STANOVY ČESKÉ CHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ
LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
I.
Název a poslání České chirurgické společnosti ČLS JEP
1. Název, cíle, sídlo, znak a postavení České chirurgické společnosti České
lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČCHS).
a) Česká chirurgická společnost České lékařské společnosti JEP je dobrovolnou
organizací chirurgů, která dbá o všestranný rozvoj oboru. Zastupuje chirurgy a jejich
zájmy ve styku se státními orgány, Českou lékařskou komorou, zdravotními
pojišťovnami a ostatními odbornými lékařskými společnostmi.
b) Sídlem společnosti je Praha.
c) Právní postavení ČCHS je dáno jejím členstvím v České lékařské společnosti
Jana Ev. Purkyně a vyplývá z jejích stanov.
d) ČCHS má svůj znak, který je řádně registrován a vně ČCHS s ním nemá nikdo
právo disponovat. Je součástí přílohy stanov.
2. Poslání a hlavní úkoly ČCHS
a) ČCHS sleduje stav a vývoj chirurgie u nás i v zahraničí. Navrhuje a prosazuje
nutné koncepční změny a hledá optimální řešení s přihlédnutím k vývoji chirurgie ve
světě a k možnostem v našem státě.
b) Ve spolupráci s lékařskými fakultami našich univerzit ovlivňuje trendy v
pregraduální výuce chirurgie, čerpá přitom i ze zkušeností z univerzit zahraničních.
c) Spolu s MZČR, IPVZ, Českou lékařskou komorou a LF navrhuje zásady
postgraduální výchovy v chirurgii a nese významný díl zodpovědnosti za její úroveň.
d) Deleguje své zástupce do zkušebních komisí při atestacích z chirurgie a jejich
nástavbových disciplin.
e) Deleguje své nejzkušenější představitele do komisí na výběr přednostů
chirurgických klinik, oddělení, ústavů i podle potřeby dalších zdravotnických pracovišť
a snaží se při tom úzce spolupracovat s Českou lékařskou komorou.
f) Navrhuje své zástupce do grantových komisí.
g) Ve spolupráci s ČLK organizuje odborné tématické kursy a vydává osvědčení o
získané kvalifikaci, pokud z těchto školení vyplyne.
h) Při spolupráci s MZČR, Českou lékařskou komorou a pojišťovnami uplatňuje své
odborné připomínky. Vyjadřuje se k provozu nemocnic, chirurgických zařízení a
provádění expertizy v oboru.
i) Organizuje kongresy, konference, sympózia, pracovní dny a semináře celostátního
i regionálního významu, přispívá svou aktivitou k mezinárodní činnosti v tomto
směru.

Spolupracuje přitom s domácími i zahraničními odbornými společnostmi a s dalšími
institucemi, které jsou ochotny se na této činnosti podílet. Využívá přitom právní
subjektivity ČLS JEP, jejímž prostřednictvím uzavírá smlouvy a dohody, které tyto
akce zabezpečují.
j) Aktivně získává stipendijní místa a prostředky a rozhoduje o jejich obsazení a
využití mezi svými členy.
k) V případech podezření na odborné pochybení v oboru doporučuje odborníky do
expertních komisí sestavených MZČR nebo Českou lékařskou komorou.
l) Dbá o úroveň časopisu Rozhledy v chirurgii.
II.
Členství a organizační struktura ČCHS
1. ČCHS uznává členství řádné, mimořádné a čestné
a) Řádným členem ČCHS se může stát každý chirurg, který souhlasí se stanovami
ČCHS a chce se účastnit její práce. Členství je dobrovolné a členy mohou být i
zahraniční chirurgové.
b) Mimořádným členem ČCHS se může stát lékař jiného oboru, odborný pracovník
ve zdravotnictví, nebo zdravotní sestra z chirurgického zařízení za stejných výše
uvedených podmínek.
c) Čestné členství je níže upraveno stanovami.
2. Vznik a zánik členství
Vznik a zánik členství se primárně řídí stanovami ČLS JEP a je níže upřesněn v
bodech a, b, c.
a) Členem ČCHS se chirurg stane poté, co vyplní přihlášku, přiloží doporučení svého
školitele či nadřízeného, získá souhlas výboru ČCHS a zaplatí členský příspěvek na
příslušný kalendářní rok.
b) Členství v ČCHS zaniká:
-

zánikem ČCHS,

-

písemným prohlášením o vystoupení z ČCHS adresovaným výboru ČCHS,

-

nezaplacením členských příspěvků v termínu,

-

vyloučením,

-

úmrtím člena.

c) O vyloučení člena ČCHS rozhodne výbor ČCHS a to když:
-

člen opakovaně a závažným způsobem porušuje stanovy ČCHS,

-

člen poruší zákony České republiky nebo lékařskou etiku tak hrubým způsobem,
že by další pokračování jeho členství ohrozilo společenskou prestiž ČCHS.
Pokud výbor ČCHS rozhodne o vyloučení člena, má tento možnost se do dvou

měsíců odvolat k plenární schůzi ČCHS, která může rozhodnutí výboru zrušit.
Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.
3. Práva řádných a mimořádných členů ČCHS
a) Člen má právo účastnit se všech akcí společnosti:
- s přednostním právem při omezení počtu účastníků,
- s právem nižšího registračního poplatku než nečlenové.
b) Člen má právo předkládat na plenární schůzi ČCHS, výboru ČCHS nebo
prostřednictvím jeho členů návrhy, podněty, připomínky a doporučení řešení svých
zájmů a potřeb i zájmů oboru jako celku.
c) Člen je oprávněn přijmout členství v kterékoliv další odborné domácí i zahraniční
odborné společnosti a využívat případného kolektivního členství ČCHS v těchto
společnostech. Členství v zahraničních společnostech není vázáno schválením
ČCHS. Výbor nebo plenární schůze však mohou členství v zahraniční společnosti
doporučit nebo k němu člena vyzvat.
d) Člen má právo volit a být volen do všech orgánů ČCHS za podmínek, které
vymezuje volební řád.
e) Člen má právo čerpat finanční prostředky ČCHS pro své odborné potřeby na
základě projednání svého požadavku ve výboru ČCHS a v souladu s rozpočtem
ČCHS.
4. Povinnosti řádných a mimořádných členů ČCHS
Členové jsou povinni:
- řídit se stanovami ČCHS a ČLS JEP,
- platit v určeném termínu a v určené výši členské příspěvky,
- informovat výbor ČCHS o skutečnostech, které by mohly zásadním způsobem
ohrozit činnost nebo poškodit jméno ČCHS.
5. Čestné členství a další vyznamenání
ČCHS může jmenovat čestnými členy osoby, 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.
a) Čestný člen ČCHS má všechna práva i povinnosti člena řádného.
b) Návrh čestného členství mohou učinit společně nejméně tři členové ČCHS nebo
člen jejího výboru.
c) Čestné členství schvaluje výbor ČCHS
d) ČCHS může významným osobnostem udělit medaili nesoucí jméno zakladatele
české moderní chirurgie Prof. MUDr. Karla Maydla. Jde o osobnosti, které významně
přispěly k rozvoji české chirurgie, výrazným způsobem ovlivnily činnost ČCHS,
zasloužili se o rozvoj lékařství, nebo se jedná o jiné osobnosti vysokých morální
kvalit a etického projevu. Nemusí jít jen o členy ČCHS a jiných odborných

společností ČLS. Může jít o další osobnosti splňující tyto normy. Medaile je
udělována společně s diplomem. Ocenění se uděluje od 1. 1. 2003 na návrh
některého člena výboru ČCHS nebo člena Čestné rady, po schválení výborem
ČCHS.
6. Struktura ČCHS
Orgány ČCHS jsou:
a) Plenární členská schůze (Valná hromada),
b) Výbor ČCHS,
c) Čestná rada,
d) Sekce ČCHS,
e) Komise výboru ČCHS,
f) Revizní komise ČCHS.
Ad a) Plenární členská schůze (Valná hromada)
Schází se nejméně jedenkrát do roka. Je nejvyšším orgánem společnosti. Svolává ji
výbor ČCHS. Mimořádná plenární schůze může být svolána rozhodnutím výboru
ČCHS ze své vůle, na základě žádosti nejméně 1/3 členů ČCHS, revizní komise
ČCHS, případně na základě žádosti ČLS JEP. Výbor ČCHS při svolání členské
schůze kromě svých stanovisek bere do úvahy i stanovisko sekcí. Plenární členská
schůze přijímá usnesení prostou většinou přítomných., V případě zásadní změny
stanov či odvolání výboru ČCHS je rozhodující dvoutřetinová většina z přítomných
členů. Právo účasti na členské schůzi má každý řádný, mimořádný i čestný člen
ČCHS.
Plenární členská schůze ratifikuje čestné členy ČCHS a je seznamována s počty
nově přijatých členů v uplynulém roce a se stavem členské základny:
- schvaluje oficiální zástupce do mezinárodních společností,
- schvaluje jedenkrát ročně zprávu výboru ČCHS včetně zprávy o hospodaření a
zprávu revizní komise ČCHS,
- schvaluje změny stanov,
- rozhoduje o způsobu volby výboru ČCHS z možností daných volebním řádem
ČCHS a o způsobu volby revizní komise ČCHS dle stejného řádu,
- rozhoduje o možnosti doplnění výboru,
- má právo odvolat výbor ČCHS,
- rozhoduje o rozpuštění České chirurgické společnosti.
Ad b) Výbor ČCHS
Výbor je volen přímo členy ČCHS na čtyřleté funkční období, po které stojí v čele
ČCHS, je patnáctičlenný, řídí veškerou činnost ČCHS mezi jednotlivými plenárními
členskými schůzemi, funkční čtyřleté období výboru zaniká buď uplynutím volebního
období nebo odvoláním výboru plenární schůzí nebo současným odstoupením

nejméně osmi členů výboru, anebo když při jejich nahrazování náhradníky dojde k
obměně více než 10 původně zvolených členů.
Výbor se skládá z předsedy, dvou místopředsedů, vědeckého sekretáře ČCHS,
pokladníka a členů výboru.
Volba pro jednotlivé členy výboru není omezená ani limitovaná. Jsou voleni přímým
tajným hlasováním, které upravuje volební řád.
Výbor ČCHS je svoláván minimálně 6 x ročně a jeho jednání může být upraveno
jednacím řádem, který je přílohou stanov ČCHS.
Výbor mimo jiné zastupuje ČCHS a jedná jejím jménem ve všech záležitostech
schválených členskou schůzí, které též za splnění zadaných úkolů odpovídá:
- řídí finanční hospodaření ČCHS,
- má právo jmenovat a odvolávat šéfredaktora Rozhledů v chirurgii a redakční radu
tohoto časopisu.
Předseda výboru ČCHS je formálním představitelem společnosti, zastupuje ji při
všech jednáních doma i v zahraničí, pokud výbor ČCHS, případně plenární členská
schůze, nerozhodnou jinak:
- předseda může se souhlasem výboru přenést některé své pravomoci na
místopředsedu, případně jiného člena výboru ČCHS nebo předsedu některé ze
sekcí. V tom případě je povinen znát výsledky jednání,
- o své činnosti i o činnostech svých zástupců v každé záležitosti předseda informuje
výbor ČCHS nebo pro něj zajistí informaci zmíněným zástupcem,
- jedenkrát ročně předseda předkládá po projednání ve výboru zprávu výboru ČCHS
plenární členské schůzi. Odmítnutí této zprávy členskou schůzí je důvodem k
hlasování o důvěře výboru ČCHS,
- předseda má právo zúčastnit se jednání všech sekcí a komisí výboru,
- je v trvalém kontaktu se sekretářem společnosti a vedoucím redaktorem Rozhledů v
chirurgii a kontroluje jejich činnost,
- je v trvalém kontaktu s reprezentací ČLS JEP a ČLK.
Vědecký sekretář ČCHS je volen výborem ČCHS.
Zodpovídá za agendu spojenou s činností výboru ČCHS i za další agendu, o níž tak
rozhodne výbor ČCHS a která souvisí s činností celé ČCHS.
Ad. C. Čestná rada
Čestná rada České chirurgické společnosti se skládá z Čestných členů České
chirurgické společnosti, nositelů Maydlovy medaile a dalších významných chirurgů,
navržených členy Čestné rady, třemi členy výboru ČCHS nebo nejméně pěti členy
ČCHS. Každý člen Čestné rady musí být schválen výborem ČCHS a není
odvolatelný. Čestná rada je pravidelně doplňována každý rok. Nemá žádné výkonné
pravomoci, slouží jako konzultační orgán výboru ČCHS v otázkách morálky a etiky.
Může navrhovat výboru ČCHS členy ČCHS k udělení Čestného členství ČCHS a

Maydlovy medaile. Navrhuje výboru ČCHS čestného předsedu ČCHS. Čestný
předseda ČCHS je jmenovaný na 10 roků a může stát v čele Čestné rady.
Výkonným tajemníkem Čestné rady je jmenovaný jeden z jejich členů. Čestná rada
se schází dvakrát do roka k pravidelnému zasedání. Může být svolána podle potřeby
kdykoliv.
Ad d) ČCHS má v současné době tyto sekce:
-

sekce ambulantních chirurgů,

-

sekce hrudní chirurgie

-

sekce koloproktologická,

-

sekce miniinvazivní chirurgie,

-

sekce pro intenzivní péče v chirurgii,

-

sekce mladých chirurgů,

-

sekce bariatrická,

-

sekce hepatopankreatobiliární.

-

sekce mamologická,

-

sekce pro NOTES,

-

sekce pro specifické střevní záněty,

-

sekce herniologická.

Nově vzniklé sekce mohou být ustanoveny z iniciativy a na žádost členů ČCHS.
Schvaluje je výbor ČCHS a jejich vznik podléhá ratifikaci plenární schůzí. O zániku
sekce může rozhodnout výbor ČCHS.
Sekce řídí výbory sekcí.
Organizační struktura je ponechána na členech sekcí. Výbor ČCHS řeší jen případné
neshody. Výbor ČCHS udržuje těsnou spolupráci s výbory všech sekcí a pomáhá jim
v jejich práci. Předsedové jednotlivých sekcí se mohou účastnit jednání výboru vždy
při projednávání jejich problematiky na základě vlastní žádosti nebo pozvání. Nemají
právo hlasovací, ale mohou se po schválení vyjadřovat i k jiným k projednávaným
otázkám
Funkční období v sekcích je shodné s funkčními obdobími výboru ČCHS, volby v
sekcích proběhnou vždy v tomtéž kalendářním roce po volbách výboru ČCHS. Počet
funkčních období v sekcích není omezen. O osamostatnění sekce mimo ČCHS může
rozhodnout pouze plenární schůze dvoutřetinovou většinou přítomných.
Ad e) Komise výboru ČCHS jsou jmenované podle potřeby.
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.
Ad f) Revizní komise ČCHS je nezávislý orgán, zodpovědný plenární schůzi ČCHS.
Její volba a volební období jsou analogicky upraveny volebním řádem obdobným
volebnímu řádu výboru ČCHS. Revizní komise je tříčlenná a volí svého předsedu.
Členství v revizní komisi je omezeno na dvě po sobě jdoucí volební období.
Předseda revizní komise má právo zúčastnit se jednání všech organizačních struktur
ČCHS, zejména výboru ČCHS a výborů sekcí. Stejná práva platí pro ostatní členy
revizní komise
Revizní komise kontroluje:
- dodržování stanov ČCHS,
- hospodaření orgánů ČCHS.
O své činnosti podává předseda revizní komise zprávu na každém jednání plenární
schůze. Jejími podněty je výbor ČCHS povinen se bez prodlení zabývat. Pokud o to
revizní komise požádá, je výbor ČCHS povinen svolat mimořádnou plenární schůzi
ČCHS a zařadit na ni zprávu revizní komise do programu.
III.
Česká chirurgická společnost respektuje Zásady hospodaření ČLS JEP.
Hospodaření a majetek ČCHS
1. Majetek ČCHS tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková
práva.
Zdrojem majetku jsou:
-

členské příspěvky,

-

dary fyzických i právnických osob,

-

dotace od vládních i mimovládních organizací, zprostředkované ČLS JEP,

-

čistý výtěžek z akcí pořádaných ČCHS včetně reklamní činnosti.

Zdrojem majetku ČCHS se nesmějí stát aktivity, které jsou v rozporu s názorem
současné lékařské vědy (např. reklama na cigarety nebo postupy stojící mimo
oficiální medicínu).
2. Hospodaření s majetkem ČCHS
se řídí rozpočtem, který každoročně schvaluje výbor ČCHS na základě návrhu
pokladníka výboru. Je snaha udržet rozpočet výboru ČCHS jako vyrovnaný nebo
přebytkový. Vydávání Rozhledů v chirurgii a provozování webové stránky ČCHS je
zajištěno výborem smluvně. Rozpočtovými prostředky disponují:
-

výbor ČCHS,

-

ve vymezených případech předseda a sekretář ČCHS,

-

Valná hromada ČCHS.

Podpisové právo ve finančních otázkách mají předseda, místopředsedové, sekretář a
pokladník výboru.
Výše členských příspěvků je na návrh výboru ČCHS schválena plenární schůzí.
Příspěvky odpovídají kalendářnímu roku, posledním termínem placení příspěvků je
30.6. každého roku.
IV.
Zánik ČCHS
O zániku ČCHS rozhoduje plenární schůze dvoutřetinovou většinou přítomných.
Jednání o zániku ČCHS musí být oznámeno předem, nejméně se čtyřtýdenním
předstihem. Při zániku musí být plenární schůzí rozhodnuto o majetku ČCHS
V.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Závazný výklad stanov provádí výbor ČCHS, který k němu může jmenovat stálou
nebo aktuální komisi.
2. Tyto stanovy byly doplněny a schváleny výborem ČCHS 16.12. 2015 a plenární
schůzí dne 16.12.2015 v Praze a nabývají platnost dnem 16.12.2015.
VI.
Závazné přílohy stanov
1. Volební řád pro volby výboru ČCHS a revizní komise ČCHS.
2. Znak ČCHS a zásady jeho užívání.
3. Volební řád pro volby funkcionářů výboru ČCHS ČLS JEP.
Schváleno na plenární schůzi České chirurgické společnosti ČLS JEP dne
16.12. 2015 v Praze.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Předseda České chirurgické společnosti

