
JEDNACÍ ŘÁD  

pracovních skupin Komunitního plánování sociálních  

a návazných služeb ve městě Karviná 

Článek I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Jednací řád upravuje přípravu, svolávání a průběh jednání pracovních skupin (dále jen PS), způsob 

jejích usnášení a hlasování, stejně jako i další otázky související s organizací a vlastním průběhem 

jednání PS komunitního plánování sociálních a návazných služeb v Karviné (dále jen KPSS). Jednací 

řád PS vychází ze základní listiny KPSS a je pro jednání PS závazný. 

                                                            Článek II. 

ZÁKLADNÍ ÚKOLY PS 

1. PS jsou základním článkem KPSS. 

2. PS KPSS jsou členěny dle cílových skupin, na jejichž potřeby se komunitní plánování zaměřuje. 

3. PS plní úkoly spojené s přípravou, připomínkováním, realizací a vyhodnocováním KPSS. 

4. PS je odpovědná ze své činnosti Řídící skupině (dále jen ŘS) KPSS. 

5. PS definuje potřeby cílové skupiny, identifikuje problémy na území města, formuluje a navrhuje 

priority a opatření vedoucí k naplnění zjištěných potřeb a řešení vzniklých problémů, včetně způsobů 

naplnění navržených opatření.  

Článek III. 

ČLENSTVÍ V PS A JEJÍ SLOŽENÍ 

1. Členy PS jsou delegovaní zástupci poskytovatelů sociálních a návazných služeb s působností na 

území města Karviné, zástupci zadavatele, delegovaní zaměstnanci města, koordinátor a zástupci 

veřejnosti, kteří se chtějí podílet na rozhodování o poskytování sociálních a návazných služeb ve 

městě Karviná. 

2. Členové PS, vyjma koordinátora, mají hlasovací právo. 

3. Členové si mohou v případě své nepřítomnosti na jednání PS určit svého zástupce, který v rámci 

zástupu na daném jednání uplatňuje práva a povinnosti stálého člena skupiny, včetně práva 

hlasovat. 

4. Členství v PS je dobrovolné a nezakládá nárok na vstup do městské sítě sociálních služeb.  

5. Zájemce o členství v PS podá přihlášku ke vstupu do PS, zúčastní se minimálně jednoho jednání 

jako host, kdy představí své aktivity, nebo službu a odůvodní svůj zájem o vstup do PS. PS následně 

na svém jednání schvaluje, zda bude zájemce přijat za člena PS, či se bude jednání PS účastnit 

v pozici stálého hosta, bez hlasovacího práva.   

6. Členství v PS může ukončit její člen jednostranným prohlášením o vystoupení z PS, které oznámí 

manažerovi PS a koordinátorovi KP.  

7. Členství v PS může zaniknout i v případě dlouhodobé nečinnosti, kdy se člen, nebo jeho zástupce 

nezúčastní tří po sobě jdoucích jednání PS bez omluvy, ani jiným způsobem neprojeví svoji aktivitu 

na plnění úkolů vyplývajících z procesů KP. O zániku členství je povinen manažer skupiny nechat 

hlasovat, o zániku musí rozhodnout nadpoloviční většina všech členů PS. 

8. Z důvodu zajištění efektivního fungování PS by neměl počet členů PS přesáhnout 30 osob.  

9. Přestup členů mezi PS je možný se souhlasem dotčených pracovních skupin, popřípadě manažera. 

10. PS z řad svých členů navrhuje na základě konsensu manažera PS, manažer je následně jmenován 

ŘS. 
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11. Manažer PS je členem ŘS. 

12. Manažer PS může kdykoli oznámit rezignaci na svou funkci. Své rozhodnutí oznámí své PS 

a koordinátorovi, který informuje ŘS. 

13. Manažer může být ze své funkce odvolán v případě neplnění úkolů vyplývajících z procesu KP. 

Návrh na odvolání může podat kterýkoli člen PS, ŘS, nebo koordinátor KP. O odvolání manažera 

hlasuje PS, kdy musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů PS. Poté na návrh PS rozhoduje 

ŘS.  

14. V případě odstoupení nebo odvolání manažera navrhne PS nového manažera a ŘS jej následně 

jmenuje. 

15. Do doby jmenování nového manažera zajišťuje činnosti vyplývající z funkce manažera koordinátor 

KP. 

Článek IV. 

         JEDNÁNÍ PS 

1. Průběh jednání PS řídí její manažer, zabezpečuje dodržování programu a zajišťuje hlasování, 

včetně vyhlášení jeho výsledku. 

2. V případě nepřítomnosti manažera jednání vede člen PS určený manažerem, popř. koordinátor. 

3. PS se schází na základě předem stanoveného harmonogramu nebo dle potřeby, nejméně však 

čtyřikrát za rok.  

4. Jednání skupiny připravuje a svolává manažer PS dle předem dohodnutého termínu, nebo dle 

potřeby. Ve spolupráci s koordinátorem KPSS zároveň určuje místo, čas a program jednání. 

Jednání musí být svoláno tak, aby pozvánka na jednání s předběžným programem byla doručena 

členům nejméně 5 dní před jeho konáním. Toto ustanovení neplatí, je-li dán naléhavý důvod ke 

konání jednání ve lhůtě kratší než 5 dnů nebo jde o náhradní termín jednání. 

5. V případě nutnosti je možné komunikovat také elektronickou formou. 

6. Jednání PS se řídí programem, který vychází z procesu KPSS, z podkladů z jednání Řídící skupiny, 

z podnětu koordinátora, členů PS, nebo veřejnosti. Návrhy se předkládají manažerovi, popř. 

koordinátorovi, nejpozději do 7 dnů před plánovaným jednáním. Program jednání, včetně 

případných změn, je schvalován v úvodu členy skupiny. 

7. Členové PS jsou povinni zúčastnit se každého jednání osobně, případně mohou vyslat svého 

zástupce. Neúčast je nutno nejpozději dva pracovní dny před jednáním omluvit manažerovi PS, 

nebo koordinátorovi KPSS.  

8. PS zejména:  

a. Schvalují program jednání a projednávají jednotlivé body programu.  

b. Definují potřeby obyvatel, které nejsou uspokojovány, nebo se je nedaří uspokojovat, za tímto 

účelem mohou PS iniciovat širší veřejné setkání. 

c. Identifikují zdroje, jež jsou pro uspokojování potřeb osob na území dostupné.  

d. Navrhují možnosti řešení (priority a opatření), kterými by bylo možné nesaturované potřeby řešit.    

e. Podílí se na monitorování a vyhodnocování opatření KPSS a navrhují jejich aktualizaci. 

f. Zpracovávají výstupy a podněty z Řídící skupiny, Komise sociální, případně podněty z jiných 

pracovních skupin KPSS a orgánů města. 

g. Mohou v případě potřeby vytvářet dílčí tematické pracovní podskupiny. Pracovní podskupiny 

pořizují ze svého jednání zápis, který doručují manažerovi PS a koordinátorovi KPSS. 

h. Projednávají záměry vzniku a rozvoje sociálních služeb, které následně předkládají k rozhodnutí 

ŘS. 

i. V případě rozhodování hlasováním přijímají usnesení. 

9. Při rozhodování je přijata dohoda všech přítomných členů. Pokud nedojde ke shodě, hlasuje se.  

10. PS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. V případě nepřítomnosti 

nadpoloviční většiny členů může PS jednat, nelze však přijmout žádná usnesení. 
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11. Usnesení PS je platné, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedajícího (manažera). 

12. V případě nutnosti rychlého rozhodnutí, nebo za mimořádných okolností, mohou členové PS 

hlasovat, či vyjadřovat svá stanoviska elektronicky. Organizaci jednání toto formou zajišťuje 

koordinátor.   

13. Jednání PS jsou neveřejná. Po předchozí domluvě s manažerem nebo koordinátorem se mohou 

jednání účastnit zájemci z řad veřejnosti, kteří vystupují v roli hosta a jejichž příspěvek má vztah 

k tématu, programu a oblastem projednávaným PS. Hosté nemají hlasovací právo. Jednou ročně, 

v rámci akce „Sociální služby na dlani“ jsou jednání PS otevřená veřejnosti, která bude o konkrétním 

termínu informována prostřednictvím médií. 

14. O účasti hosta na jednání PS se nehlasuje. 

15. Jednání pracovní skupiny se vždy mohou účastnit členové Řídící skupiny, a to v roli hosta, bez 

hlasovacího práva. 

16. Ustanovení, stanoviska, záměry nebo náměty PS vzniklé z její vlastní iniciativy jsou předkládány 

písemně Řídící skupině, prostřednictvím jejího manažera, popř. koordinátora. 

17. Z každého jednání PS se pořizuje zápis, který zpracovává manažer, nebo jím určený člen PS. 

Součástí zápisu je prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka, program jednání, 

stručný záznam přijatých návrhů a usnesení PS. Zápis podepisuje manažer. 

18. Zápis musí být nejpozději do 15 pracovních dnů po skončení jednání PS doručen členům 

PS a koordinátorovi KPSS. 

19. Zápis z jednání PS je dostupný na webových stránkách města: www.karvina.cz, popřípadě 

u koordinátora KPSS, který zápisy zveřejňuje. 

Článek V. 

AKTUALIZACE JEDNACÍHO ŘÁDU 

Jednací řád je aktualizován na základě návrhů jednotlivých členů PS. Schválení změny a aktualizace 

jednacího řádu je v kompetenci Řídící skupiny, není předkládána ke schválení orgánům města. 

 
 

Článek VI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Jednací řád byl projednán v PS a schválen ŘS dne 20.09.2021. 

 

 

 

 

 

http://www.karvina.cz/

