H-2 JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY
K zabezpečení správnosti jednání orgánů České lékárnické komory vydává se na základě
§ 15, odst. 2, písm. a) zákona ČNR č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické komoře tento jednací řád. Upravuje postup
všech orgánů České lékárnické komory při jednání a rozhodování a jeho ustanovení jsou
pro ně závazná.
ČÁST I.
Obecná ustanovení
§1
Základní ustanovení o orgánech okresních sdružení lékárníků (dále jen okresní sdružení)
a České lékárnické komory (dále jen komora), o jejich složení, působnosti a pravomocích
jsou uvedena v organizačním řádu České lékárnické komory.
§2
Představenstva okresních sdružení, revizní komise a čestné rady okresních sdružení,
delegáti sjezdu komory, představenstvo komory, revizní komise a čestná rada komory
jsou volenými orgány. Jsou voleny účastníky okresních shromáždění lékárníků a delegáty
sjezdu podle ustanovení volebního řádu České lékárnické komory.
§3
Členem voleného orgánu může být jen člen komory zapsaný v seznamu členů některého
okresního sdružení. Členem orgánu okresního sdružení může být jen člen tohoto
sdružení. Členství ve volených orgánech je omezeno ustanoveními § 10, 13 a 18 zákona
č. 220/1991 Sb.
§4
Počet členů volených orgánů stanoví zákon a v případech, kdy tak uvedeno není,
příslušná představenstva okresních sdružení a představenstvo komory v rozmezí daném
organizačním řádem.
§5
Společné okresní sdružení může být vytvořeno na společném okresním shromáždění
lékárníků více okresů, nebo může vzniknout sloučením několika okresních sdružení.
Společné okresní sdružení se rozdělí, rozhodne-li o tom nadpoloviční většina shromáždění
lékárníků jednoho z okresů.
§6
Okresní sdružení mohou vytvořit společné čestné rady a revizní komise, případně jiné
pomocné orgány, dohodnou-li se na tom okresní shromáždění lékárníků. Do těchto
orgánů volí každé okresní sdružení dohodou stanovený počet členů.
§7
Pro společné orgány okresních sdružení platí ustanovení části VI. tohoto jednacího řádu.

§8
Funkční období volených orgánů stanoví organizační řád. Může být měněno jen
rozhodnutím sjezdu delegátů. Členové voleného orgánu vykonávají svou funkci do
nástupu nově zvolených členů.
§9
1) Změny ve složení volených orgánů mohou nastat:
- zproštěním z funkce: člen orgánu, jemuž trvalá překážka brání ve výkonu funkce, je
povinen písemně požádat o zproštění orgán, jehož je členem,
- odvoláním z funkce: orgán, který člena zvolil, může jej odvolat pro neplnění povinností,
- zánikem členství v komoře podle ustanovení organizačního řádu a ukončením lékárnické
praxe (viz § 8 zákona č. 220/1991 Sb.).
2) Na uvolněné místo nastupuje náhradník podle pravidel stanovených volebním řádem.
3) Okresní shromáždění lékárníků nebo sjezd delegátů zvolí nové členy orgánu
(představenstva, revizní komise, čestné rady) v případě, že po odstoupení nebo odvolání
členů těchto orgánů tyto není možné doplnit z náhradníků, a to nejméně v takovém
počtu, aby byl orgán složen alespoň z minimálního počtu členů stanoveného
organizačním řádem. O volbě nových členů může okresní shromáždění lékárníků nebo
sjezd delegátů rozhodnout bezprostředně před jejím provedením.
§ 10
Členové volených orgánů jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě a řídit se při
výkonu funkce obecně platnými právními předpisy a řády a předpisy komory. Člen, jehož
funkce skončila, je odpovědný za řádné předání funkce, zejména předání písemností a
vyúčtování svěřeného majetku.
ČÁST II.
Pravidla jednání orgánů okresních sdružení a komory
§ 11
Orgány mohou jednat o záležitostech, které spadají do jejich působnosti podle zákona,
řádů a předpisů komory. Jednají kolektivně na zasedáních, na která jsou zváni všichni
jejich členové nebo delegáti. Zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů nebo delegátů.
§ 12
Orgány jednají o záležitostech, které byly stanoveny programem, anebo o těch, o nichž
se orgán dodatečně usnesl. Jednání spočívá v přednesení předmětu jednání, diskusi, a je
zakončeno usnesením. Usnesení je kolektivní a k jeho přijetí je potřebný souhlas
nadpoloviční většiny přítomných, u čestných rad a revizních komisí souhlas nadpoloviční
většiny jejich členů.
§ 13
Členové orgánů při jednáních předkládají návrhy a pozměňující návrhy, vyjadřují
stanoviska a hlasují o návrzích. Vyjádření a pozměňující návrhy se předkládají po
skončení diskuse. Při hlasování se hlasuje nejdříve o pozměňujících návrzích.

§ 14
O návrzích se zpravidla hlasuje veřejně, každý člen orgánu má jeden hlas a musí
hlasovat osobně. Každý člen orgánu může požadovat tajné hlasování, o čemž orgán
rozhodne hlasováním bez rozpravy.
§ 15
1) K zajištění řádného průběhu zasedání okresní shromáždění a sjezd delegátů volí
veřejným hlasováním nadpoloviční většinou mandátovou, návrhovou a volební komisi a
ověřovatele zápisu. Pracovní komise mohou být zvoleny na období jednoho roku. Komise
musejí být minimálně tříčlenné.
2) Mandátová komise ověřuje oprávněnost přítomných k účasti, podává zprávu o počtu
přítomných a počtu oprávněných hlasovat a o způsobilosti usnášet se, sleduje správnost
hlasování.
3) Návrhová komise připravuje návrh na usnesení, který zpravidla obsahuje stanovisko k
předneseným zprávám a stanovisko k navrhovaným opatřením.
4) Volební komise zajišťuje průběh voleb, případně organizuje tajné hlasování.
5) V případě konání zvláštního volebního shromáždění podle § 12 odst. 2
volebního řádu příslušné představenstvo ustanoví složení mandátové a volební
komise a ověřovatele zápisu.
§ 16
V záležitostech uvedených v § 2, odst. 2, písm. a), b), e), g) organizačního řádu podává
člen žádosti, návrhy a stížnosti orgánům okresního sdružení a komory písemně. Podání
určená orgánům komory a sjezdu se zasílají sekretariátu komory. Není-li v řádech
stanoveno jinak, odpoví orgány na podání do 15 dnů.
§ 17
Jedná-li orgán o záležitostech člena a na základě jeho podnětu, postupuje v součinnosti s
tím, jehož se jednání týká. Musí přezkoumat a doplnit všechny náležitosti podání. Člen
má právo, pokud o to požádá, být přizván k projednávání věci, s výjimkou disciplinárního
řízení.
§ 18
1) Průběh jednání orgánů musí být zachycen v zápise, v němž se uvede zejména:
- datum a místo konání,
- čas zahájení jednání,
- seznam přítomných a nepřítomných s konstatováním, že jednání je usnášeníschopné,
- plné znění přijatých rozhodnutí,
- výsledek hlasování,
- zpráva mandátové komise (týká se pouze okresního shromáždění a sjezdu delegátů).
2) Zápisy vyhotovuje zapisovatel jmenovaný předsedou, místopředsedou nebo
předsedajícím a podepisuje je předseda, místopředseda nebo předsedající. Zápisy z
okresních shromáždění a sjezdů delegátů podepisují i dva ověřovatelé zápisu, zvolení
okresním shromážděním nebo sjezdem delegátů, kteří potvrzují pravost a správnost
zápisu.

§ 19
Zápisy z jednání orgánů i ostatní písemnosti vzniklé činností orgánů okresních sdružení a
komory se archivují podle platných právních předpisů.
ČÁST III.
Rozhodnutí orgánů okresních sdružení a komory
§ 20
1) Rozhodnutí orgánů, která jsou obecného charakteru a týkají se všech členů okresního
sdružení nebo všech členů komory, se zveřejní způsobem stanoveným příslušným
představenstvem.
2) Rozhodnutí orgánů komory týkající se všech jejích členů, zejména změny vnitřních
stavovských předpisů a usnesení sjezdu delegátů včetně stanovení příspěvkové
povinnosti se zveřejní v sídle komory a prostřednictvím internetových stránek.
§ 21
Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů nebo orgánů se oznamují písemně těmto
členům nebo orgánům. Rozhodnutí, proti kterým je přípustné odvolání nebo rozklad,
musejí být doručena doporučeným dopisem s doručenkou, rozhodnutí v disciplinárních
záležitostech musejí být členu doručena do vlastních rukou.
§ 22
Písemné rozhodnutí musí obsahovat kdy a kým bylo vydáno, výrok, odůvodnění a
poučení o opravném prostředku.
§ 23
zrušen
ČÁST IV.
Zápis do seznamu členů komory
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen

§ 29
zrušen
ČÁST V.
Jednání orgánů komory
§ 30
Sjezd delegátů je nejvyšším orgánem komory. Svolává jej písemně představenstvo
komory v termínech stanovených organizačním řádem. Datum konání sjezdu musí být
oznámeno písemně nebo na internetových stránkách komory www.lekarnici.cz nejméně 1
měsíc předem. V tomtéž termínu obdrží představenstva okresních sdružení písemně
návrhy změn a doplňků řádů komory, pokud budou předmětem jednání sjezdu delegátů.
§ 30a
Sjezd může rozhodnout o přerušení svého jednání. Termín dalšího jednání oznámí
představenstvo komory vhodným způsobem.
§ 31
Jednání sjezdu delegátů se řídí schváleným programem. Program navrhuje
představenstvo komory a zveřejňuje jej na pozvánkách. Každý delegát s hlasem
rozhodujícím má právo navrhovat rozšíření programu sjezdu.
§ 32
Jednání sjezdu delegátů řídí pracovní předsednictvo zvolené sjezdem, jehož členové
střídavě předsedají sjezdu. Předsedající zařazuje na pořad jednání body programu a řídí
diskusi. Může navrhnout časové a věcné omezení diskuse k projednávaným otázkám a
organizuje hlasování o návrzích.
§ 33
Sjezdu delegátů se účastní delegáti s hlasem rozhodujícím, zvolení na okresních
shromážděních lékárníků, delegáti s hlasem poradním, jimiž jsou členové představenstva,
čestné rady a revizní komise komory a kandidáti zařazení na kandidátních listinách
orgánů komory. Jednání sjezdu mohou být přítomni hosté pozvaní představenstvem
komory.
§ 34
1) Delegát s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit v jednání sjezdu a hlasovat. Pokud
z časových důvodů nemůže vystoupit, má právo předložit svůj názor písemně. Toto
vyjádření je přílohou zápisu z jednání sjezdu.
2) Delegát s hlasem poradním má právo předkládat návrhy a vyjadřovat se k
projednávaným otázkám.
3) Předsedající umožní hostu vystoupit v jednání sjezdu na jeho žádost nebo na návrh
delegáta.

§ 35
Představenstvo komory je řídícím a výkonným orgánem komory. Svolává je a jeho
jednání řídí prezident komory nebo jiný pověřený člen představenstva. Schází se v
termínech stanovených organizačním řádem a jedná podle připraveného programu.
Zasedání představenstva komory se zúčastňuje předseda nebo jiný člen revizní komise
komory.
§ 36
Zasedání čestné rady komory svolává a řídí její předseda a v době jeho nepřítomnosti
místopředseda. Při projednávání disciplinárních záležitostí členů se řídí i disciplinárním
řádem. Rozhoduje o nich v tajném hlasování nadpoloviční většinou všech svých členů.
Rozhodnutí dává na vědomí představenstvu komory.
§ 37
Zasedání revizní komise komory svolává a řídí její předseda. K přijetí rozhodnutí je nutný
souhlas nadpoloviční většiny všech členů revizní komise komory.
§ 38
1) Prezident zastupuje komoru navenek. Prezidenta zastupuje viceprezident po dobu jeho
nepřítomnosti.
2) Prezident je oprávněn v případě potřeby činit neodkladná rozhodnutí příslušející
představenstvu komory. Tato rozhodnutí je povinen předložit nejbližšímu zasedání
představenstva komory ke schválení.
ČÁST VI.
Jednání orgánů okresních sdružení
§ 39
Okresní shromáždění lékárníků je nejvyšším orgánem okresního sdružení. Svolává je
představenstvo okresního sdružení v termínech stanovených organizačním řádem. Datum
konání shromáždění musí být oznámeno písemně nebo na internetových stránkách
komory www.lekarnici.cz.
§ 40
Jednání okresního shromáždění lékárníků řídí předseda nebo pověřený člen
představenstva okresního sdružení. Jednání se řídí programem, který schválilo
shromáždění. Zápis z jednání se zasílá představenstvu komory.
§ 41
1) Představenstvo okresního sdružení je řídícím a výkonným orgánem okresního
sdružení. Jeho zasedání svolává a řídí předseda, místopředseda nebo pověřený člen
představenstva. Jednání se účastní předseda nebo pověřený člen revizní komise
okresního sdružení, může se ho účastnit člen orgánu komory. Zápis z jednání se zasílá
představenstvu komory.

2) Představenstvo okresního sdružení zastupuje navenek jeho předseda. Je oprávněn v
případě potřeby činit neodkladná rozhodnutí příslušející představenstvu okresního
sdružení. Tato rozhodnutí je povinen předložit nejbližšímu zasedání představenstva ke
schválení. Po dobu nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda.
§ 42
Zasedání čestné rady okresního sdružení svolává a řídí její předseda. Při projednávání
disciplinárních záležitostí se řídí disciplinárním řádem. Rozhoduje o nich v tajném
hlasování. K přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů čestné
rady. Zápis z jednání zasílá představenstvu okresního sdružení a čestné radě komory.
§ 43
Zasedání revizní komise okresního sdružení svolává a řídí její předseda. K přijetí
rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů revizní komise. Zápis z
jednání se zasílá revizní komisi komory.
ČÁST VII.
Doručování
§ 44
Člen činí písemné podání vůči komoře v listinné nebo elektronické podobě
prostřednictvím veřejné datové sítě, telegraficky nebo telefaxem. Podání učiněné
telegraficky je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, je-li písemné podání učiněno
telefaxem nebo v elektronické podobě, je třeba v téže lhůtě jej doplnit předložením jeho
originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla
ve stanovené lhůtě doplněna, komora nepřihlíží. V případě podání v elektronické podobě
opatřeného zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se nevyžaduje doplnění
podání předložením jeho originálu. Člen je dále oprávněn činit podání vůči komoře
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
§ 45
1) Komora činí písemná podání vůči členu prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky. Není-li možné doručit písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky, komora ji doručí na adresu člena uvedenou v seznamu členů nebo na jinou
adresu, kterou člen určí jako doručovací adresu, nebo na elektronickou adresu.
2) Komora doručuje na elektronickou adresu, kterou člen sdělil komoře, jestliže komoru
o doručování písemnosti tímto způsobem požádal nebo s ním vyslovil souhlas a jestliže
uvedl akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který vydal jeho kvalifikovaný
certifikát a vede jeho evidenci, nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát.
3) Při doručování podle odst. 2 komora člena vyzve, aby doručení potvrdil komoře do 3
dnů od odeslání písemnosti elektronickou zprávou opatřenou jeho zaručeným
elektronickým podpisem. Doručení prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou
adresu je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu vrátila komoře
jako nedoručitelná nebo jestliže adresát do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil
komoře její přijetí elektronickou zprávou podle předchozí věty.
§ 46

Podle § 44 a § 45 se řídí též doručování písemností podle ostatních stavovských předpisů
komory.
ČÁST VIII.
Závěrečná ustanovení
§ 47
1) K zajištění odborné nebo hospodářské činnosti mohou orgány okresních sdružení a
komory vytvářet pomocné orgány, které nemají výkonnou pravomoc. Jejich působnost
určí orgán, který je zřídil. Členem pomocného orgánu může být jmenován i nečlen
komory nebo člen, který nevykonává lékárnickou praxi.
2) Pomocné orgány jsou stálé nebo dočasné a pro jejich jednání platí přiměřeně tento
jednací řád.
§ 48
Tento jednací řád byl schválen v tomto znění sjezdem delegátů komory dne 8. 11. 2013
s účinností od 1. 12. 2013.

