnutí účastníků jednání s právem volit (dále jen „oprávněných voličů“).
2. Za členy orgánů je zvolen stanovený počet těch osob, které obdržely nejvíce hlasů. Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný
počet hlasů, o zvolení rozhodne losování za účasti volební komise.

Čl. 6
Příprava voleb
1. Členové ČPtS ČLS JEP mohou provádět volební kampaň. V jejím rámci mohou být navrhováni kandidáti do volených orgánů a funkcí. Každý
řádný člen společnosti může být písemně navržen výboru společnosti jako kandidát do volených orgánů a funkcí a to nejpozději 1měsíc před konáním
shromážděním členů.
2. Volební kampaň 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.
3. Volební kampaň je zpravidla zahájena 3 měsíce před konáním voleb a musí být ukončena nejpozději 24 hod. před zahájením voleb.
4. Výbor, resp. výbor sekce sestavuje a zveřejňuje kandidátní listiny. V případě korespondenčních a elektronických voleb sestavuje a zveřejňuje

kandidátní listiny volební komise (viz Čl. 7 a Čl. 10 Volebního řádu).
5. Orgán, který podle předchozích vět je odpovědný za sestavení kandidátních listin, je odpovědný i za to, aby všichni oprávněni voliči byli nejméně
40 dnů předem informováni o datu uzávěrky pro podávání návrhů na kandidáty do voleb a o způsobu podání kandidatury.
6. Výbor, resp. výbor sekce zajistí veškeré podmínky pro úspěšné konání voleb a stanoví rovněž počty volených členů orgánů v případech, kdy
nejsou pevně určeny.

Čl. 7
Volební komise
1. Volební komisi volí valná hromada, pokud jsou na programu valné hromady volby. V případě korespondenčních a elektronických voleb volí
volební komisi výbor, resp. výbor sekce. V tomto případě volební komise sestavuje a zveřejňuje kandidátní listiny. Dále zejména sčítá platné a
neplatné hlasy a vyhlašuje výsledky voleb. Volební komise odpovídá za správný průběh voleb a řeší případné stížnosti. Členové volební komise plní
zároveň i funkci skrutátorů.
2. Členové volební komise jsou voleni jednotlivě. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do stálých orgánů (RDK a EK, výboru,
resp. výboru sekce).

Čl. 8
Způsob voleb do stálých orgánů a jejich průběh
1. Volby do stálých orgánů se konají zpravidla jednokolovým způsobem.
2. O dvoukolovém způsobu voleb může rozhodnout orgán, který vyhlásil volby.
3. Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí ihned po zjištění jejich výsledků nejpozději však do dvou týdnů od ukončení voleb.
4. Předseda nebo jím pověřený člen volební komise řídí volby členů stálých orgánů.
5. O průběhu a výsledcích voleb vyhotovuje volební komise zápis, který podepíší všichni její členové. Důvody případného odmítnutí podpisu se
poznamenají. V usnesení z jednání stálého orgánu se výsledek voleb konstatuje.
6. Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb na adresu předsedy nebo pověřeného člena volební
komise. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise.

Čl. 9
Způsob voleb do pracovních orgánů a jejich průběh
1. Pro způsob a průběh voleb pracovních orgánů ČPtS ČLS JEP a jejích organizačních složek platí ustanovení tohoto předpisu přiměřeně. O jejich
konkrétní podobě rozhodují příslušné orgány tak, aby byla zaručena svoboda a demokratičnost voleb.

Čl. 10
Korespondenční nebo elektronické volby
1. Volby do výboru, RDK a EK, resp. výboru sekce mohou probíhat korespondenčním nebo elektronickým způsobem.
2. O formě a způsobu voleb rozhoduje výbor, resp. výbor sekce.
3. Při korespondenčních nebo elektronických volbách musí být obesláni všichni oprávnění voliči.
4. Výbor, resp. výbor sekce zvolí volební komisi ve smyslu Čl. 7.
5. Při přípravě voleb se postupuje podle Čl. 6.
6. Volební komise zajistí vypracování volebních lístků, které musí být odeslány všem oprávněným voličům.
7. Ostatní ustanovení Volebního řádu se pro určenou volbu použijí přiměřeně.
8. Konkrétní způsob provedení elektronické volby stanoví předem výbor, resp. výbor sekce. Elektronické volby musí zajistit průkaznost volby. Před
realizací elektronických voleb je nezbytné dohodnout se sekretariátem ČLS JEP konkrétní průběh voleb, zejména zabezpečení tajného průběhu voleb.

