Úplné znění Stanov České společnosti pro cévní přístup z.s.
Článek I.
Úvodní ustanovení
1.
2.
3.

Název spolku: Česká společnost pro cévní přístup z.s. (dále jen „Společnost“)
Sídlo Společnosti: U nemocnice 2, 128 08 Praha 2.
IČO: 22863109
Článek II.
Právní postavení Společnosti

1. Společnost vznikla registrací ministerstvem vnitra v souladu s ustanovením zákona
č.83/1990 Sb., o sdružování občanů a v souladu s §3045 občanského zákoníku je
považována za spolek. Je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze pod spisovou značkou L 21731.
2. Společnost je dobrovolným, odborně vědeckým spolkem, v němž se občané organizují na
základě společného zájmu o naplnění cílů Společnosti.
3. Společnost udržuje styky s ostatními odbornými lékařskými společnostmi.
Článek III.
Účel Společnosti
1.

2.

3.

Dbát o rozvoj mezioborové problematiky péče o pacienty s cévním přístupem pro
extrakorporální očišťovací metody jako integrální součásti medicíny a zavádění
vědecky podložených poznatků tohoto oboru.
Podporovat vědeckou a publikační činnosti v oboru péče o pacienty s cévním
přístupem pro extrakorporální očišťovací metody formou publikací, přednášek a
konferencí.
Rozvíjet a udržovat mezinárodní vztahy a spolupráci v oblasti oboru péče o pacienty
s cévním přístupem pro extrakorporální očišťovací metody.
Článek IV.
Činnost Společnosti

1.

K dosahování účelu dle čl. III. Společnost vyvíjí tyto aktivity:
a. podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oblasti péče o pacienty s cévním
přístupem pro extrakorporální očišťovací metody a uplatňování jejích výsledků
v praxi,
b. podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti medicíny,
c. podílí se na výchově a dalším vzdělávání lékařů,
d. zastupuje zájmy svých členů ve vztazích s odbornými organizacemi včetně
mezinárodních,

e. zpracovává a podílí se na zpracování doporučených léčebných postupů –
standardů,
f. spolupracuje se státními i nestátními institucemi aktivními v oblasti péče o
pacienty s cévním přístupem pro extrakorporální očišťovací metody,
g. účastní se prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkurzních,
atestačních a jim podobných řízení,
h. poskytuje odborné expertizy a konzultace – především pro orgány státní správy,
např. ministerstva,
i. aktivně spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi v oblasti péče o
pacienty s cévním přístupem pro extrakorporální očišťovací metody,
j. vyhlašuje soutěže a uděluje ceny a další pocty za vynikající odborné výsledky,
odborné publikace aj.
2.

Jako vedlejší hospodářkou činnost je Společnost oprávněna vykonávat i výdělečnou
činnost. Za tímto účelem může Společnost zakládat obchodní nebo jiné společnosti,
případně se účastnit na jejich činnosti. Vedlejší hospodářská činnost Společnosti může
spočívat rovněž v organizování odborných a vzdělávacích akcí a vykonávání
nakladatelské a vydavatelské činnosti, zprostředkování reklamy v rámci svých aktivit,
pronajímání nebytových prostor.

3.

Konkrétní činnost a způsob užití prostředků k činnosti dle čl. IV. Stanov a realizaci
cílů uvedených v čl. III. Stanov určuje Výbor Společnosti.
Článek V.
Členství ve Společnosti

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Členem Společnosti mohou být občané starší 18 let, kteří se angažují v oblasti péče o
pacienty s cévním přístupem pro extrakorporální očišťovací metody (tj. zejména
vykonávají vědeckou, vzdělávací anebo léčebně preventivní činnost), a souhlasí se
Stanovami a cíli Společnosti.
O přijetí uchazečů rozhoduje výbor Společnosti na základě písemné nebo elektronické
přihlášky.
Členství vzniká dnem rozhodnutí Výboru Společnosti o přijetí za člena.
Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením Výboru Společnosti
b) úmrtím člena
c) zánikem Společnosti
d) vyloučením
Důvodem pro vyloučení je zejména
a) závažné medicínské či etické přestupky
b) závažné porušení stanov Společnosti, které je nepřijatelné pro další setrvání
člena ve Společnosti
c) ohrožení dobré pověsti Společnosti
d) opakované nezaplacení členských příspěvků (dva roky po sobě). Členské
příspěvky je nutno zaplatit v kalendářním roce vždy nejpozději do 30.6.
příslušného roku.
Návrh na vyloučení může podat člen Společnosti kterémukoliv členu Výboru nebo
Revizní komise s uvedením důvodů a skutečností, o které svůj návrh opírá. S návrhem
na vyloučení musí být člen, jehož se návrh týká, seznámen nejméně 15 dní před dnem

jednání Výboru Společnosti o jeho vyloučení. Člen má právo se k návrhu vyjádřit,
navrhovat důkazy a žádat vysvětlení navrhovatele. Navrhovatel je povinen vysvětlení
podat.
7.

8.
9.
10.

O zrušení členství rozhoduje Výbor Společnosti. Vyloučení musí být členovi
oznámeno písemně s uvedením důvodů. Proti rozhodnutí Výboru Společnosti o
vyloučení se může člen odvolat k nejbližší valné hromadě, která rozhodne s konečnou
platností. Člen, o jehož vyloučení se jedná, musí být přizván na jednání výboru
Společnosti o vyloučení. Totéž platí o valné hromadě.
Člen, jehož řádné členství zaniklo, může být znovu přijat, splní-li předpoklady pro
vznik členství.
Proti rozhodnutím Výboru ve věcech členství je možné se odvolat k Valné hromadě
Společnosti.
Společnost vede neveřejný seznam členů. Seznam je veden v elektronické podobě. U
členů se vedou údaje v souladu s ustanovením zákona o ochraně osobních údajů
(jméno a příjmení, adresy bydliště, datum narození, u funkcionářů číslo telefonu,
elektronická adresa).
Článek VI.
Práva a povinnosti členů Společnosti

1.

2.

3.

Člen Společnosti má právo zejména:
a)
podílet se na činnosti Společnosti
b)
volit a být volen do orgánů Společnosti
c)
obracet se na orgány Společnosti s podněty a stížnostmi a žádat o jejich
vyjádření
d)
být informován o činnosti Společnosti
e)
obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány Společnosti
f)
svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti
Společnosti
g)
využívat pomoci a podpory Společnosti v činnostech vyplývajících z poslání a
cílů Společnosti
Člen má povinnost zejména:
a)
dodržovat předpisy Společnosti
b)
přispívat k naplňování účelu a cílů Společnosti
c)
svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech Společnosti
d)
řádně v termínu platit stanovené členské příspěvky
e)
poskytovat orgánům a funkcionářům Společnosti potřebnou součinnost a
nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem Společnosti
Práva a povinnosti člena Společnosti jsou vázána na osobu člena Společnosti a nejsou
převoditelná na jiné osoby.

Článek VII.
Orgány Společnosti
1.

2.

Orgány Společnosti jsou:
a) Valná hromada
b) Výbor
c) Revizní komise
Volby do orgánů Společnosti se řídí volebním řádem, schváleným valnou hromadou.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Výbor a revizní komise a další kolektivní orgány rozhodují ve věcech jim svěřeným ve
sboru s výjimkou případů, kdy je působnost jednotlivých členů orgánů rozdělena do
konkrétních oblastí.
V případě nebezpečí z prodlení mohou výbor a revizní komise a další kolektivní
orgány rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci
k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům. Rozhodnutí je
přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena,
kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí
přijaté “per rollam” podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou
členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání
orgánu.
Jednání Výboru, revizní komise a dalších kolektivních orgánů se mohou jejich členové
zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh
jednání.
Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který
návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého
z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je
naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.
Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně. Pro případ neúčasti na
jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby
za něj na uvedeném jednání hlasoval.
Členství ve volených orgánech zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním člena
voleného orgánu pro hrubé porušení jeho povinností nebo z důvodů pozbytí
zákonných podmínek pro členství ve voleném orgánu, odstoupením člena, dohodou o
ukončení funkce a smrtí.
Článek VIII.
Valná hromada Společnosti

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
Valnou hromadu tvoří všichni členové Společnosti.
Valnou hromadu svolává Výbor Společnosti dle potřeby, nejméně však jednou za dva
roky.
Výbor svolává Valnou hromadu vždy, když o to požádá alespoň třetina členů
Společnosti anebo Výbor Společnosti anebo požádá-li o to Revizní komise, a to do tří
měsíců od doručení žádosti.
Termín, místo a program zasedání Valné hromady je povinen Výbor Společnosti
zveřejnit nejpozději 15 dnů před datem jejího konání. Mimořádnou valnou hromadu
lze svolat v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, i ve lhůtě kratší než 15 dnů před
termínem jednání.
Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách Stanov Společnosti
b) schvaluje zprávu o činnosti Společnosti od předcházející Valné hromady
c) schvaluje úkoly a činnost Společnosti pro příslušná období
d) schvaluje zprávu o hospodaření Společnosti a zprávu Revizní komise
e) rozhoduje o odvoláních vůči rozhodnutí Výboru ve věci členství ve
Společnosti.
Valná hromada dále může:
a) schvalovat, měnit a rušit předpisy Společnosti

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

b) schvalovat rozhodnutí výboru o sloučení, příp. o dalším vnitřním členění
Společnosti a vytváření jejich vnitřních organizačních jednotek.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna alespoň třetina
členů Společnosti. Není-li po 15 minutách od oznámeného začátku zasedání valné
hromady přítomen usnášeníschopný počet řádných členů, ukončí předseda nebo při
jeho nepřítomnosti odstupující předseda jednání řádné valné hromady a zahájí
zasedání náhradní valné hromady, která je usnášeníschopná počtem přítomných
řádných členů.
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných s právem hlasovat.
Jednání může být zahájeno a prohlášeno za usnášeníschopné, je-li možné věrohodně
prokázat, že byli všichni členové Společnosti obeznámeni s termínem a místem konání
Valné hromady.
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout
jen se souhlasem všech přítomných členů.
O jednotlivých návrzích se hlasuje, není-li stanoveno jinak, veřejným hlasováním
v pořadí jak byly předloženy. Nejprve se hlasuje o návrzích pozměňujících. O
požadavku tajného hlasování rozhodují účastníci jednání veřejným hlasováním.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti odstupujícího
předsedy.
Usnášeníschopnost valné hromady zjišťuje před zahájením valné hromady pověřený
člen Výboru Společnosti na základě listiny přítomných členů.
O valné hromadě se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň:
a. místo a dobu konání valné hromady
b. jméno a příjmení předsedajícího
c. popis projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady
d. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
e. obsah protestu člena Společnosti, týkajícího se rozhodnutí valné hromady,
jestliže o to protestující požádá

16.

K zápisu se přiloží písemné návrhy předložené valné hromadě k projednání.

17.

Výbor Společnosti zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od
jejího ukončení. Zápis podepisuje předseda nebo místopředseda Společnosti a další
člen výboru.

18.

Zápis o valné hromadě je členům přístupný formou dálkového přístupu.

19.

Zápisy o valné hromadě se uchovávají v archivu Společnosti po celou dobu její
existence.
Článek IX.
Výbor Společnosti

1.
2.
3.
4.

Výbor je statutárním orgánem Společnosti, který za svou činnost odpovídá Valné
hromadě.
Funkční období Výboru je čtyřleté.
Výbor Společnosti má 5 členů.
Členové Výboru vycházejí z voleb – za členy Výboru je vybráno 5 členů Společnosti
s nejvyšším počtem hlasů.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Výbor na prvním zasedání po proběhlých volbách volí ze svých členů předsedu a
místopředsedu Společnosti.
Předseda zastupuje Společnost navenek samostatně. V době nepřítomnosti předsedy
zastupuje společnost místopředseda, případně jiný pověřený člen Výboru. Smlouvy a
finanční transakce ve výši nad 5000 Kč podepisuje předseda či místopředseda a
alespoň jeden další člen Výboru.
Předseda a místopředseda informují o právních úkonech učiněných jménem
Společnosti na nejbližším zasedání Výboru Společnosti.
Výbor svolává předseda Společnosti, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
Výboru jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, která není těmito
stanovami svěřena jinému orgánu společnosti. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu, pokladníka a případně další
funkcionáře Společnosti
b) koordinuje činnost Společnosti
c) svolává Valnou hromadu Společnosti
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady
e) schvaluje vnitřní předpisy Společnosti
f) rozhoduje o přijetí za člena Společnosti a o vyloučení člena
g) stanoví výši členského příspěvku Společnosti
h) řídí hospodaření Společnosti a odpovídá za ně Valné hromadě
i) schvaluje rozpočet Společnosti a schvaluje řádnou a mimořádnou účetní
uzávěrku
K zajištění činnosti Společnosti může Výbor zřídit Sekretariát Společnosti.
Výbor vede dokumentaci o své činnosti a zpracovává zprávu o činnosti Společnosti.
Výbor rozhoduje v souladu s volebním řádem o způsobu voleb (např. prezenčním,
resp. korespondenčním) do orgánů Společnosti a zabezpečuje jejich realizaci.
Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech jeho členů.
Výbor může zřizovat Komise jako své poradní orgány. Komise mohou být zřízeny
k plnění dlouhodobých i krátkodobých úkolů. Zřízení i zrušení komise, jmenování a
odvolání jejich členů je v kompetenci Výboru Společnosti.
Výbor schvaluje vznik odborných sekcí Společnosti a dohlíží na jejich činnost.
Pokud se v průběhu funkčního období uvolní místo ve Výboru nebo v Revizní komisi
(kvůli rezignaci, dlouhodobé nepřítomnosti apod.), nastupuje na uvolněné místo
automaticky kandidát, který získal v posledních volbách nejvyšší počet hlasů. Do
Výboru postupuje na tomto principu člen Revizní komise s nejvyšším počtem hlasů a
Revizní komise je doplněna dalším kandidátem s nejvyšším počtem hlasů.
Článek X.
Revizní komise Společnosti

1.
2.
3.
4.
5.

Revizní komise je kontrolním orgánem Společnosti. Vychází z voleb, které probíhají
současně s volbami do Výboru.
Revizní komise má tři členy a ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.
Členem Revizní komise se může stát pouze řádný člen Společnosti
Revizní komise kontroluje činnost orgánů Společnosti, především Výboru.
Upozorňuje orgány Společnosti na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich
odstranění.

6.
7.

8.

Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením Společnosti. Kontrolu provádí
nejméně jedenkrát ročně.
Revizní komise má právo:
a) účastnit se jednání orgánů Společnosti
b) pozastavovat rozhodnutí Výboru Společnosti, pokud je v rozporu se zákony,
s předpisy Společnosti a pozastavená rozhodnutí předkládat Výboru k novému
rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné.
c) požádat o svolání Valné hromady Společnosti
Pro zasedání Valné hromady vypracovává Revizní komise zprávu o výsledcích revizní
a kontrolní činnosti.
Článek XI.
Volby

1. Volby členů výboru Společnosti a revizní komise probíhají prezenčním nebo
korespondenčním Způsob voleb stanoví valná hromada Společnosti při vyhlášení voleb.
Volby jsou jednokolové.
2. Volby do výboru Společnosti a do revizní komise vyhlašuje výbor Společnosti nejpozději
3 měsíce před skončením funkčního období předchozího výboru Společnosti.
3. Výbor Společnosti ustanoví volební komisi, která má 3 členy.
4. Volební komise rozdá přítomným členům / rozešle všem členům společnosti volební
lístky, na kterých je uveden seznam všech členů společnosti, zvlášť pro volby členů
Výboru a zvlášť pro volby členů Revizní komise.
5. Volba probíhá označením členů, pro které je hlasováno, na volebním lístku.
6.

Členy orgánů společnosti se stávají ti s nejvyšším počtem hlasů – Výboru prvních 5 členů
a revizní komise prvních 3členů. Pokud takový člen nesouhlasí se svým zvolením, pak se
členem stává další v pořadí s nejvyšším počtem hlasů.

7. Výsledek voleb vyhlásí předseda Společnosti.
8. Další podrobnosti voleb upraví volební řád, který vydá výbor Společnosti.
Článek XII.
Zásady hospodaření
1.
2.
3.
4.

Hospodaření Společnosti se řídí platnými právními předpisy.
Společnost samostatně hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Pokladník vede účetnictví, ve kterém jsou zachyceny všechny jeho příjmy a výdaje.
Zdroje příjmů Společnosti:
a. členské příspěvky
b. dary a příspěvky fyzických a právnických osob
c. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti
d. granty, dotace od neziskových institucí a z veřejných rozpočtů.
e. výnosy u úroků a z majetku Společnosti

5.
6.
7.

8.

Za hospodaření Společnosti odpovídá Výbor Společnosti, který předkládá Valné
hromadě zprávu o hospodaření, včetně informace o účetní závěrce.
Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Výborem.
Návrh rozpočtu předkládá Výboru Společnosti předseda Výboru. Není-li rozpočet na
následující kalendářní rok schválen do 31. 12. roku předcházejícího, postupuje se
podle návrhu rozpočtu tak, že měsíčně může být na činnost sdružení použita jedna
dvanáctina rozpočtovaných prostředků dle návrhu rozpočtu. Po schválení rozpočtu se
zúčtují příjmy a výdaje od 1 ledna do dne schválení rozpočtu vůči schválenému
rozpočtu.
Příjmy Společnosti jsou používány k rozvoji aktivit Společnosti nebo na správu
Společnosti a nemohou být rozdělovány členům Společnosti ani jiným osobám.
Článek XIII.
Zrušení, likvidace a zánik Společnosti

1.
2.
3.
4.

O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada, jestliže se tak usnese dvoutřetinová
většina všech členů.
Spolu s rozhodnutím o zrušení Společnosti rozhodne valná hromada o jmenování
likvidátora Společnosti a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.
V souladu s ustanoveními občanského zákoníku může o zrušení Společnosti rozhodnout
soud.
Společnost zanikne výmazem ze spolkového rejstříku.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
1.
2.

3.
4.

Sdružení může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační, jednací a
hlasovací řád Sdružení.
Zakládajícími členy Sdružení jsou MUDr. Eva Chytilová, Ph. D., nar. 9.9.1977, bytem
Olomoucká č.55, Vsisko, p. Velký Týnec, 783 72; MUDr. Jan Kaván, nar. 10.května
1975, bytem Nymburská 242, Poděbrady - Velké Zboží, 290 01; Doc. Ing. František
Lopot, CSc., nar.30.9.1950, bytem: Táborská 16/534, 14000 Praha 4; Doc. MUDr.Jan
Malík, CSc., nar. 24.9.1968, bytem Žďárského 2440, 25301 Hostivice;
prim.MUDr.Vladimír Polakovič,MBA, nar. 22:9.1960, bytem Fráni Šrámka 30, Praha
5 – Smíchov 150 00; Doc.MUDr. Miloslav Roček, CSc., nar. 21.5.1958, bytem Krátká
11, Praha 10, 100 00; MUDr. Marcela Slavíková, nar. 27.7.1944, bytem Korunní 63,
Praha 2, 120 00; Prof. MUDr.Vladimír Tesař, DrSc., MBA, nar. 5.5.1957, bytem
Beníškové 1085/5, Praha 5, 150 00; MUDr. Vladimír Tuka, nar. 18.9.1979, bytem Od
Vysoké 276/3, Praha 5, 150 03. Tito členové Výboru se stali zakládajícími členy
Sdružení na schůzi dne 7.června 2010 a to na základě svého zájmu a svobodné vůle.
Zakládající členové Sdružení se stali řádnými členy Společnosti dnem jejího vzniku.
Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 3.11.2016 , kterým nabývají
účinnosti a nahrazují v plném rozsahu Stanovy ze dne 12.11.2015.

Datum:5.11.2016

Ověřený podpis předsedy:

