Česká transplantační společnost z.s.
STANOVY
ČLÁNEK I.
Právní postavení ČTS
Česká transplantační společnost z.s. (dále také jen „Česká transplantační společnost“ nebo „ČTS”) je samostatnou právnickou
osobou, vědeckým spolkem, sdružujícím osoby profesně spjaté s transplantační medicínou s cílem rozvíjet všechny oblasti
transplantační medicíny.
ČLÁNEK II.
Sídlo ČTS
Sídlem České transplantační společnosti je Pekařská 664/53, Staré Brno, 602 00 Brno.
ČLÁNEK III.
Účel a posláni ČTS
Účelem České transplantační společnosti je rozvoj všech oblastí transplantační medicíny. V rámci tohoto svého účelu se Česká
transplantační společnost zabývá následujícími činnostmi:
-

rozvíjí všechny oblasti transplantační medicíny;
podporuje vědecko-výzkumnou činnost na poli transplantační medicíny;
zastupuje českou transplantační medicínu při jednání s orgány státní správy;
zastupuje českou transplantační medicínu ve vztazích s odbornými organizacemi včetně mezinárodních;
odborně spolupracuje při návrzích a posuzování legislativních, etických a ekonomických aspektů odběrů a transplantací
orgánů a tkání;
vypracovává a doporučuje standardy pro poskytování zdravotní péče v oblasti odběrů i transplantací orgánů i tkání;
podílí se, ve spolupráci s jinými odbornými institucemi, na posudkové a expertní činnosti v oboru transplantační
medicíny;
podílí se na výchově a dalším vzdělávání v transplantační medicíně;
rozvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti transplantační medicíny;
propaguje transplantační medicínu a provádí osvětovou činnost na poli odběrů a transplantací orgánů a tkání;
hájí odborné zájmy všech svých členů.
ČLÁNEK IV.
Členství v ČTS

1.

Členství v České transplantační společnosti je řádné a čestné.

2.

Řádným členem České transplantační společnosti se může stát občan České republiky nebo cizinec trvale žijící a pracující
v České republice, který je profesně spjat s transplantační medicínou.

3.

Čestným členem České transplantační společnosti se může stát fyzická osoba, která má významné zásluhy o rozvoj
transplantační medicíny. Návrh na čestné členství může podat kterýkoliv řádný člen České transplantační společnosti
nebo Výbor ČTS.

4.

Členství v České transplantační společnosti vzniká přijetím uchazeče za jejího člena, a to na základě přihlášky uchazeče
(v případě řádného členství) nebo na základě návrhu řádného člena České transplantační společnosti nebo Výboru ČST
a se souhlasem takto navrhované osoby (v případě čestného členství). O přijetí za člena rozhoduje Výbor ČTS. Členství
vzniká dnem rozhodnutí Výboru ČTS o přijetí za člena.

5.

Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané Výborem ČTS.

6.

Členství v České transplantační společnosti zaniká:
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a)
b)
c)
d)
e)

7.

O vyloučení člena rozhoduje Výbor ČTS. Vyloučen může být člen, který:
a)
b)

8.

vystoupením člena, a to doručením jeho písemného oznámení o vystoupení ze spolku Výboru ČTS;
vyloučením ze spolku;
úmrtím člena;
zánikem České transplantační společnosti;
nezaplacením členského příspěvku za dva roky jsou-li mu odeslány alespoň dvě upomínky a dluh nebyl zaplacen ani
v dodatečné jednoměsíční lhůtě od doručení druhé výzvy, na takový následek musí být člen alespoň ve druhé výzvě
upozorněn. Členství v takovém případě zaniká marným uplynutím jednoměsíční lhůty od doručení druhé výzvy,
nerozhodne-li Výbor ČTS, že k zániku členství nedochází. Výbor ČTS informuje o zániku členství na nejbližší Valné
hromadě ČTS.

závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené době nezjednal nápravu ani po výzvě Výboru ČTS;
závažně porušil povinnosti vyplývající z výkonu funkce v orgánech České transplantační společnosti.

Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen České transplantační společnosti nebo Výbor ČTS s uvedením důvodů a
skutečností, o který svůj návrh opírá. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení
seznámit, a to alespoň pět dní před jednáním Výboru ČTS rozhodujícím o vyloučení, žádat o jeho vysvětlení a uvést a
doložit vše, co mu je k prospěchu. Rozhodnutí o vyloučení musí být členovi oznámeno písemně s uvedením důvodů.
Vyloučený člen může do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí
o jeho vyloučení přezkoumala Revizní komise ČTS. Právo člena na soudní ochranu není dotčeno.
ČLÁNEK V.
Práva a povinnosti členů ČTS

1.

Řádný člen má (vedle práv vyplývajících ze zákona) právo:
-

2.

podílet se na činnosti České transplantační společnosti;
volit a být volen do orgánů České transplantační společnosti;
obracet se na orgány České transplantační společnosti s podněty a stížnostmi;
být informován o činnosti České transplantační společnosti.

Řádný člen má (vedle povinností vyplývajících ze zákona) povinnost:
-

dodržovat stanovy České transplantační společnosti;
aktivně se podílet na plnění cílů a záměrů České transplantační společnosti;
svědomitě vykonávat funkce v orgánech České transplantační společnosti, stal-li se jejich členem;
platit členské příspěvky ve stanovené výši;
neprodleně informovat o změnách údajů zapsaných v seznamu členů

3.

Čestný člen má shodná práva jako řádný člen s výjimkou práva volit a být volen do orgánů České transplantační
společnosti.

4.

Čestný člen má povinnost dodržovat stanovy České transplantační společnosti a další povinnosti vyplývající ze zákona.
Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky.

5.

Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

6.

Výši a splatnost členského příspěvku stanoví Výbor ČTS a takové rozhodnutí oznámí všem řádným členům na jejich
kontaktní adresu vedenou v seznamu členů způsobem shodným pro svolání Valné hromady ČTS. Výbor ČTS může
k písemné žádosti člena spolku rozhodnout o osvobození od placení členských příspěvků z důvodů zvláštního zřetele
hodných (mateřská dovolená, rodičovská dovolená, zdravotní důvody, důchodci).
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ČLÁNEK VI.
Seznam členů ČTS
1.

Česká transplantační společnost vede seznam členů. Vedení seznamu členů zajišťuje Výbor ČTS. Účelem vedení seznamu
členů je zajištění přehledu o členech České transplantační společnosti a vztazích mezi členy a Českou transplantační
společností.

2.

V seznamu členů budou vedeny následující údaje:
-

jméno a příjmení, tituly, datum narození;
pracoviště a jeho adresa;
kontaktní adresa, zejména e-mailová adresa;
den vzniku členství;
den zániku členství a jeho důvod;
plnění povinnosti platit členský příspěvek;
další údaje stanovené Výborem ČTS.

3.

Člen České transplantační společnosti je povinen hlásit Výboru ČTS všechny změny výše uvedených údajů neprodleně po
jejich změně. Provedení zápisu změn v seznamu členů zajišťuje Výbor ČTS, a to bezodkladně poté co je mu změna údajů
oznámena členem.

4.

Seznam členů je přístupný pouze členům České transplantační společnosti, a to v rozsahu: (a) jméno a příjmení, tituly,
datum narození, (b) pracoviště a jeho adresa, (c) den vzniku a den zániku členství. Členové souhlasí, aby byl v tomto
rozsahu seznam členů uveřejněn na webových stránkách České transplantační společnosti v sekci přístupné jen jejím
členům. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na své náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů
obsahující údaje o své osobě, popř. potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

ČLÁNEK VII.
Orgány ČTS
1.

Orgány České transplantační společnosti jsou:
a) Valná hromada České transplantační společnosti;
b) Výbor České transplantační společnosti;
c) Revizní komise České transplantační společnosti.
ČLÁNEK VIII.
Valná hromada ČTS

1.

Nejvyšším orgánem České transplantační společnosti je Valná hromada.

2.

Valné hromady se mohou účastnit všichni členové České transplantační společnosti; čestní členové však nemají hlasovací
právo a nezapočítávají se proto při určení usnášeníschopnosti Valné hromady ani při určení výsledku hlasování.

3.

Valnou hromadu svolává Výbor ČTS podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Výbor ČTS svolá Valnou hromadu
dále z podnětu nejméně jedné třetiny řádných členů nebo Revizní komise ČTS. Nesvolá-li Výbor ČTS zasedání Valné
hromady sám do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady na
náklady spolku sám.

4.

Valná hromada se svolává písemnými pozvánkami zaslanými na adresu bydliště členů nebo elektronickou poštou na emailovou adresu vedenou v seznamu členů nejméně 21 dnů před termínem zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze
zasedání Valné hromady svolat ve lhůtě 7 dnů před termínem zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad
zasedání.

5.

Do působnosti Valné hromady náleží:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

určení hlavního zaměření činnosti spolku;
rozhodování o změnách stanov;
schvalování výsledku hospodaření spolku, rozpočtu spolku a výroční zprávy spolku;
schvalování úkolů spolku pro další období;
hodnocení činnosti ostatních orgánů spolku;
rozhodování o odvolání členů Výboru ČTS a Revizní komise ČTS;
rozhodování v dalších věcech, které Valné hromadě svěřují do působnosti stanovy nebo které si Valná hromada
sama ke svému rozhodnutí vyhradí;
rozhodování o zrušení spolku.

6.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů spolku. Každý řádný člen
má jeden hlas. Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných řádných členů s výjimkou rozhodování
o změně stanov, kdy se rozhoduje dvou třetinovou většinou přítomných řádných členů.

7.

Průběh zasedání Valné hromady řídí předsedající a do jeho zvolení svolavatel. Je-li svolavatelem Výbor ČTS řídí zasedání
Valné hromady do zvolení předsedajícího pověřený člen Výboru ČTS.

8.

O průběhu zasedání Valné hromady se vyhotovuje zápis, a to do 30 dnů od ukončení zasedání. Vyhotovení zápisu
zajišťuje Výbor ČTS a není-li to možné, ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím Valná hromada pověřila. Zápis
obsahuje alespoň: kdo zasedání svolal, místo a dobu konání Valné hromady, jméno a příjmení předsedajícího, popř.
dalších osob zajišťujících průběh zasedání, popis průběhu zasedání, usnesení Valné hromady s uvedením výsledku
hlasování, obsah protestu člena společnosti týkajícího se rozhodnutí Valné hromady, jestliže o to protestující požádá,
datum vyhotovení zápisu. Zápis o průběhu zasedání Valné hromady se do 30 dnů od ukončení zasedání zveřejní na
webových stránkách České transplantační společnosti v sekci přístupné jen jejím členům.

9.

Do zápisu o zasedání Valné hromady je každý člen spolku na požádání oprávněn nahlížet a činit si z něj opisy a výpisy.
Zápisy o zasedání Valné hromady se uchovávají v archivu České transplantační společnosti po celou dobu její existence.

10. Není-li Valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může Výbor ČTS nebo ten, kdo původní zasedání svolal,
svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání Valnou hromadu na náhradní zasedání. Lhůta pro
svolání náhradního zasedání Valné hromady (zaslání pozvánek) se zkracuje na 7 dnů před termínem náhradního
zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do
6 týdnů ode dne, na který bylo zasedání Valné hromady předtím svoláno. Na náhradní Valné hromadě lze projednat jen
záležitosti zařazené na pořad předchozího zasedání. Usnesení lze přijmout za účasti libovolného počtu členů.
ČLÁNEK IX.
Výbor ČTS
1.

Výbor ČTS je kolektivním statutárním orgánem České transplantační společnosti. Za svou činnost odpovídá Valné
hromadě.

2.

Členové Výboru ČTS a členové Revizní komise ČTS jsou voleni přímou tajnou dvoukolovou volbou řádnými členy spolku.
Volbu zajišťuje Volební komise a není-li zřízena pak Revizní komise ČTS. Volba probíhá následujícím způsobem:
a)
b)

c)
d)

na webových stránkách ČTS v sekci pro členy je zveřejněn seznam všech řádných členů spolku;
všem řádným členům spolku bude alespoň tři měsíce před skončením funkčního období stávajících členů Výboru
ČTS a Revizní komise ČTS zaslána informace o termínu a průběhu prvního kola voleb. Volby budou probíhat
korespondenčně. Každý řádný člen spolku může v prvním kole voleb hlasovat pro celkem až deset řádných členů
spolku jako kandidátů pro druhé kolo voleb;
do druhého kola voleb postupuje 20 navržených kandidátů, které navrhlo nejvíce volících členů spolku a kteří
vyslovili souhlas se svou volbou do Výboru ČTS a Revizní komise ČTS;
všem řádným členům spolku bude alespoň jeden měsíc před skončením funkčního období stávajících členů Výboru
ČTS a Revizní komise ČTS zaslána informace o průběhu prvního kola voleb, kandidátech, kteří se účastní druhého
kola voleb, a termínu druhého kola. Volby budou probíhat korespondecně. V prvním kole voleb navržení kandidáti,
kteří nevysloví se svou volbou souhlas, budou z druhého kola voleb vyřazeni. Každý řádný člen spolku může hlasovat
až pro deset kandidátů postupujících do druhého kola;
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e)
f)
g)

h)

za členy Výboru ČTS budou zvoleni kandidáti, kteří ve druhém kole voleb obdrželi nejvyšší počet hlasů na prvním až
devátém místě. V případě rovnosti počtu hlasů rozhodne los, který provede předseda Volební komise;
za členy Revizní komise ČTS budou zvoleni kandidáti, kteří ve druhém kole voleb obdrželi nejvyšší počet hlasů na
desátém až dvanáctém místě. V případě rovnosti počtu hlasů rozhodne los, který provede předseda Volební komise;
člen Výboru ČTS a člen Revizní komise ČTS se pokládá za zvoleného posledním dnem lhůty pro hlasování ve druhém
kole voleb, není-li počátek funkčního období v hlasování stanoven na pozdější datum; taková skutečnost musí být
oznámena nejpozději při zaslání hlasovacích lístků pro první kolo voleb;
orgán zajišťující průběh voleb vyhotoví o průběhu a výsledcích prvního a druhého kola volby zápis.

3.

Výbor ČTS má devět členů. V případě snížení počtu členů Výboru ČTS pod devět, nahrazuje chybějícího člena 13. a další
kandidát v pořadí z posledních voleb do Výboru ČTS a Revizní komise ČTS.

4.

Funkční období členů Výboru ČTS je čtyřleté. Opakované zvolení je možné.

5.

Výbor ČTS si zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu Výboru ČTS. Předseda Výboru ČTS nemůže zastávat tuto
funkci po dvě volební období za sebou.

6.

Výbor ČTS svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně; a to písemně alespoň
14 dnů předem. Výbor ČTS je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor ČTS
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy. Předseda Výboru
a v jeho nepřítomnosti místopředseda Výboru ČTS zabezpečuje vyhotovení zápisu ze zasedání výboru, a to do čtrnácti
dnů ode dne ukončení zasedání. Zápisy jsou archivovány po celou dobu existence ČTS.

7.

Ze svého prvního zasedání nově zvolený Výbor ČTS vyhotoví zápis, ve kterém jsou uvedeni všichni zvolení členové Výboru
ČTS a Revizní komise ČTS, zvolený předseda a místopředseda Výboru ČTS, finanční a vědecký tajemník a osoby s
podpisovým právem k nakládáním s účty České transplantační společnosti. Dva tyto zápisy jsou založeny do účetnictví a
archívu.

8.

Výbor ČTS má působnost ve všech věcech, které nejsou svěřeny Valné hromadě nebo Revizní komisi ČTS. Výbor ČTS
zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

9.

koordinuje činnost České transplantační společnosti;
svolává Valnou hromadu;
zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady;
rozhoduje o přijetí za člena České transplantační společnosti;
rozhoduje o vyloučení člena z České transplantační společnosti.

Spolek ve všech záležitostech zastupuje samostatně předseda Výboru ČTS nebo místopředseda Výboru ČTS.

10. K zajištění činnosti České transplantační společnosti může Výbor ČTS zřídit jako svůj organizační a pomocný aparát
Sekretariát ČTS, Volební komisi a Mandátovou a návrhovou komisi a určit Vědeckého tajemníka a Finančního tajemníka.
Vědeckým tajemníkem a Finančním tajemníkem mohou být jen členové Výboru ČTS. Volební komise je tříčlenná a
zajišťuje průběh voleb členů Výboru ČTS a Revizní komise ČTS. Mandátová a návrhová komise je tříčlenná a zajišťuje
společně s Výborem ČTS přípravu zasedání Valné hromady.
ČLÁNEK X.
Revizní komise ČTS
1.

Revizní komise ČTS je kontrolním orgánem České transplantační společnosti. Za svoji činnost odpovídá Valné hromadě.

2.

Volba členů Revizní komise ČTS je upravena v čl. IX. odst. 2. stanov.

3.

Revizní komise ČTS má tři členy. Členství v Revizní komisi není slučitelné se členstvím ve Výboru ČTS.

4.

Funkční období členů Revizní komise ČTS je čtyřleté. Opakované zvolení je možné.
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5.

Revizní komise ČTS si zvolí ze svého středu předsedu Revizní komise ČTS.

6.

Revizní komise ČTS dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek svou činnost v souladu se
stanovami a právními předpisy. Revizní komise ČTS dále kontroluje hospodaření České transplantační společnosti,
upozorňuje Výbor ČTS na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Revizní komise ČTS přezkoumává
rozhodnutí Výboru ČTS o vyloučení člena České transplantační společnosti.

7.

Pro zasedání Valné hromady vypracovává Revizní komise ČTS zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

8.

Členové Revizní komise ČTS jsou v dostatečném předstihu informováni o zasedáních Výboru ČTS, mají právo se jích
zúčastnit a obdržet ze zasedání Výboru ČTS zápis.

9.

Členové Revizní komise ČTS mají právo vyžádat si jakékoliv informace a dokumenty týkající se činnosti ČTS.
ČLÁNEK XI.
Hospodaření ČTS

1.

Česká transplantační společnost je jako samostatná právnická osoba způsobilá nabývat práva a zavazovat se v
majetkových věcech.

2.

Zdroji majetku České transplantační společnosti jsou zejména:
-

členské příspěvky;
dary a příspěvky právnických a fyzických osob;
příjmy z vlastní činnosti;
příspěvky z veřejných rozpočtů.
ČLÁNEK XII.
Zrušení ČTS

1.

O zrušení spolku s likvidací a jmenování likvidátora nebo o jeho přeměně spolku rozhoduje Valná hromada.

2.

Likvidační zůstatek bude převeden na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem činnosti.

ČLÁNEK XIII.
Závěrečné ustanovení
1.

Ve sporu o výklad stanov České transplantační společnosti rozhoduje hlasováním Výbor ČTS.
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