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Základní ustanovení a Jednací řád Rady pacientů DEBRA ČR, z.ú.
a voleného Výboru rady pacientů DEBRA ČR, z.ú.

I. V Praze Datum
10. 5. 2021

11. Podpis předsedy Výboru rady pacientů DEBRA 1~ /:MA-Q,{cvf..,.., I 
ČR, z.ú. Jana Erhardová

1 . úvodní ustanoveni

Dobrá procesni pravidla (pravidla jednáni), předem schválená a dobrovolně
přijatá a dodržovaná účastniky Rady pacientů, umožňuji, abyjednáni probihalo
spořádaně, férově, bez průtahů a dospělo se k výsledkům, které účastnici
přijmou za závazné, ztotožni se s nimi a budou je poté vzájemně prosazovat,
i kdyby během schůze zastávali jiný názor. Jde nejen o jednotlivá pravidla, ale
zejména o souvislosti mezi dodržovánim procesnich pravidel a důvěrou ve
férovost výsledků, o efektivni řizeni a spravováni pacientské organizace DEBRA
ČR, z.ú. Orgán Rada pacientů včetně práv a povinnosti je zapsán v Zakládaci
listině DEBRA ČR, z. ú.

2. Základní ustanoveni

Cílem a posláním Rady pacientů (dále jen „RP") je podporovat aktivity
DEBRA ČR, z.ú., pomáhat hájit práva pacientů s Epidermolysis Bullosa (dále jen
„EB") tzv. Nemocí motýlích křídel. Tato pravidla jednacího řádu (dále jen
„Pravidla") jsou závazná pro všechny členy RP a pro zasedání Výboru rady
pacientů (dále jen „VRP").

3. Členství

3.1. Členství v RP je dobrovolné. Členem RP se může stát:
- pacient s EB bez omezení věku,
- zákonný zástupce pacienta s EB do věku 18 let,
- osoba, která pečuje o pacienta s EB nad 18 let věku;

Členství v RP vzniká na základě vyplněné přihlášky - registrace a jejím
schválení VRP.

3.2. Členství v RP zaniká dnem doručení písemného oznamern VRP
o ukončení členství nebo úmrtím člena RP.

3.3. Seznam členů RP je neveřejný a vede ho VRP.
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4. Práva a povinnosti

4.1. Členové RP mají právo:
kandidovat na člena VRP,
kandidovat na člena správní rady DEBRA ČR, z.ú.;
volit ze svého středu členy VRP (7 členů),
zúčastnit se VRP s hlasem poradním,
být informován ředitelem DEBRA ČR, z.ú. o výroční zprávě,
účetní závěrce, auditu a revizní zprávě,
předkládat návrhy a připomínky k činnosti DEBRA ČR, z.ú.,
podporovat činnost DEBRA ČR, z.ú. a hájit zájmy pacientů s EB,
zúčastňovat se zasedání RP minimálně 1 x do roka.

4.2. Členové RP mají povinnost:
chránit a zachovávat dobré jméno DEBRA ČR, z.u. a dbát
o dobrou pověst pacientské organizace.

5. Výbor Rady pacientů

5.1. Výbor Rady pacientů má 7 členů a je volen RP, funkční období člena
VRP je dvouleté. Členem VRP lze být opakovaně,

členem VRP může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která
nebyla odsouzena za úmyslný trestný čin. Člen VRP také musí
být svéprávný,
členové VRP zasedají minimálně 2x do roka, VRP je svoláván
předsedou VRP a pořizuje se z tohoto zasedání písemný zápis,
který je zaslán všem členům RP,
členství ve VRP je čestné bez nároku na honorář. Členové VRP
mají nárok na proplacení cestovného na zasedání správní rady
DEBRA ČR, z.ú. dle vnitřní směrnice a dalších nákladů
spojených s cestou, a to až do výše 1 000 Kč za člena a účast
(vypláceno dle vnitřní směrnice DEBRA ČR, z. ú.),
členové VRP upozorňují orgány DEBRA ČR, z.ú. na případná
pochybení při realizaci projektů, aby se činnost pacientské
organizace neodchýlila od účelu, pro který byl založen,
členové VRP jsou v úzké komunikaci se správní radou DEBRA
ČR, z.ú., zakladatelkami a s ředitelem pacientské organizace,
členové VRP navrhují kandidáty na člena správní rady DEBRA
ČR, z.ú. z řad RP a ty předkládá zakladatelům pacientské
organizace,

- zástupce VRP se účastní výběrového řízení na post ředitele
DEBRA ČR, z.ú. - má právo hlasovat o výběru vhodného
kandidáta,

- schvaluje registrace - přihlášky do RP,
- pověřený člen VRP vede seznam členů RP,
- volí ze svého středu předsedu a místopředsedu RP,
- jednání VRP se mohou zúčastnit i ostatní členové RP s hlasem

poradním,
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- jednání výboru se mohou zúčastnit i zaměstnanci DEBRA ČR,
z.ú., zakladatelky a členové správní rady DEBRA ČR, z.ú.,
budou-li pozváni a s hlasem poradním.

5.1.1. Členství ve Výboru Rady pacientů zaniká:
uplynutím funkčního období,
úmrtím,
rezignací,
odvoláním z funkce z těchto důvodů:

• závažně nebo opakovaně porušil zakládací listinu
nebo statut pacientské organizace (bude-li vydán),

• porušil zákony ČR způsobem zjevně narušujícím
pověst DEBRA ČR, z.ú.,

• svým jednáním vážně narušil pověst ústavu.

5.1.2. Výbor je usnášeníschopný nadpoloviční většinou všech svých
členů. Rozhodnuti přijímá VRP nadpoloviční většinou jednání se
účastnicích členů VRP. Jednání VRP může být realizováno i s
využitím telekomunikačních prostředků, které umožni členům VRP
sledovat jednání a sdělit své rozhodnuti při hlasování.

5.2. Předseda Výboru Rady pacientů
- se aktivně účastni zasedání správní rady DEBRA ČR, z.ú., na

které je mu předem zasílána v dostatečném předstihu
pozvánka s programem ředitelem DEBRA ČR, z.ú. Účast na
zasedání správní rady je s hlasem poradním, pokud nejsou
přímo členy správní rady DEBRA ČR, z.ú. Na zasedání správní
rady DEBRA ČR, z.ú. je dán prostor k námětům a připomínkám
zástupcům VRP,

- svolává zasedání VRP a řídí ho. Zasedání VRP je svoláváno
alespoň 14 dni předem, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení.
Z jednání VRP je pořizován zápis, který je po ověřeni rozeslán
všem členům RP,

- informuje členy RP o aktivitách VRP a o činnosti DEBRA ČR, z.ú,
- zastupuje RP navenek,
- svolává zasedání RP a spolupracuje s ředitelem DEBRA ČR, z.ú.

na jeho programu.

5.3.Mistopředseda Výboru Rady pacientů
zastupuje předsedu VRP (v případě, ze se tento nemůže
jednání VRP účastnit).

6. Organizace zasedání Rady Pacientů a Výboru Rady Pacientů

6.1. Program
- zasedání RP a VRP začíná schválením programu,
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- program zasedání VRP navrhuje předseda VRP, nebo jím určený
člen VRP,

- každý z členů RP může navrhnout k doplnění další body
programu zasedání RP anebo VRP v případě, že tento bod
neobsahuje písemné podklady (pokud nebude většinou
přítomných toto doplnění bodu programu akceptováno),

- písemné podkladové materiály ke schválenému programu
zasedání VRP předkládá předseda a místopředseda, a v případě
RP i ředitel DEBRA ČR, z.ú.

6.2. Usnášeníschopnost a rozhodování
VRP je usnášeníschopný nadpoloviční většinou přítomných
členů. K rozhodnutí VRP je třeba souhlasu většiny přítomných
členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů VRP rovné. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy VRP, v případě jeho
nepřítomnosti hlas člena VRP pověřeného řízením zasedání
VRP,
jednání VRP muze být realizováno s využitím
telekomunikačních prostředků, které umožní členům VRP
sledovat jednání a sdělit své rozhodnutí při hlasování,
VRP může přijímat rozhodnutí hlasováním per rollam. Návrh
věci k rozhodnutí „per rollam" zašle předseda VRP, v jeho
nepřítomnosti místopředseda VRP na základě pokynu předsedy
všem členům VRP. Rozhodnutí přijaté „per rollam" podepisuje
předseda VRP v rámci zápisu z jednání, v případě jeho
nepřítomnosti jím pověřený člen VRP,
na nejbližším zasedání VRP informuje JeJ1 předseda
o rozhodnutích přijatých „per rollam" od posledního zasedání
VRP. Usnesení schválené per rollam se může stát na návrh
člena Výboru předmětem nového projednání na nejbližším
zasedání VRP s výjimkou rozhodnutí, kterými byla založena
práva nebo povinnosti třetích osob.

6.3. Podmínky a způsob hlasování per rollam
Ve výjimečných případech může VRP přistoupit k hlasování per rollam.
Způsob a podmínky platnosti pro hlasování per rollam:

- hlasování per rollam probíhá pouze e-mailem,
- vyhlašuje ho předseda VRP nebo jím pověřený člen VRP,
- lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování ve vždy

uvedena ve-mailu, nesmí však být kratší než 5 kalendářních
dnů,

- otázky musí být položeny jednoznačně, aby na ně mohlo být
odpovězeno „jsem pro", ,,jsem proti" nebo „zdržuji se",

- jakékoli jiné vyjádření, než je uvedeno výše, se považuje za
zdržení se hlasování,

- nezodpovězení ve stanovené lhůtě se považuje za zdržení se,
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- rozhodnuti VRP je schváleno dnem, kdy je doručeno souhlasné
stanovisko posledního člena VRP, kterým je dosaženo souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů,

- výsledek hlasováni musí být elektronicky oznámen členům VRP
do 3 dnů od skončeni hlasováni,

- na nejbližšim zasedání VRP musí být o hlasováni per rollam
předložen pisemný zápis,

- pokud nebyla při hlasováni per rollam dodržena ustanoveni
vypsaná v bodě 6.3, a pokud to nejpozději do konce nejbližšiho
zasedání navrhne alespoň třetina členů orgánu, výsledky
hlasováni neplatí a ve věci se musí uskutečnit nové hlasováni
v rámci zasedání orgánu.

6.4. Účast na zasedání
jednání VRP se mohou zúčastnit i zaměstnanci DEBRA ČR, z.ú.,
zakladatelky a členové správní rady pacientské organizace,
budou-li pozváni a s hlasem poradním,
rozhodnutím předsedy VRP, mohou být přizváni k účasti na
zasedání další hosté. Přizvaní se mohou k projednávaným
otázkám vyjádřit, pokud se na připravě projednávaných
materiálů podíleti nebo pokud s jejich vystoupenim souhlasí
nadpolovični většina přítomných členů VRP.
Členové VRP mají právo a povinnost zúčastnit se každého
svolaného zasedání po celou dobu jeho trvání. Pokud se člen
nemůže zasedání zúčastnit, omluví se předsedovi VRP. Člen má
právo přihlásit se do rozpravy k jednotlivým bodům jednání,
vznést své připominky a náměty a hlasovat o všech otázkách
projednávaných VRP.
Člen VRP, který se nemůže zúčastnit zasedání VRP, může svá
stanoviska k projednávaným bodům zaslat v písemné podobě
předsedajicimu členu VRP. Předsedajici je povinen s jejich
plným obsahem seznámit členy VRP na zasedání VRP.

6. 5. Usneseni je oficiálni a formálni výstup ze zasedáni, na který lze
odkazovat. Usneseni se pořizuji na zasedání VRP, jsou čislovány čiselnou
řadou a jsou součásti pisemného zápisu ze zasedání VRP.

6.6. Zápis ze zasedání VRP
z každého zasedání VRP je pořizován pisemný zapis. Ten by
vedle záznamu toho, co se probíralo, měl definovat úkoly
včetně jejich terminů a odpovědné osoby. Zápis po ověřeni
ověřovatelem (členem Výboru) je zaslán na vědomi všem
členům PR a řediteli DEBRA ČR, z.ú.
V písemné podobě zápisu ze zasedání VRP, musí být, kromě
samotného textu zápisu a textu usneseni, uvedeno: datum, čas
a místo konáni zasedání, přitornni, omluveni a neomluveni
členové VRP, zapisovatel zápisu a usneseni. Na přáni člena VRP
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musí být v usnesení uvedeno, zda hlasoval proti, nebo se zdržel
hlasování.

- Členové VPR mohou nejpozději do následujícího jednání
k písemné podobě usnesení vznést k rukám předsedy
připomínky, o nichž se rozhoduje hlasováním.

- Zápisy ze zasedání VRP jsou archivovány v kanceláři
DEBRA ČR, z.ú., vždy odděleně za jednotlivá volební období.
Za řádnou archivaci zodpovídá předseda VRP.

6. 7. Materiály
VRP jedná na základě předložených materiálů, tyto materiály
se stávají přílohou zápisů z jednání,
materiály obsahují informaci o předkladateli, zpracovateli,
datum a čas zasedání VRP,
každý materiál je číslován a obsahuje kód zasedání VRP, ke
kterému je předkládán a jeho pořadové číslo dle zařazení do
programu jednání,
materiály jsou překládány členům VRP 7 kalendářních dní před
svolaným zasedáním.

6.8. Svolání a řízení
- zasedání VRP svolává její předseda, který také zasedání řídí,
- zasedání je svoláváno alespoň 14 dnů předem, pokud nehrozí

nebezpečí z prodlení,
- předseda VRP může pověřit řízením zasedání dalšího člena

VRP.

6. 9. Závěrečné ustanovení
V případě jakýchkoli procedurálních pochybností během zasedání
rozhodují členové o řešení námitky neprodleně hlasováním.
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