Česká chirurgická společnost ČLS JEP

Návrh stanov společnosti

Část I
Základní ustanovení
Článek 1
Název, poslání a logo České chirurgické společnosti ČLS JEP
1. Česká chirurgická společnost ČLS JEP (dále jen „ČCHS“) je dobrovolnou organizací
sdružení osob, které mají zájem o rozvoj oboru chirurgie a která zastupuje chirurgy ve
styku se státními orgány, Českou lékařskou komorou, zdravotními pojišťovnami,
ostatními odbornými společnostmi, pacientskými organizacemi a dalšími subjekty.
ČCHS je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
(dále jen „ČLS JEP“) bez právní subjektivity, je ve své odborné činnosti autonomní a
nese za výkon své činnosti plnou odpovědnost. Poslání, cíle a formy činnosti ČCHS
jsou shodné s posláním a cíli ČLS JEP.
2. Sídlem společnosti je Praha – Sokolská 490/31, 12 00 Praha 2.
3. ČCHS používá ke své prezentaci logo, jehož podoba je přílohou těchto stanov. Logo je
možné použít samostatně nebo ve spojení s logem ČLS JEP a to tak, že logo ČLS JEP
je uvedeno jako první v pořadí. Užití loga ČCHS je omezeno k prezentaci společnosti a
jejich funkcionářů v rámci jejich agendy vymezené těmito stanovami, dále při akcích,
nad nimiž ČCHS převzala garanci/záštitu, v časopise Rozhledy v chirurgii a při
slavnostních aktech společnosti.
Článek 2
Cíle činnosti ČCHS
1. ČCHS sleduje stav a vývoj chirurgie u nás i v zahraničí a v tomto kontextu dbá o
všestranný rozvoj a popularizaci oboru v české společnosti v souladu s posláním, cílem
a formou činnosti ČLS JEP, a to zejména v následujících oblastech:
- podílí se na vytváření koncepce oboru chirurgie;
- podílí se ve spolupráci s lékařskými fakultami na formování pregraduální
i postgraduální výchovy v oboru chirurgie;
- deleguje své zástupce ve zkušebních komisích atestačních zkoušek v oboru;
- spolupracuje na rozvoji oboru s orgány státní správy, samosprávy a zdravotních
pojišťoven;
- organizuje kongresy, konference, sympozia, pracovní dny a semináře celostátního
i regionálního významu, vydává certifikáty o účasti na těchto odborných akcích;
- společně s Českou lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) se podílí na odborném
rozvoji znalců v oboru chirurgie;
- úzce spolupracuje s ČLK v případech podezření na odborné pochybení svého člena,
- vydává časopis Rozhledy v chirurgii a dbá o jeho odbornou úroveň;
- podílí se na odborné garanci přednostů klinik a primářů chirurgických pracovišť
delegací svého zástupce do výběrových komisí/v rámci výběrových řízení.

Část II
Členství a práva a povinnosti členů
Článek 3
Členství v ČCHS
1. Členství je dobrovolné.
2. Členem se může stát každý, kdo splňuje kvalifikační podmínky členství v ČCHS a
souhlasí se stanovami společnosti.
3. Členství je řádné, mimořádné (přidružené) a čestné.
Článek 4
Vznik členství v ČCHS
Členství vzniká po:
-

vyplnění přihlášky za člena ČCHS a přistoupením ke stanovám ČCHS a ČLS JEP,
předložením doporučení ke členství svého školitele či nadřízeného,
zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok do 2 měsíců ode dne
schválení přihlášky,
přijetím za člena výborem společnosti.

Článek 5
Zánik členství v ČCHS

Členství v ČCHS zaniká:
-

zánikem ČCHS,
písemným prohlášením člena o vystoupení z ČCHS adresovaným výboru
společnosti a po vyrovnání salda stran členského příspěvku za dané období,
nezaplacením členského příspěvku v termínu (aktuálně po 2 letech),
vyloučením,
úmrtím člena.

Článek 6
Vyloučení z ČCHS

1. Za opakované hrubé a závažné porušení stanov ČCHS nebo lékařské etiky může být
člen ČCHS vyloučen ze společnosti.
2. Hrubým porušením lékařské etiky se rozumí pro účel vyloučení člena takové porušení
profesní etiky, chování či jednání, které by ve svém důsledku vedlo k tomu, že dalším

trváním členství by byla ohrožena společenská prestiž ČCHS, zpochybnilo by se její
poslání, nebo by ohrozilo důvěru ostatních členů společnosti.
3. K vyloučení je oprávněn výbor ČCHS na návrh některého z členů společnosti výbor
ČCHS.
4. Pokud výbor ČCHS rozhodne o vyloučení svého člena, má tento právo odvolat se a
obhájit svoje členství na shromáždění členů (valná hromada) ČCHS. Rozhodnutí
shromáždění členů ČCHS je konečné a nelze se proti němu odvolat.
Článek 7
Práva a povinnosti řádného člena ČCHS

1. Člen ČCHS má právo:
- navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů ČCHS;
- předkládat návrhy, podněty, připomínky a doporučení vedoucí ke zlepšení činnosti
ČCHS, k řešení svých zájmů a potřeb, jakož i zájmů a potřeb celé odborné
společnosti;
- účastnit se akcí ČCHS za snížený registrační poplatek;
- být členem dalších obdobných společností v tuzemsku i zahraničí;
- být informován o hospodaření společnosti;
- čerpat finanční prostředky ČCHS pro své odborné potřeby na základě projednání
svého požadavku výborem ČCHS a v souladu s rozpočtem společnosti.
2. Člen ČCHS je povinen:
- řídit se stanovami ČCHS a ČLS JEP,
- platit v určeném termínu členské příspěvky v předem určené výši,
- informovat výbor ČCHS o skutečnostech, které by mohly zásadním způsobem
ohrozit její činnost nebo poškodit dobré jméno společnosti,
- dodržovat profesní etiku.
3. Člen ČCHS dále souhlasí, aby ČLS JEP a ČCHS shromažďovala a zpracovávala
evidenční údaje člena, kterými jsou titul, jméno, příjmení, adresa bydliště nebo sídla,
datum narození, rodné číslo, kontaktní telefon a e-mail. Tyto údaje mohou být
zpřístupněny jen v případech stanovených zákonem.
Článek 8
Mimořádné členství v ČCHS
1. Mimořádným členem se může stát osoba, která jinak nesplňuje podmínky pro řádné
členství, ale významným způsobem přispívá k rozvoji činnosti ČCHS. Jedná se zejména
o významné odborníky, lékaře, jiných specializací, odborné pracovníky ve zdravotnictví
a nelékaře z chirurgických zařízení.
2. O mimořádném členství rozhoduje výbor ČCHS.
3. Mimořádný člen nemůže být volen do orgánů ČCHS a nemůže volit orgány ČCHS.
4. Seznam mimořádných členů vede výbor společnosti.

Článek 9
Čestné členství a vyznamenání ČCHS
1. Výbor ČCHS může rozhodnout o udělení čestného členství v ČCHS osobám, které
významným způsobem přispěly k rozvoji české chirurgie a výrazným způsobem
ovlivnily činnost ČCHS. Může jít i o členy jiných odborných společností nebo osobnosti
zahraniční.
2. O čestném členství rozhoduje na návrh minimálně tří členů ČCHS výbor ČCHS. Čestné
členství může být uděleno i řádnému členovi ČCHS. V tomto případě může výbor
rozhodnout o prominutí úhrady členského příspěvku, nikoliv však členskému příspěvku
určenému ČLS JEP.
3. Na čestné členství v ČCHS se nevztahuje čl. 7 stanov.
4. Výbor ČCHS uděluje na návrh některého ze členů výboru ČCHS významným
osobnostem medaili nesoucí jméno zakladatele české moderní chirurgie prof. MUDr.
Karla Maydla. Jde o osobnosti, které přispěly k rozvoji české chirurgie, nebo se jedná o
osobnosti vysokých morálních kvalit a etického projevu. Udělení vyznamenání není
vázáno na členství v ČCHS. Vyznamenání sestává z medaile a diplomu
s logem ČCHS.

Část III
Struktura ČCHS
Článek 10
Orgány ČCHS
Orgány ČCHS jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

shromáždění členů (valná hromada),
výbor ČCHS,
předseda a dva místopředsedové výboru,
vědecký sekretář,
pokladník,
revizní komise,
sekce ČCHS,
pracovní skupiny ČCHS
Národní chirurgický kongres ČCHS.

Článek 11
Shromáždění členů (valná hromada)

1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem společnosti. Každý člen ČCHS má při rozhodování
jeden hlas.
2. Do působnosti shromáždění členů patří:
a) přijímat a měnit stanovy ČCHS,
b) schvalovat zastoupení svých členů v jiných organizacích,
c) schvalovat výroční zprávu o činnosti výboru ČCHS včetně zprávy a hospodaření a zprávy
revizní komise ČCHS,
d) rozhodovat o splynutí ČCHS sloučením s jiným obdobným sdružením,
e) rozhodovat o rozpuštění ČCHS,
f) rozhodovat o způsobu volby výboru ČCHS z možností daných volebním řádem ČCHS a o
způsobu volby revizní komise ČCHS dle stejného řádu,
h) rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti
shromáždění členů
3. Shromáždění členů svolává předseda výboru ČCHS podle potřeby, nejméně jednou ročně –
informací uveřejněnou na www.chirurgie.cz a elektronickou formou, alespoň 15 dnů před
datem jeho konání. Písemná pozvánka musí obsahovat:
a) místo, datum a hodinu konání shromáždění členů,
b) označení, zda se svolává řádná nebo mimořádné shromáždění členů,
c) návrh programu jednání shromáždění členů.
4. Shromáždění členů se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě
změny stanov a odvolání výboru rozhoduje shromáždění členů 2/3 většinou z přítomných členů.
5. Shromáždění členů svolává, zahajuje, řídí a ukončuje předseda výboru a v jeho nepřítomnosti
první místopředseda.
7. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání shromáždění členů,
stejně jako návrh na rozpuštění společnosti lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem 3/5
členů společnosti přítomných na shromáždění členů.
8. Výbor ČCHS je povinen svolat mimořádné shromáždění členů na základě písemného
rozhodnutí výboru ČCHS, revizní komise ČCHS, požadavku orgánů ČLS JEP nebo na základě
písemné žádosti alespoň 1/5 všech řádných členů ČCHS, nebo požádá-li o to revizní komise a
to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti předsedovi výboru ČCHS. Pro konání mimořádného
shromáždění členů platí ustanovení o shromáždění členů obdobně. Nesplní-li předseda výboru
a výbor ČCHS povinnost svolat shromáždění členů, je tak oprávněna učinit revizní komise
ČCHS. Nesplní-li tuto povinnost revizní komise ČCHS nebo je-li ČCHS několik měsíců zcela
nefunkční, má právo svolat shromáždění členů ČCHS revizní komise ČLS JEP.
9. Zápis o shromáždění členů ČCHS musí obsahovat:
a) název a sídlo ČCHS,
b) místo a dobu konání shromáždění členů,
c) jméno předsedajícího shromáždění členů a zapisovatele,

d) popis projednání jednotlivých bodů programu shromáždění členů,
e) rozhodnutí shromáždění členů s uvedením výsledku hlasování,
f) obsah protestu zástupce člena ČCHS týkající se rozhodnutí shromáždění členů, jestliže o to
protestující požádá.
10. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na shromáždění členů k projednání.
11. Výbor ČCHS zabezpečuje vyhotovení zápisu o konání shromáždění členů nejpozději do 15
dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda výboru.
12. Každý člen ČCHS má zápis z jednání shromáždění členů k dispozici na webových stránkách
www.chirurgie.cz.
13. Zápisy o konání shromáždění členů spolu s oznámením nebo pozváním na shromáždění
členů a seznam přítomných členů společnosti (prezenční listinou) se uchovávají v archivu
ČCHS po celou dobu jejího trvání.

Článek 12
Výbor ČCHS
1. Výbor je výkonným orgánem ČCHS. Řídí veškerou činnost ČCHS mezi jednotlivými
plenárními členskými schůzemi ČCHS a jedná jejím jménem. Výbor rozhoduje o všech
záležitostech ČCHS, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti plenární členské
schůze.
2. Výbor řídí finanční hospodaření ČCHS, přijímá nové členy společnosti po předložení
dokladů na podkladě čl. 4, přijímá mimořádné členy ČCHS a uděluje čestná členství ČCHS a
další ocenění ČCHS, připravuje návrh rozpočtu ČCHS a předkládá tento návrh shromáždění
členů ke schválení, schvaluje pořádání odborných akcí se záštitou/s garancí ČCHS, zpracovává
roční účetní závěrku hospodaření ČCHS a předkládá ji shromáždění členů ke schválení,
předkládá jednou ročně zprávu o své činnosti ke schválení shromáždění členů, svolává
shromáždění členů a mimořádné shromáždění členů ČCHS, připravuje podklady pro jednání
shromáždění členů, rozhoduje o návrhu na vyloučení člena ČCHS, připravuje návrhy na změnu
nebo doplnění stanov. Výbor má právo jmenovat a odvolávat vedoucího redaktora Rozhledů
v chirurgii a redakční radu tohoto odborného časopisu.
3. Výbor volí členové ČCHS na dobu 4 let. Funkční období zaniká uplynutím volebního období
a nebo odvoláním výboru shromáždění členů či současným odstoupením nejméně osmi členů
výboru, anebo když při jejich náhradě náhradníky dojde k obměně více než deseti původně
zvolených členů.
4. Výbor má patnáct členů. Výbor se skládá z předsedy, I. a II. místopředsedy, pokladníka,
vědeckého sekretáře a dalších 10ti členů výboru.
5. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru s právem
hlasovat. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
6. Výbor se řídí zásadami a pokyny schválenými shromážděním členů.

7. Členové výboru jsou povinni vykonávat svoji funkci s náležitou péčí a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s výkonem
své funkce.
8. Výbor svolává jeho předseda podle potřeb, nejméně 6x ročně. O průběhu zasedání výboru a
o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou výboru a zapisovatelem.
9. Každý člen výboru má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou
záležitost.
10. V případě zániku členství člena výboru ČCHS dle čl. 5. se automaticky stává členem výboru
náhradník z poslední volby výboru.
11. Náhradníkem je ten člen společnosti, který získal v pořadí nejvíce hlasů při volbě, ale nebyl
zvolen do výboru.
12. Jednání výboru svolává předseda nebo vědecký sekretář. Mimořádné jednání výboru
svolává předseda se zdůvodněním, nebo na základě žádosti 1/3 členů výboru. Pozvánka musí
být doručena členům výboru s plánovanými body programu, místem a časem jednání nejméně
15 dnů před termínem jednání výboru.

Článek 13
Předseda a místopředsedové výboru
1. Úřadujícím předsedou ČCHS se na první schůzi výboru po skončených volbách nového
výboru automaticky stává dosavadní budoucí předseda. Dosavadní úřadující předseda se na
další funkční období automaticky stává předsedou minulým. Předsedou ČCHS může být každý
řádný člen zvolen pouze na dvě po sobě následující funkční období.
2. Budoucí předseda (předseda elect) ČCHS je volen na konci třetího roku funkčního období
výboru ČCHS ze členů výboru jeho členy. Volba je tajná, dvoukolová. Do druhého kola
postupují dva členové výboru s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole. Při rovnosti hlasů se
volba opakuje, při opakované rovnosti hlasů rozhodne hlas stávajícího předsedy ČCHS. Pokud
žádný z členů výboru nesouhlasí se svou volbou budoucího předsedy, volí na své první schůzi
výbor ČCHS po skončených volbách svého úřadujícího předsedu z členů výboru.
2. Předseda je formálním představitelem společnosti, přísluší mu zejména jednat jménem
výboru ČCHS navenek, podepisovat veškeré listiny týkající se činnosti ČCHS, svolávat schůze
výboru a shromáždění členů.
3. Předseda zastupuje ČCHS navenek. O svých jednáních výbor pravidelně informuje.
4. Předseda má právo účastnit se zasedání jednotlivých sekcí, komisí a pracovních skupin.
5. Předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nemůže svoji funkci vykonávat,
zastupuje první místopředseda v plném rozsahu.

6. Předseda je v trvalém kontaktu s místopředsedy, vědeckým sekretářem a pokladníkem
společnosti, stejně jako s vedoucím redaktorem Rozhledů v chirurgii. Je také v trvalém kontaktu
s reprezentací ČLS JEP, ČLK a dalšími subjekty.
7. První a druhý místopředseda je volen tajnou volbou na prvním zasedání nově zvoleného
výboru. Volební období místopředsedů je čtyřleté.

Článek 14
Vědecký sekretář ČCHS
1. Vědecký sekretář ČCHS je volen z členů výboru ČCHS.
2. Vědecký sekretář ČCHS je podřízen předsedovi ČCHS.
3. Sekretář ČCHS plní zejména tyto úkoly: vyhotovuje zápisy ze schůzí výboru a
shromáždění členů ČCHS, archivuje zápisy z jednání shromáždění členů, výborů a dalších
organizačních složek ČCHS, odpovídá za vedení registru členů ČCHS, vede registry
mimořádných a čestných členů ČCHS.
Dle pokynů předsedy vykonává další administrativní úkony spojené s činností společnosti.
Organizuje a vyhlašuje ocenění a vyznamenání ČCHS.

Článek 15
Pokladník ČCHS
1. Pokladník ČCHS je volen výborem ČCHS z jeho členů.
2. Pokladník odpovídá za hospodaření ČCHS.
3. Pokladník je povinen zajistit a předložit výboru ČCHS a shromáždění členů každoročně
výroční zprávu o hospodaření.

Článek 16
Revizní komise ČCHS
1. Revizní komise je nezávislý orgán ČCHS, který je zodpovědný pouze plenární členské schůzi
ČCHS.
2. Revizní komise je tříčlenná a volí svého předsedu ze zvolených členů komise.
3. Členství v komisi je omezeno pouze na dvě po sobě následující funkční období.
4. Funkční období revizní komise je čtyřleté a shodné s funkčním obdobím výboru ČCHS.
5. Předseda revizní komise a její členové mají právo účastnit se jednání výboru, sekcí a
pracovních skupin s hlasem poradním.

5. Funkce člena revizní komise je neslučitelná s členstvím ve výboru ČCHS.
6. Revizní komise kontroluje dodržování stanov ČCHS jednotlivými členy a orgány
společnosti, a hospodaření ČCHS.
7. O své činnosti podává předseda revizní komise zprávu na každém jednání shromáždění členů.
8. Podnět k projednání revizní komisí ČCHS může podat každý člen ČCHS. Podnětem je
revizní komise povinna se zabývat bez zbytečného odkladu.
9. Pokud o to revizní komise požádá, je výbor ČCHS povinen svolat mimořádné shromáždění
členů ČCHS a zařadit zprávu revizní komise do jeho programu.

Článek 17
Sekce ČCHS
1. Součástí ČCHS jsou odborné sekce tvořené na základě odborného zájmu členů. Členem
sekce může být i nečlen ČCHS.
2. Ustavení sekce schvaluje výbor ČCHS.
3. O zániku sekce rozhoduje výbor ČCHS.
4. Sekce řídí výbory sekcí.
5. Sekce se řídí stanovami ČCHS, ale mohou mít i svá vlastní pravidla.
6. Výbor řeší případné neshody mezi členy sekcí. Výbor se stará o těsnou spolupráci s výbory
všech sekcí a pomáhá jim v práci. Předsedové jednotlivých sekcí se mohou účastnit jednání
výboru vždy při projednávání problematiky vztahující se k činnosti sekce na základě vlastní
žádosti nebo pozvání předsedou výboru bez hlasovacího práva.
7. Funkční období výboru sekcí je shodné s funkčním obdobím výboru ČCHS. Volby v sekcích
proběhnou vždy v tomtéž kalendářním roce po volbách výboru ČCHS. Předseda sekce
pravidelně informuje (minimálně jedenkrát ročně) výbor ČCHS a shromáždění členů o aktivitě
sekce za uplynulé období. Předseda sekce ČCHS má právo účastnit se jednání výboru na
základě pozvání výborem, nebo na základě osobní žádosti, pokud výbor ČCHS s žádostí o účast
na jednání souhlasí.
Článek 18
Obecná ustanovení o pracovních skupinách ČCHS
1. Členy jednotlivých pracovních skupin volí výbor ČCHS.
2. Volební období je čtyřleté.
3. Pracovní skupiny jsou stálé a dočasné.
4. Stálou institucí výboru ČCHS je redakční rada Rozhledů v chirurgii a komise pro
doporučené postupy v chirurgii. Vedoucí redaktor Rozhledů v chirurgii je pravidelně zván na

jednání výboru ČCHS. Výbor může komisi jmenovat podle potřeby. Jejich představitele
mohou být podle potřeby zváni na jednání výboru ČCHS. Dočasně jmenované komise působí
do té doby, než vyřeší problém, k němuž je výbor ustanovil. Na rozdíl od sekcí se komise
zodpovídají ze své práce výboru ČCHS a řídí se jeho směrnicemi a potřebami. O organizační
struktuře komise a o personální zodpovědnosti rozhoduje výbor ČCHS.
Článek 19
Národní chirurgický kongres ČCHS
1. Výbor ČCHS pořádá Národní chirurgický kongres ČCHS (dále jen „kongres“). Výbor ČCHS
může organizaci kongresu delegovat na jinou právnickou osobu či spolek.
2. Jedná se o vrcholnou vzdělávací a odbornou akci, jejíž součástí bývá zpravidla jednání
výboru a plenární členská schůze ČCHS. Cílem je prezentace aktuální úrovně poznání
chirurgické vědy, setkání členů ČCHS a předávání vyznamenání a dalších ocenění ČCHS.
3. Kongres může být pořádán samostatně nebo jako součást jiné tradiční odborné vzdělávací
akce.
4. Místo konání a prezidenta kongresu stanoví výbor ČCHS vždy na čtyři roky dopředu.
5. Odborný program, stejně jako organizaci a finanční zajištění kongresu zajišťuje jeho
prezident se svým organizačním týmem za koordinace a veškeré podpory výboru ČCHS.
6. Kongresy jsou číslovány vzestupnou aritmetickou řadou arabskými číslicemi.

Část IV.
Zásady hospodaření ČCHS
Článek 20
Zásady hospodaření ČCHS
ČCHS respektuje zásady hospodaření ČLS JEP.

Článek 21
Hospodaření a majetek ČCHS
1.

Majetek

ČCHS

tvoří

finanční

fondy,

pohledávky

a

jiná

majetková

práva.

2. Zdroji majetku jsou: členské příspěvky, dary fyzických a právnických osob, dotace od
státních organizací a samosprávných celků, čistý výtěžek z akcí pořádaných ČCHS, včetně
partnerských příspěvků/garance akcí.

3. Zdrojem majetku ČCHS se nesmí stát aktivity, které jsou v rozporu s názorem současné
lékařské vědy, např. reklama na alkohol, tabák apod.
4. Hospodaření s majetkem ČCHS se řídí rozpočtem, který schvaluje každý rok výbor ČCHS
na základě návrhu pokladníka. Hospodaření má být vyrovnané nebo přebytkové.
5. Vydávání Rozhledů v chirurgii a provozování webových stránek ČCHS www.chirurgie.cz
zajišťuje výbor smluvně.
6. Rozpočtovými prostředky disponují výbor ČCHS.
7. Podpisové právo ve finančních otázkách má předseda se souhlasem pokladníka.
8. Výše členského příspěvku je na návrh výboru ČCHS schválena shromážděním členů.
9. Členský příspěvek na příslušný kalendářní rok je splatný vždy předem nejpozději k 31. 5.
kalendářního roku.
10. Pokladník ČCHS předkládá výboru a shromáždění členů výroční zprávu o hospodaření
společnosti.
11. Revizní komise jedenkrát ročně provede kontrolu hospodaření a předloží její výsledek
shromáždění členů.
Část V.
Zánik ČCHS
Článek 22
1. ČCHS zaniká po předchozí majetkové likvidaci na základě rozhodnutí shromáždění členů
ČCHS o rozpuštění, rozdělení, sloučení nebo splynutí.
2. O návrhu na rozpuštění společnosti, jejího rozdělení nebo sloučení či splynutí s jinou
společností, rozhoduje shromáždění členů za účasti a se souhlasem 3/5 členů společnosti
přítomných na plenární členské schůzi.
3. Jednání o zániku ČCHS musí být oznámeno jejím členům předem, nejméně čtyři týdny před
vlastním termínem jednání shromáždění členů.

Část VI
Přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 23
Platnost a účinnost
1.V případě rozporu těchto stanov nebo jiného předpisu ČCHS se stanovami nebo jinými
předpisy ČLS JEP, mají přednost předpisy ČLS JEP.

2. Tyto stanovy byly schváleny shromážděním členů dne……………… a předsednictvím ČLS
JEP dne………………….

Část VII.
Přílohy stanov
1. Logo ČCHS.

V Praze, dne ………………………….

