
Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova 

Jednací řád pracovních skupin 
 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb (dále JŘ) je vnitřním 

předpisem, který upravuje činnost pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb 

(dále jen PS).  

 

II. Svolání jednání pracovní skupiny 

 

1. Jednání PS se koná dle potřeby v závislosti na fázi procesu komunitního plánování (nejméně 

však 4x ročně).   

2. Jednání PS svolává vedoucí pracovní skupiny a to písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou 

po domluvě s manažerkou sociálních služeb. Členové PS musí být pozváni nejpozději 10 dní před 

jednáním.  

3. Vedoucí PS svolá jednání vždy, požádá-li o to nejméně jedna polovina členů PS, manažer sociálních 

služeb nebo Komise pro plánování sociálních služeb (dále jen komise). 

4. Vedoucí pracovní skupiny v součinnosti s manažerem sociálních služeb navrhuje program jednání 

PS a členové PS jsou s tímto programem v pozvánce předem seznámeni. 

 

III. Průběh jednání pracovních skupin 

 

1. Jednání PS je neveřejné.  

2. Jednání vede vedoucí pracovní skupiny. Není-li přítomen vedoucí pracovní skupiny, řídí jednání 

jeho zástupce, popřípadě manažer sociálních služeb. 

3. Jednání PS se mohou účastnit členové PS, manažer sociálních služeb, zástupci zadavatele a přizvaní 

hosté. V případě, že některý z členů PS chce přizvat hosta k jednání PS, uvědomí o této skutečnosti 

vedoucího PS nejpozději den před jednáním PS.  

4. Jednání pracovní skupiny se řídí programem, který je v úvodu jednání schválen členy PS.  

5. Členové PS mohou vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným materiálům, uplatňovat 

svá stanoviska k řešení problémů a navrhovat řešení.  

6. Z jednání PS pořizuje vedoucí skupiny zápis, v němž je uvedeno datum, čas a místo jednání, 

program jednání, jmenný seznam přítomných členů a hostů. Součástí zápisu jsou přijatá usnesení, 

stanoviska, náměty nebo doporučení, výsledky hlasování, přidělené úkoly a prezenční listina 

přítomných členů a hostů. Usnesení PS jsou závazná pro všechny její členy.  

7. Vedoucí pracovní skupiny, případně zástupce, zasílá písemný zápis z jednání všem členům PS 

do 15 dnů elektronicky nebo poštou. Podepsaný zápis v písemné podobě předá manažerovi 

sociálních služeb včetně originálu prezenční listiny. Zápis podepisuje ten, kdo jednání řídil.  

8. Zápisy z  jednání jsou k dispozici k nahlédnutí u manažera sociálních služeb. V elektronické podobě 

jsou zveřejněny na webových stránkách. 

 

 

 

 



IV. Rozhodování v pracovní skupině 

 

1. Členové PS rozhodují na základě souhlasného rozhodnutí – konsensu všech zúčastněných. 

Rozhodování konsensem je prvořadným postupem. 

2. Pokud není konsensu dosaženo, může v těchto případech PS rozhodnout i hlasováním. Manažer 

sociálních služeb, zástupci zadavatele a přizvaní hosté mají pouze hlas poradní. 

3. Každý člen PS má právo hlasovat. Nastane-li situace, kdy počet zástupců 1 organizace převýší počet 

nadpoloviční většiny všech členů PS, má každá organizace, která je v pracovní skupině zastoupena 

při hlasování, pouze jeden hlas. Členové PS z téže organizace utváří tento hlas formou konsensu 

nebo hlasováním.  

4. Pro hlasování platí následující pravidla: 

a) PS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, 

b) stanoviska, náměty nebo doporučení PS jsou platná, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční 

většina přítomných členů, 

c) při rovnosti hlasů nejsou stanoviska, náměty nebo doporučení přijata, 

d) není-li PS usnášeníschopná, může vedoucí pracovní skupiny rozhodnout o době a místě 

opakování jednání. Je povinen o tom vyrozumět všechny členy PS v přiměřeném časovém 

předstihu. Není-li PS usnášeníschopná, může jednání pokračovat, nelze však přijmout žádná 

stanoviska, náměty nebo doporučení. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

Změny a doplnění jednacího řádu pracovních skupin podléhají schválení komise. O změnu 

nebo doplnění může požádat komise, členové PS a manažer sociálních služeb. 

Tento jednací řád pracovních skupin nabývá účinnosti schválením „Komise pro plánování sociálních 

služeb“ dne 18. 6. 2019. 

 

 

 


