STANOVY
Česká společnost histologických laborantů, z.s.

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1. Název spolku je Česká společnost histologických laborantů (dále jen spolek).
2. Sídlo spolku je I. patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, Brnostřed, Staré Brno, 602 00 Brno 2.
3. Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky.
4. Spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

čl. II
Účel spolku
1. Účelem spolku je sdružovat zdravotnické pracovníky oboru histologie a cytodiagnostiky,
rozvíjet a podporovat jejich vzdělávání a zajišťovat osvětovou činnost.

čl. III
Cíle spolku a předmět jeho činnosti
1. Dbá, aby se členové podíleli na rozvoji a využití poznatků všech oblastí histologie a cytologie.
2. Připravuje a realizuje odborné vzdělávací akce, jejichž cílem je rozšiřovat nejnovější výsledky
a poznatky do praxe.
3. Vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi všemi členy.
4. Podporuje činnost odborných společností a dalších sdružení pracovníků v příbuzných
oborech.
5. Aktualizuje webové stránky spolku.
6. Vede evidenci členů, evidenci placení příspěvků a přehled finančního hospodaření.
7. Na členské schůzi (sjezdu) předává aktuální informace, stavu evidence a hospodaření.
8. Vystupuje jako právnická osoba a hájí zájmy oboru zdravotní laborant pro histologii a cytologii.
9. Dbá na dodržování etických zásad při výkonu svého povolání.
10. Uděluje pocty (čestné členství atd.)
11. Další formy činností a konkretizaci činností stanovuje členská schůze.

čl. IV
Členství ve spolku
1. Je řádné, čestné a dobrovolné.

2. Členem se může stát osoba starší 18ti let, která je vzdělána v oboru histologie,
cytodiagnostiky (event. blízkých oborů) a osoba, která v tomto oboru pracuje (teoretické
ústavy).
3. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku.
4. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.
5. Člen má právo
a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
c) volit a být volen do výboru;
d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
6. Člen má povinnost
a) dodržovat tyto stanovy a aktivně hájit zájmy spolku, svou činností naplňovat cíle
spolku;
b) platit členské příspěvky za každý rok ve stanovené výši .
7. Členství zaniká
a) závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;
b) doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
c) nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;
d) úmrtím člena spolku;
e) zánikem spolku.
8. Seznam členů spolku je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto
seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných
údajů.

čl. V
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
Statutární orgán – výbor
Nejvyšší orgán – členská schůze (shromáždění členů)
Revizní komise

čl. VI
Výbor
1. Výbor je statutárním orgánem spolku a schází se nejméně jednou ročně.
2. Výbor je také řídícím a výkonným orgánem.
3. Výbor je maximálně sedmičlenný. Tvoří jej předseda, místopředseda, další členové výboru a
pokladník.
4. Funkční období výboru je čtyřleté. Každý člen, který je vzdělán v oboru histologie nebo
cytodiagnostiky může být zvolen členem výboru, předsedou i místopředsedou opakovaně.
5. Jednání výboru svolává předseda nebo jiný, písemně pověřený člen výboru. Jednání výboru
se mohou také zúčastnit čestní členové s hlasem poradním a členové revizní komise (bez
hlasovacího práva).
6. Spolek zastupuje navenek předseda nebo jiný, písemně pověřený člen výboru.

7. Podpisové právo má předseda a místopředseda, a to i ve věcech finančních. Pokladník má
podpisové právo pouze ve věcech finančních.
8. Výbor je schopen se usnášet a usnášení přijímat při nadpoloviční účasti členů. Každý člen má
1 hlas.
9. Výbor
a) volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, pokladníka;
b) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období
a revizní zprávu;
c) konkretizuje činnost pro další období;
d) stanovuje výši členských příspěvků;
e) dle potřeby a zájmu spolku vysílá své zástupce do poradních orgánů, komisí a dalších
institucí.

čl. VII
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze (shromáždění členů). Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) volí a odvolává členy výboru
b) volí a odvolává členy revizní komise
c) schvaluje stanovy spolku a jejich změny
d) rozhoduje o zániku spolku
2. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou
za čtyři roky. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku
písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce
nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.
3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání dvě třetiny všech členů
spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen
má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
4. Není-li možné svolat členskou schůzi, plní její funkci shromáždění delegátů (výbor).
Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, účastní-li se jeho zasedání nadpoloviční většina
členů.
5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen
spolku zápis.
čl. VIII
Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku.
2. Revizní komise je tříčlenná.
3. Členové revizní komise jsou navrženi a voleni členskou schůzí na čtyřleté období.
4. Členové revizní komise nesmí být členy výboru.
5. Revizní komise kontroluje hospodaření spolku a minimálně 1x ročně zpracovává písemnou
zprávu, kterou předkládá výboru.

č. IX
Zásady hospodaření
1. Spolek je neziskovou organizací.
2. Příjmy společnosti tvoří členské příspěvky, sjezdové a konferenční poplatky (pokud jsou
společností přímo organizovány), sponzorské dary a jsou využívány výhradně na činnost
spolku.
3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností
podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
4. Členové výboru a revizní komise mají nárok na náhradu cestovních výdajů při účasti na
jednáních výboru.
5. Předseda a místopředseda schvalují cestovní příkazy členům výboru.
6. Členové výboru nejsou povinni ve svém funkčním období platit členské příspěvky.

čl. X
Okolnosti zániku spolku
1. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou
osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím dvoutřetinové většiny hlasů
členů sjezdu, který rovněž rozhodne o způsobu naložení s majetkem společnosti.

č. XI
Závěrečné ustanovení
1. Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti rozhodnutí, tedy dnem zápisu této
změny do veřejného rejstříku.

V Brně dne 27.4.2017

Mgr. Jana Vaculová
předseda ČSHL

