Jednací řád Výkonného výboru a odborných komisí PŠS
Výkonný výbor PŠS (dále jen „VV PŠS“) vydává tento jednací řád:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Jednací řád VV a odborných komisí PŠS upravuje způsob jednání VV a odborných komisí
PŠS (dále jen „orgán PŠS“).
Článek 2
Příprava jednání
1. Jednání orgánu PŠS svolává jeho předseda nebo po předchozí dohodě s ním jiný člen
orgánu PŠS (dále jen „svolavatel“).
2. Program jednání orgánu PŠS navrhuje svolavatel, mj. i na základě podnětů od členů
orgánu PŠS.
3. Termín a místo jednání, návrh programu, popřípadě i podklady pro jednání zašle
svolavatel všem členům orgánu PŠS písemně nebo elektronickou poštou nejpozději pět
kalendářních dnů před termínem jednání.
4. Podle potřeby, zejména k projednání závažných a naléhavých otázek, může předseda
svolat mimořádnou schůzi orgánu PŠS. Musí tak učinit vždy, požádá-li o to nadpoloviční
většina členů orgánu PŠS. Neučiní-li tak do 3 dnů, může schůzi svolat kterýkoli člen
orgánu PŠS.
Článek 3
Jednání orgánu PŠS
1. Jednání orgánu PŠS řídí jeho předseda nebo jím určený zástupce, popř. svolavatel (dále
jen „předsedající“).
2. Na úvod jednání schvaluje orgán PŠS navržený program. Kterýkoli člen má právo
navrhnout změnu nebo doplnění programu jednání.
3. Usnesení orgánu PŠS se přijímá hlasováním. Usnesení je platné, pokud s ním souhlasí
většina přítomných členů orgánu PŠS – v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
4. Pokud je projednáván návrh, při němž dochází u některého ze členů orgánu PŠS ke
střetu zájmu, je na počátku projednávání sděleno předsedajícím, že tento člen nebude o
rozhodnutí hlasovat. Je povinností každého člena orgánu PŠS oznámit předsedajícímu,
pokud si myslí, že u něj dochází ke střetu zájmu (klubová příslušnost, rodinné nebo
podnikatelské vazby, jiné).
5. O průběhu jednání pořizuje předsedající nebo jím určený zástupce (např. sekretář) zápis,
který zašle k připomínkám všem členům orgánu PŠS nejpozději do 14 kalendářních dnů
od termínu konání jednání. Po odsouhlasení, ale nejdéle do 30 kalendářních dnů od
termínu konání, se zápis jednání orgánu PŠS prezentuje veřejně na webových stránkách
PŠS.
6. Orgán PŠS pro operativní řešení úkolů a rozhodování může využívat elektronického emailového spojení. Předseda orgánu PŠS vyvolává usnesení členů orgánu PŠS písemným
nebo e-mailovým dotazem. Usnesení je platné tehdy, jestliže byli osloveni všichni

členové orgánu PŠS a s návrhem usnesení souhlasí ve stanoveném termínu nadpoloviční
většina členů orgánu PŠS.
7. Člen orgánu se jednání může účastnit i vzdáleně elektronickou formou komunikace,
případně může za sebe určit zástupce.
Článek 4
Závěrečné ustanovení
1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 28. 6. 2016 a ruší všechny předchozí verze.

