
Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP  z.s. 

Jednací řád 

§ 1 Obecná ustanovení  

1. Jednací řád Společnosti pro gastrointestinální onkologii České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně z.s. (dále jen "SGO") vychází z příslušných ustanovení 
Stanov  ČLS JEP. 

2. Jednací řád SGO (dále jen „Jednací řád“) upravuje jednání následujících orgánů SGO: 

a) výboru 

b) revizní komise 

c) shromáždění členů 

 

§ 2 Výbor SGO 

1. Jednání výboru  

a) Právo účastnit se jednání výboru mají řádní i čestní členové SGO a delegáti vyšší 
organizační složky ČLS JEP.   

b) Hosté se mohou jednání výboru zúčastnit jen se souhlasem předsedy SGO, 
případně se souhlasem většiny členů výboru.   

c) Právo hlasovat mají řádní členové výboru, ostatní mají hlas poradní. Převedení 
práva hlasovat na jiného člena je nepřípustné. 

2. Schopnost usnášení  

a) Jednání výboru může být v oznámený čas zahájeno a výbor se může platně 
usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s právem hlasovat 

b) Jednání výboru může v případě nutnosti probíhat i elektronickou cestou 
(elektronická pošta, on-line diskuzní fóra)  

3. Program jednání  

a) Jednání se řídí programem, který je schvalován jeho účastníky v úvodu. Členové 
výboru by měli být o programu jednání informováni nejméně jeden týden předem. 
O změně programu ze závažných důvodů je možno hlasovat i během jednání 
orgánu. 

b) Program musí obsahovat zprávu o činnosti za uplynulé období a kontrolu plnění 
dříve přijatých usnesení a úkolů. 

c) Výbor je povinen se zabývat rozhodnutím, které neodpovídá předpisům a na které 
byl upozorněn revizní komisí. 



4. Řízení jednání a jeho pr ůběh 

a) Jednání výboru SGO řídí předseda. V jeho nepřítomnosti místopředseda, 
případně člen výboru pověřený řízením. 

b) Diskuse k jednotlivým bodům programu se mohou účastnit všichni členové výboru 
a nečlenové s právem účasti. 

5. Hlasování  

a) Každý řádný člen má právo předložit návrh na hlasování. Nejprve se hlasuje o 
návrzích pozměňujících. 

b) O jednotlivých návrzích se hlasuje zpravidla veřejným hlasováním. 

c) V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas 
řídícího schůzi. 

6. Usnesení  

a) Členové výboru jsou povinni dodržovat usnesení výboru. 

b) Ze zasedání výboru včetně usnesení k jednotlivým bodům pořizuje zápis 
zpravidla sekretář výboru. 

§ 3 Shromážd ění členů SGO 

1. Shromáždění členů SGO se koná minimálně 1x za čtyři roky. Právo účastnit se jednání 
mají řádní a čestní členové SGO a delegovaní členové orgánu ČLS JEP. 

2. Shromáždění členů svolává výbor SGO. Shromáždění členů musí být také svoláno, 
pokud o to projeví zájem 1/5 členské základny a to písemnou formou předanou výboru 
SGO. 

3. Členové SGO mohou požadovat projednání svých materiálů na jednání shromáždění. 
Materiály doručí výboru nejpozději 14 dní předem. Později doručené materiály mohou 
být zařazeny do programu jen v naléhavé potřebě. 

4. Veškeré písemné materiály určené k projednávání musí být členům SGO dostupné 
nejpozději 10 dnů před vlastním konáním. 

5. Jednání zahajuje a řídí až do zvolení pracovního předsednictva pověřený člen výboru. 

6. Po zahájení jednání konstatuje pověřený člen výboru, zda je shromáždění usnášení 
schopné  

7. Poté účastníci zvolí pracovní předsednictvo, návrhovou a mandátovou komisi a schválí 
program jednání. Volební komisi volí tehdy, jsou-li v programu volby. 

8. Program jednání shromáždění členů 

a) Jednání se řídí programem, který je schvalován v úvodu. 

b) Program musí obsahovat zprávu o činnosti výboru za uplynulé období a kontrolu 
plnění dříve přijatých usnesení.  



c) Člen výboru pověřený řízením jednání podává návrh na ukončení jednotlivých 
bodů programu, navrhuje hlasování, řídí diskusi a navrhuje ukončení jednání. 

d) Mandátová komise kontroluje přítomnost účastníků jednání a ověřuje oprávněnost 
jejich účasti na jednání a hlasování. 

e) Návrhová komise připravuje návrh usnesení. 

f) Diskuse je součástí jednotlivých bodů programu a mohou se jí účastnit všichni 
členové SGO a nečlenové s právem účasti.  

g) Volební komise zahájí svojí činnost v případě, že jsou na programu volby. 

§ 4 Účinnost  

1. Tento jednací řád byl schválen výborem SGO dne 29.4. 2015 a nabývá platnosti a 
účinnosti dnem schválení předsednictvem ČLS JEP. 

 

V Praze dne 29.4. 2015   prof. MUDr. Miroslav Zavoral, PhD 
předseda SGO ČLS JEP 


