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STANOVY 

Část první 

Obecná ustanovení 

§ 1  

(1) Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (dále jen „ČLS JEP") je 
dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních 
pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. 

(2) ČLS JEP působí na území České republiky. 

(3) ČLS JEP je právnickou osobou. 

(4) Sídlem ČLS JEP je Praha. 

§ 2  

Poslání a cíle 

(1) Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a 
příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním 
důrazem na preventivní činnost. 

(2) Podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských 
věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany. 

(3) Podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnictví, napomáhá ve 
vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky 
a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi. 

(4) Všestranně se podílí na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní 
realizace diagnostických postupů, léčebné a preventivní péče a činností sou-
visejících. 

(5) Vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi 
svými členy i organizacemi a institucemi obdobného zaměření v České republice i 
v zahraničí. Všestranně podporuje činnost odborných společností, spolků lékařů a 
dalších sdružení pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. 

(6) Dbá na dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání. 

(7) Dbá na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných 
způsobů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými 
vědeckými důkazy. 

(8) Aktivně se podílí na celoživotním vzdělávání svých členů a ostatních pracovníků ve 
zdravotnictví a příbuzných oborech. 
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§3 

Formy činnosti 

(1) Organizuje odborné diskuse a výměny informací mezi odborníky jednotlivých 
oborů a jejich názory koordinuje tak, aby ve vztahu ke třetím osobám byly 
jednotné.  

(2) Organizuje odborné a vzdělávací akce v souladu s posláním a cíli ČLS JEP a 
podporuje účast členů ČLS JEP na těchto akcích v rámci České republiky i 
zahraniční. 

(3) Účastní se prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkurzních, 
atestačních, akreditačních a jim podobných řízení. 

(4) Vykonává odbornou poradenskou a expertizní činnost.  

(5) Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny a další pocty zejména za vynikající výsledky v  
       rozvoji lékařských věd a příbuzných oborů. 

(6) Podílí se prostřednictvím delegovaných zástupců na činnosti orgánů Parlamentu 
České republiky, ministerstev ČR, komor lékařů, farmaceutů a dalších profesních 
komor, jakož i dalších orgánů a institucí na nejrůznější úrovni, zabývajících se 
problematikou zdravotnictví. 

(7) Prostřednictvím sekretariátu informuje odbornou veřejnost.  

(8) Je oprávněna provádět vedlejší hospodářskou činnost (např. nakladatelskou a 
vydavatelskou činnost, pronajímání nebytových prostor, pořádání a organizování 
vnitrostátních a mezinárodních vzdělávacích akcí, např. kongresů, sympozií, 
konferencí, přednášek, seminářů, apod.). 

(9) Za účelem výkonu výdělečné nebo nevýdělečné činnosti může zakládat obchodní 
nebo jiné právnické společnosti, příp. se spoluúčastnit na jejich činnosti. 

 

Část druhá  

Organizační uspořádání 

§ 4  

Obecné principy 

(1) Základními organizačními složkami ČLS JEP jsou odborné společnosti, vytvářené 
na základě profesního a odborného zájmu, a spolky lékařů, vytvářené na územním 
principu (dále jen „organizační složky "). 

(2) Organizační složky jsou ve své odborné činnosti autonomní a nesou za ni plnou 
odpovědnost. Jsou oprávněny vypracovávat si vlastní Stanovy, Volební řád, Jednací 
řád a další interní předpisy, jejichž princip je v souladu se Stanovami, Volebním 
řádem, Jednacím řádem ČLS JEP a dalšími dokumenty přijatými sjezdem delegátů 
nebo shromážděním představitelů organizačních složek. Organizační složky mohou 
použít při zpracování svých předpisů vzorové Stanovy, Volební řád a Jednací řád 
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schválené předsednictvem ČLS JEP pro organizační složky, přístupné na 
internetových stránkách ČLS JEP. Organizační složky samostatně hospodaří se 
svěřeným majetkem, se kterým jsou oprávněny nakládat dle příslušných interních 
předpisů. Předpisy organizačních složek musí být schváleny předsednictvem ČLS 
JEP, musí být registrovány a archivovány sekretariátem ČLS JEP. Předpisy nabývají 
platnosti a účinnosti nejdříve dnem schválení předsednictvem ČLS JEP. 

(3) Organizační složky se mohou dále vnitřně členit a vytvářet nižší organizační 
jednotky - např. sekce (dále jen sekce). Vnitřní členění organizačních složek, jejich 
struktura a dokumenty jsou schvalovány výborem nebo shromážděním členů 
organizační složky. Sekce jsou povinny při své činnosti respektovat rozhodnutí 
orgánů ČLS JEP, včetně rozhodnutí orgánů příslušné organizační složky. Pokud 
sekce vydá interní předpis, nesmí být tento interní předpis v rozporu s předpisy ČLS 
JEP a s předpisy organizační složky. Interní předpis sekce nabývá platnosti a 
účinnosti teprve po schválení předsednictvem ČLS JEP a po registraci v sekretariátu 
ČLS JEP. Předpis se předkládá předsednictvu ČLS JEP ke schválení se stanoviskem 
výboru organizační složky prostřednictvím sekretariátu ČLS JEP. 

(4) Organizační složka musí mít při svém vzniku nejméně 50 řádných členů. Výjimku z 
tohoto ustanovení může povolit předsednictvo ČLS JEP.  

(5) Název organizační složky musí obsahovat přídomek „Česká lékařská společnost 
Jana Evangelisty Purkyně", příp. jemu odpovídající jazykovou mutaci, nebo zkratku 
„ČLS JEP". Předsednictvo ČLS JEP může upravit předpisem, jakým způsobem a 
jakou formou vystupují organizační složky jménem ČLS JEP navenek i uvnitř ČLS 
JEP. 

(6) Organizační složky mohou odborně spolupracovat event. stát se členy odborných 
společností a sdružení v zahraničí. 

(7) V souvislosti s výkonem funkcí v orgánech ČLS JEP mohou být vypláceny náhrady 
cestovních a dalších oprávněných výdajů. Podrobnosti může upravit předsednictvo a 
výbor organizační složky ČLS JEP v předpisu o hospodaření.  

 

§ 5  

Orgány organizačních složek  

(1)  Organizační složky mají tyto orgány: 

a) shromáždění členů, případně shromáždění delegátů (dále jen shromáždění 
členů), 

b) výbor, 

c) revizní komisi. 

(2) Jsou-li v rámci organizační složky zřízeny sekce, vytváří tyto sekce následující 
orgány: 

a) členskou schůzi, 
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b) radu, resp. výbor sekce.  

§ 6  

Shromáždění členů organizační složky 

(1) Shromáždění členů je nejvyšším orgánem organizační složky. 

(2) Právo účasti na shromáždění členů upravuje Jednací řád ČLS JEP, případně 
schválený Jednací řád organizační složky. 

(3) Shromáždění členů je svoláváno výborem organizační složky dle potřeby, nejméně 
však jedenkrát za čtyři roky. Podmínky svolání shromáždění členů upravuje Jednací 
řád ČLS JEP případně Jednací řád organizační složky.  

(4) Shromáždění členů volí, odvolává: 

a) výbor organizační složky, 

b) revizní komisi organizační složky 

c) a rozhoduje o délce jejich funkčního období, které činí maximálně 4 roky. Délku 
funkčního období výboru a revizní komise stanoví Jednací řád ČLS JEP, 
případně Jednací řád organizační složky. 

(5) Shromáždění členů má zejména tato oprávnění: 

a) schvalovat, měnit a rušit předpisy organizační složky, 

b) schvalovat rozhodnutí výboru o rozdělení, sloučení, příp. o dalším vnitřním 
členění organizační složky a vytváření jejích sekcí, 

c) schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní komise 
a základní směry činnosti organizační složky, 

d)  rozhodovat o těch záležitostech organizační složky, které si k rozhodnutí 
vyhradí. 

§7 

Výbor organizační složky 

(1) Výbor je řídícím a výkonným orgánem organizační složky. 

(2) Výbor organizační složky má minimálně tři členy. Složení výboru, jeho svolávání a 
četnost schůzek upravuje Jednací řád ČLS JEP popřípadě schválený Jednací řád 
organizační složky. 

(3) Výbor organizační složky má zejména tyto úkoly: 

a) připravuje zasedání shromáždění členů, realizuje jeho usnesení a řeší běžné 
záležitosti mezi jeho zasedáními, 

b) svolává zasedání shromáždění členů, 
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c) pravidelně informuje své členy a předsednictvo ČLS JEP o činnosti organizační 
složky, např. formou zápisu, 

d) řeší otázky související s hospodařením organizační složky, 

e) vede dokumentaci o své činnosti, 

f) zpracovává zprávu o činnosti. 

(4) Výbor organizační složky má zejména tato oprávnění: 

a) volit ze svého středu předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře, hospodáře 
(pokladníka) a další funkcionáře, zřizovat své poradní orgány, např. Pracovní 
skupiny a komise, 

b)  delegovat v odůvodněných případech své zástupce na jednání příslušných 
orgánů ČLS JEP a opravňovat je jednat v jejich rámci jménem organizační 
složky, 

c)  vysílat zástupce organizační složky do poradních orgánů, komisí a dalších 
orgánů, jakož i do nejrůznějších forem řízení, týkajících se problematiky 
související se zaměřením činnosti organizační složky, 

d)  rozhodovat o dalším vnitřním členění organizační složky, např. o vytváření nebo 
rušení jejích sekcí, vč. složení rady, resp. výboru sekce. Tyto návrhy předkládat 
ke schválení nejbližšímu shromáždění členů, 

e)  vytvářet další poradní orgány k plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů, 

f)  rozhodovat o vzniku nového a zániku dosavadního členství v organizační složce, 
pokud se ve stanovách neuvádí jinak, 

g)  rozhodovat o výši dalšího členského příspěvku - příspěvku organizační složky - 
a toto rozhodnutí předkládat k potvrzení nejbližšímu shromáždění členů, 

h) schvalovat předpis upravující případné odměňování za činnost v organizační 
složce, 

i) rozhodovat o způsobu voleb do orgánů organizační složky a zabezpečovat jejich 
realizaci v souladu s Volebním řádem ČLS JEP, popřípadě schváleným 
Volebním řádem organizační složky,  

j) udělovat, případně odnímat čestné členství organizační složky a rozhodovat o 
prominutí povinnosti hradit členský příspěvek organizační složky, 

k) vykonávat další činnosti uložené výboru shromážděním členů organizační složky 
a vykonávat další činnosti související s realizací poslání a cílů ČLS JEP (§2 a § 3 
Stanov). 
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§8 

Revizní komise organizační složky 

(1) Revizní komise je kontrolním orgánem organizační složky. 

(2) Revizní komise organizační složky má minimálně tři členy. Ze svého středu volí 
předsedu, který řídí její činnost. 

(3) Revizní komise organizační složky má zejména tyto úkoly: 

a) kontroluje činnost členů a orgánů organizační složky, vč. jejích sekcí, 

b) nejméně jedenkrát ročně vypracovává revizní zprávu. 

(4) Revizní komise organizační složky má zejména tato oprávnění: 

a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání 
orgánů organizační složky dle svého uvážení, 

b) pozastavovat rozhodnutí výboru organizační složky, pokud je v rozporu se 
zákony, s předpisy ČLS JEP nebo příslušné organizační složky a pozastavená 
rozhodnutí předkládat výboru k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované 
věci konečné. 

(5) Revizní komise organizační složky je oprávněna požádat o svolání shromáždění 
členů organizační složky podle § 2 odst. (5) Jednacího řádu. 

 

§ 9  

Orgány ČLS JEP 

ČLS JEP má tyto orgány: 

a) sjezd delegátů, 

b) shromáždění představitelů organizačních složek, 

c) předsednictvo, 

d) revizní komisi. 

§10 

Sjezd delegátů ČLS JEP 

(1) Sjezd delegátů ČLS JEP (dále jen „sjezd delegátů") je nejvyšším orgánem ČLS JEP. 
Svolává jej předsednictvo ČLS JEP dle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtyři roky. 
Předsednictvo je povinno svolat jej vždy, požádá-li o to alespoň 1/3 organizačních 
složek nebo požádá-li o to revizní komise ČLS JEP, a to do tří měsíců ode dne 
doručení žádosti. Termín a místo konání sjezdu delegátů je povinno předsednictvo 
ČLS JEP zveřejnit nejpozději třicet dnů před datem jeho konání. 
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(2) Právo účastnit se sjezdu delegátů mají zástupci jednotlivých organizačních složek dle 
klíče, určeného předsednictvem ČLS JEP, který respektuje poměrné zastoupení jejich 
členů. 

(3) Sjezd delegátů zejména: 

a) schvaluje, mění a ruší Stanovy, Jednací řád a Volební řád ČLS JEP, příp. další 
předpisy, které si k rozhodnutí výslovně vyhradí, 

b) volí a odvolává předsednictvo a revizní komisi ČLS JEP a rozhoduje o délce jejich 
funkčního období, které zpravidla činí 4 roky, 

c) posuzuje činnost orgánů ČLS JEP, 

d) schvaluje zprávu o činnosti, rozpočet, zprávu revizní komise a základní směry 
činnosti ČLS JEP, 

e) rozhoduje o těch záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí. 

 

§11 

Shromáždění představitelů organizačních složek 

(1) Shromáždění představitelů organizačních složek (dále jen „shromáždění 
představitelů") se schází v období mezi sjezdy delegátů ČLS JEP. Svolává ho 
předsednictvo ČLS JEP dle potřeby. Je povinno ho svolat vždy, požádá-li o to 
alespoň 1/2 organizačních složek, a to do tří měsíců od data doručení žádosti. 
Termín a místo konání shromáždění představitelů je povinno předsednictvo ČLS 
JEP zveřejnit nejpozději třicet dnů před datem jeho konání. 

(2) Právo účastnit se shromáždění představitelů mají funkcionáři nebo písemně 
zmocnění zástupci jednotlivých organizačních složek dle klíče, určeného 
předsednictvem ČLS JEP, který respektuje poměrné zastoupení jejich členů. 

(3) Shromáždění představitelů je oprávněno přijímat rozhodnutí ve věcech, které mu ze 
své pravomoci postoupí předsednictvo ČLS JEP (např. schvalovat vznik nových 
organizačních složek). 

(4) Shromáždění představitelů má oprávnění přijímat rozhodnutí ve věcech 
příslušejících sjezdu delegátů, s výjimkou: 

a) schvalování změn a rušení Stanov, 

b) volení a odvolávání členů předsednictva a revizní komise ČLS JEP. 

 

§12 

Předsednictvo ČLS JEP 

(1) Předsednictvo ČLS JEP je statutárním orgánem. 
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(2) Předsednictvo ČLS JEP má minimálně patnáct členů. Svolává je předseda, 
místopředseda nebo jiný pověřený člen předsednictva dle potřeby, nejméně však 
desetkrát ročně. 

(3) Předsednictvo ČLS JEP plní zejména tyto úkoly: 

a) připravuje zasedání sjezdu delegátů ČLS JEP a shromáždění představitelů, 
realizuje jejich usnesení a řeší běžné záležitosti mezi jejich zasedáními, 

b) svolává sjezd delegátů ČLS JEP a shromáždění představitelů, 

c) informuje prostřednictvím orgánů ČLS JEP a orgánů organizačních složek členy 
o činnosti ČLS JEP, 

d)  hospodaří s majetkem ČLS JEP, 

e) jedná s orgány České republiky a ostatními organizacemi a institucemi a 
deleguje zástupce ČLS JEP na tato jednání,  

f) zřizuje a řídí činnost sekretariátu ČLS JEP, rozhoduje o personálním obsazení 
vedoucích funkcí v něm, vymezuje rozsah oprávnění a odpovědnosti ředitele 
sekretariátu a prostřednictvím sekretariátu řeší otázky spojené s tiskovou, 
nakladatelskou, vydavatelskou, kongresovou, příp. jinou činností, 

g) vydává předpis o postavení a úkolech sekretariátu ČLS JEP, předpis o 
hospodaření ČLS JEP a další předpisy, které je oprávněno vydávat na základě 
dalších ustanovení těchto Stanov nebo na základě zmocnění vydaného sjezdem 
delegátů, 

h) schvaluje předpisy organizačních složek ČLS JEP,  

i) vykonává další činnosti související s realizací poslání a cílů ČLS JEP (§2 
a § 3 Stanov). 

(4) Předsednictvo ČLS JEP má dále zejména tato oprávnění: 

a) volit ze svého středu předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře, hospodáře 
(pokladníka) a další funkcionáře, zřizovat své poradní orgány, např. Pracovní 
skupiny a komise, 

b) zřizovat fondy a nadace ČLS JEP a hospodařit s nimi, 

c) rozhodovat o ustavení nových organizačních složek na časově omezenou dobu, 
tj. do okamžiku schválení shromážděním představitelů organizačních složek 
nebo sjezdem delegátů ČLS JEP, 

d) rozhodovat o zrušení dosavadních organizačních složek, 

e) uzavírat smlouvy o součinnosti, 

f) vysílat zástupce s hlasem poradním na jednání organizačních složek a jejích 
orgánů, 

g) navazovat zahraniční styky a zabezpečovat jejich realizaci, zastupovat ČLS JEP 
v zahraničí, 
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h) spolu s delegovanými zástupci organizačních složek sestavovat seznamy 
odborníků a expertů pro posuzování otázek týkajících se zdravotnictví, 

i) zřizovat pracovní a poradní skupiny k plnění krátkodobých i dlouhodo- 
bých úkolů, stanovovat jejich personální složení i obsahovou náplň a řídit 
jejich činnost,  

j) rozhodovat o výši základních členských příspěvků, placených jednotlivými členy 
ve prospěch ČLS JEP; udělovat případně odnímat čestné členství ČLS JEP a 
rozhodovat o prominutí povinnosti hradit základní členský příspěvek ČLS JEP, 

k)  rozhodovat o korespondenčním způsobu voleb do orgánů ČLS JEP uvedených v 
§ 9 odst. c) a d) Stanov a zabezpečovat jejich realizaci, 

l) zřizovat obchodní nebo jiné společnosti, delegovat do nich příslušné odborníky - 
zástupce ČLS JEP, a vybavit zástupce písemným zmocněním s uvedením 
rozsahu zmocnění, 

m) rozhodovat o těch rozhodnutích předsedy a místopředsedy, která byla 
pozastavena revizní komisí ČLS JEP. 

 

 §13 

Předseda a místopředseda ČLS JEP 

(1) Předseda zastupuje ČLS JEP v České republice i v zahraničí. Je oprávněn podepisovat 
veškeré písemnosti za ČLS JEP a za předsednictvo ČLS JEP. Písemnosti předseda 
podepisuje tak, že ke svému jménu připojí dodatek „předseda České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně". V případě jeho nepřítomnosti či 
zaneprázdnění jej zastupuje místopředseda nebo jiný pověřený člen předsednictva 
ČLS JEP. Tito podepisují písemnosti tak, že ke svému jménu připojí dodatek 
„místopředseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně", případně 
„pověřený člen předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně". 

(2) Předseda svolává a řídí jednání předsednictva ČLS JEP. 

(3) Předseda je oprávněn v případě neodkladné potřeby činit nezbytná rozhodnutí 
spadající do kompetence předsednictva ČLS JEP. O těchto rozhodnutích informuje 
neprodleně předsednictvo. 

(4) Předseda předkládá sjezdu delegátů ČLS JEP zprávu o činnosti za uplynulé období. 

 

§14 

Revizní komise ČLS JEP 

(1) Revizní komise ČLS JEP je nejvyšším kontrolním orgánem ČLS JEP. 

(2) Revizní komise ČLS JEP má minimálně pět členů. Ze svého středu volí předsedu, který 
řídí její činnost. 
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(3) Revizní komise ČLS JEP má zejména tato oprávnění: 

a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy či pověřených členů jednání orgánů 
ČLS JEP a jejích organizačních složek dle svého uvážení, 

b) pozastavovat výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedy, jsou-li v rozporu s 
právními předpisy nebo Stanovami a ostatními předpisy ČLS JEP, a pozastavená 
rozhodnutí předložit nejbližšímu předsednictvu ČLS JEP, 

c) pozastavovat výkon rozhodnutí předsednictva, jsou-li v rozporu s právními 
předpisy nebo Stanovami a ostatními předpisy ČLS JEP, a pozastavená rozhodnutí 
předložit předsednictvu k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci 
konečné, 

d) pozastavovat výkon rozhodnutí shromáždění členů organizační složky, jsou-li v 
rozporu s právními předpisy nebo Stanovami a ostatními předpisy ČLS JEP, a 
pozastavená rozhodnutí předložit shromáždění členů organizační složky k novému 
rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné. 

(4) Revizní komise ČLS JEP je oprávněna požádat o svolání sjezdu delegátů podle § 10 
odst. (1) Stanov. 

(5) Při rozhodování o založení obchodní či jiné společnosti dle § 12 odst. (4). bod l) je 
přítomnost předsedy revizní komise nebo jím pověřeného zástupce nutná. V případě 
pozastavení rozhodnutí v této věci revizní komisí lze přijmout konečné rozhodnutí 
pouze sjezdem delegátů. 

(6) Revizní komise je v mimořádných případech (např. nefunkční výbor, porušování 
Stanov) oprávněna zorganizovat nové volby do orgánů organizačních složek. 

 

Část třetí  

Základní ustanovení o členství 

§15 

Formy členství 

Členství v ČLS JEP je řádné, čestné a přidružené. 

§16 

Řádné členství 

(1) Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve 
zdravotnictví a příbuzném oboru, student vysoké školy, který se připravuje na výše 
jmenované profese, jestliže souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k 
jejich plnění.  

(2) Řádným členem ČLS JEP je každý řádný člen některé z jejích organizačních složek. 
Množství organizačních složek, jejichž může být členem, není omezeno. 
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(3) Řádné členství v ČLS JEP vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné 
členství výborem příslušné organizační složky po zaplacení základního členského 
příspěvku a dalšího členského příspěvku určeného příslušné organizační složce. 

(4) Řádné členství v ČLS JEP zaniká: 

a) úmrtím člena, 

b) vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení tohoto prohlášení, 

c) zánikem organizační složky, pokud organizační složka nemá nástupce, v jejímž rámci 
řádný člen vykonává činnost, pokud není zároveň evidován v jiné organizační složce, 

d) zrušením, zejména pro neplnění členských povinností (zrušení provede orgán 
organizační složky). Bude-li člen v prodlení s placením členského příspěvku o více 
než 12 měsíců, může o zrušení členství rozhodnout předsednictvo ČLS JEP nebo 
organizační složka, jestliže člen byl na možnost zrušení členství 2 měsíce předem 
předsednictvem nebo organizační složkou ČLS JEP písemně upozorněn na 
korespondenční adresu, kterou poskytl ČLS JEP. 

 

§17  

Práva řádného člena 

Každý řádný člen ČLS JEP má tato práva: 

a) účastnit se činnosti příslušných organizačních složek,  

b) volit zástupce do orgánů příslušných organizačních složek a sám být volen, 

c) být informován o činnosti ČLS JEP a příslušných organizačních složek, 

d) obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány ČLS JEP a orgány 
příslušných organizačních složek, svobodně vyslovovat své názory, náměty a 
připomínky ve věcech jejich činnosti, 

e) využívat pomoci a podpory ČLS JEP a příslušných organizačních složek v činnostech 
vyplývajících z poslání a cílů ČLS JEP. 

§18 

Povinnosti řádného člena 

(1) Každý řádný člen ČLS JEP je povinen: 

a) dodržovat předpisy ČLS JEP a příslušné organizační složky, 

b) přispívat k naplňování poslání a cílů ČLS JEP, 

c) poskytovat orgánům a funkcionářům ČLS JEP potřebnou součinnost a nekonat nic, 
co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem ČLS JEP a jejích organizačních 
složek, 

d) řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky, 
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e) řádně vykonávat svěřené funkce. 

(2)   Členové ČLS JEP, zejména osoby vykonávající funkce v orgánech ČLS JEP, nesmějí 
jednat v rozporu se zájmy ČLS JEP. Dojde-li ke střetu zájmů při výkonu funkce, není 
osoba vykonávající funkci oprávněna za ČLS JEP jednat. Při porušení této zásady je 
předsednictvo ČLS JEP oprávněno rozhodnout o odvolání příslušné osoby z funkce, v 
závažných případech o zrušení členství v ČLS JEP (např. způsobí-li člen větší 
ekonomickou škodu). Poruší-li tuto zásadu člen předsednictva ČLS JEP, je takováto 
rozhodnutí oprávněna učinit revizní komise ČLS JEP (§ 14 Stanov). 

 

§19 

Čestné členství, čestné funkce 

(1) Čestným členem ČLS JEP nebo její organizační složky se může stát fyzická osoba, 
která má mimořádné zásluhy o rozvoj lékařské vědy a zdravotnictví, případně o rozvoj 
ČLS JEP nebo její organizační složky.  

(2) O udělení čestného členství ČLS JEP rozhoduje předsednictvo na základě návrhu 
zejména organizačních složek. O udělení čestného členství organizační složky 
rozhoduje výbor odpovídající organizační složky. Orgán, který čestné členství udělil, 
může jeho nositele zbavit povinnosti hradit členské příspěvky příslušné organizační 
složce. Čestné členství může být uděleno i nečlenovi ČLS JEP. 

(3) Čestný člen má práva a povinnosti jako řádný člen. Pokud čestný člen není současně 
řádným členem ČLS JEP, nemá hlasovací právo, jeho hlas je hlasem poradním, 
nemůže volit ani být volen a neplatí členské příspěvky.  

(4) V závažných případech (např. poškozování dobrého jména ČLS JEP) je možno čestné 
členství ČLS JEP nebo její organizační složky odejmout. Čestného členství ČLS JEP 
nebo její organizační složky je možno se vzdát a to písemným oznámením orgánu, 
který čestné členství udělil. 

(5) Na základě dřívějšího dlouhodobého výkonu funkce v ČLS JEP může být takováto 
osoba pověřena výkonem čestné funkce v ČLS JEP nebo v její organizační složce.  
Osoba, která byla pověřena výkonem čestné funkce, má právo účastnit se jednání 
orgánu, jehož je čestným členem, s hlasem poradním. 

(6) Předsednictvo ČLS JEP nebo výbor organizační složky může upravit předpisem další 
podrobnosti týkající se řádného členství, udělování čestného členství a pověření 
výkonem čestné funkce. 
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§20 

Př i d ružené č l ens tv í  

(1) Předsednictvo nebo organizační složka může rozhodnout o vzniku přidruženého 
členství pro fyzické nebo právnické osoby. 

(2) Rozhodnutí následně předloží výbor organizační složky ke schválení předsednictvu 
ČLS JEP a registraci sekretariátu. 

(3) Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže volit ani být volen do orgánů 
ČLS JEP.   

(4 ) Podmínky členství musí být písemně dohodnuty včetně výše úhrad členských 
příspěvků a dalších ustanovení.  

 

§21 

Smlouvy o součinnosti 

ČLS JEP může uzavírat za podmínek stanovených v zákoně č.83/90 Sb. v platném znění 
smlouvy o součinnosti. Smlouva musí být uzavřena písemnou formou, musí vymezit účel 
součinnosti, způsob jejího provádění, práva a povinnosti smluvních stran a prostředky, 
kterými k součinnosti přispívají. 
 
 

Část čtvrtá 

Majetek a hospodaření 

 §22   

Spravování majetku a hospodaření 

(1) ČLS JEP samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří podle ročního rozpočtu. 

(2) Příjmy ČLS JEP tvoří: 

a) členské příspěvky, 

b) dotace a dary, 

c) jiné příjmy, např. výnosy z akcí a z činností obchodních společností, jichž je 
zřizovatelem nebo na jejichž činnosti se podílí. 

(3) Majetek je určen k plnění úkolů vyplývajících ze Stanov ČLS JEP. 

(4) Hospodaření ČLS JEP a jejích organizačních složek se řídí obecně závaznými 
právními předpisy a předpisy vydanými k tomuto účelu předsednictvem ČLS JEP. 

 



16 

Část pátá  

§23 

Zánik ČLS JEP a jejích organizačních složek 

(1) ČLS JEP zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením 
občanů. 

(2) O zániku ČLS JEP rozhoduje sjezd delegátů ČLS JEP. 

(3) V případě zániku ČLS JEP určí sjezd delegátů likvidační skupinu, která povede 
majetkové vypořádání. 

§24 

Zánik organizační složky 

(1)  Organizační složka zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním, rozdělením, sloučením, nebo splynutím, 

b) rozhodnutím o zrušení, je-li činnost organizační složky v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy nebo s předpisy ČLS JEP, poškozuje-li odborná nebo 
jiná činnost organizační složky dobré jméno ČLS JEP nebo jiné organizační složky, 
je-li její činnost v rozporu s posláním nebo cíli ČLS JEP nebo má-li méně než 50 
členů po období déle než 12 měsíců, případně z jiných vážných důvodů. 

(2) O zániku organizační složky rozhoduje: 

a) shromáždění členů organizační složky v případech uvedených v § 24, odst. (1) a) 
Stanov. Jde-li o případ sloučení nebo splynutí, rozhodují shromáždění členů 
dotčených organizačních složek; takovéto rozhodnutí vyžaduje ke své platnosti a 
účinnosti schválení předsednictvem ČLS JEP a registraci v sekretariátu, 

b)  předsednictvo ČLS JEP v případě uvedeném v § 24, odst. (1) b) Stanov. 

(3)  Při zániku organizační složky určí předsednictvo ČLS JEP komisi, která dořeší spolu se 
sekretariátem ČLS JEP majetkové záležitosti. 

                                                                                                                             

Část šestá 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

§25 

(1) Orgány ČLS JEP, orgány organizačních složek a příslušní funkcionáři jsou povinni 
upravit nejpozději do 6 měsíců od data schválení Stanov ČLS JEP dříve vydané 
předpisy a příkazy tak, aby neodporovaly těmto Stanovám. 

(2) Ruší se Stanovy, které byly schváleny mimořádným sjezdem delegátů ČLS JEP dne 
11. 11. 1992 a upraveny sjezdem delegátů ČLS JEP dne 7. 12. 1994, dne 20. 11. 1996 
a dne 31. 1. 2003. 
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(3) Tyto Stanovy byly schváleny mimořádným sjezdem delegátů ČLS JEP dne 7.12.2011 
Stanovy nabývají účinnosti dnem obdržení sdělení Ministerstva vnitra České republiky 
o tom, že vzalo jejich změnu na vědomí. 

 

V Praze dne 7.12.2011 

 

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 

předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
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         JEDNACÍ ŘÁD 

                          Část první  

                         Obecná ustanovení 

 

§ 1  

Východiska a působnost 

(1) Jednací řád České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen „ČLS JEP") 
vychází z příslušných ustanovení Stanov ČLS JEP (dále jen „Stanov"). 

(2) Jednací řád ČLS JEP (dále jen „Jednací řád") upravuje jednání následujících orgánů ČLS 
JEP: 

a) na úrovni ústředních orgánů ČLS JEP 

- sjezdu delegátů (viz § 10 Stanov), 

- shromáždění představitelů (viz § 11 Stanov), 

- předsednictva (viz § 12 Stanov), 

- revizní komise (viz § 14 Stanov). 

b) na úrovni organizační složky ČLS JEP 

- shromáždění členů (viz § 6 Stanov), 

- výboru (viz § 7 Stanov), 

- revizní komise (viz § 8 Stanov), 

c) na úrovni sekce ČLS JEP 

- členská schůze (viz § 5 Stanov), 

- rada, resp. výbor sekce (viz § 5 Stanov). 

(3) Pro jednání ostatních orgánů ČLS JEP a jejích organizačních složek se použijí jednotlivá 
ustanovení tohoto předpisu přiměřeně. 

(4) Organizační složka je oprávněna vypracovat svůj vlastní Jednací řád, jehož principy jsou 
v souladu s předpisy ČLS JEP. Jednací řád organizační složky je platný po schválení 
předsednictvem ČLS JEP.  
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Část druhá 

 Společná ustanovení 

§ 2  

Účast na jednání a hlasovací právo 

(1) Členové s právem účasti se účastní jednání orgánů ČLS JEP uvedených v § 1 odst. (2) 
Jednacího řádu, nebrání-li jim v tom závažné důvody. 

(2) Právo účastnit se jednání orgánu mají jeho řádní a čestní členové (členové ČLS JEP), v 
případě nižšího orgánu pak členové orgánu vyššího. Účast členů revizní komise na 
jednání jiných orgánů upravují příslušná ustanovení Stanov. 

(3) Hosté se mohou jednání orgánu zúčastnit jen se souhlasem pracovního předsednictva. 
Není-li pracovní předsednictvo zvoleno, pak se souhlasem osoby zvolené do čela orgánu, 
případně se souhlasem většiny členů orgánu. 

(4) Právo hlasovat v průběhu jednání orgánu mají jeho řádní členové, čestní členové mají hlas 
poradní. Převedení práva hlasovat na jiného člena je nepřípustné. 

(5) Shromáždění členů organizační složky musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/5 
všech členů organizační složky, nebo požádá-li o to revizní komise organizační složky, a 
to do tří měsíců ode dne doručení žádosti. V případě nefunkčnosti výboru svolá 
shromáždění členů revizní komise ČLS JEP. 

(6) Termín a místo konání shromáždění členů je povinen výbor organizační složky zveřejnit 
nejpozději 15 dnů před datem jeho konání.  

(7) Délka funkčního období výboru a revizní komise je maximálně 4 roky.  

 

 

§ 3  

Schopnost usnášení 

(1) Jednání orgánu může být v oznámený čas zahájeno a orgán se může platně usnášet, je-li 
přítomna nadpoloviční většina jeho členů s právem hlasovat. 

(2) Není-li jednání orgánů uvedených v § 5, odst. 1, písm. a), odst. 2, písm. a) Stanov a v § 9, 
odst. a) a b) Stanov usnášeníschopné, vyčkají přítomní po dobu 10 minut od oznámeného 
času zahájení, po jejím uplynutí může být jednání zahájeno a prohlášeno za 
usnášeníschopné, usnesení orgánu je v tomto případě platné, hlasovala-li pro něj 
nadpoloviční většina přítomných s právem hlasovat. Jednání může být zahájeno a 
prohlášeno za usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň 1/5 členů s právem hlasovat. 

(3) Ustanovení § 3 odst. (2) Jednacího řádu lze uplatnit jen tehdy, je-li možné věrohodně 
prokázat, že byli všichni členové orgánu obeznámeni s termínem a místem jeho jednání. 

(4) Je-li hlasováno per rollam, je usnesení přijato, hlasovala-li pro návrh alespoň polovina 
všech členů příslušného orgánu. Možnost hlasovat per rollam se týká předsednictva a 
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revizní komise, výboru a revizní komise organizační složky, rady, resp. výboru sekce ČLS 
JEP.  

 

§ 4  

Program jednání 

(1) Jednání orgánu svolává předseda, místopředseda či jiný pověřený člen orgánu. Složení 
orgánu může upravit předpis organizační složky. 

(2) Jednání orgánu se řídí programem, který je schvalován jeho účastníky v úvodu. O změně 
programu je možno ze závažných důvodů rozhodovat hlasováním i během jednání. 

(3) Program jednání musí obsahovat zprávu o činnosti orgánu za uplynulé období a kontrolu 
plnění dříve přijatých usnesení a úkolů, jde-li o jednání shromáždění členů nebo sjezdu 
delegátů. 

(4) Obdrží-li orgán upozornění příslušné revizní komise na to, že jeho rozhodnutí odporuje 
zákonu nebo platným předpisům ČLS JEP, je povinen se tímto rozhodnutím zabývat na 
svém nejbližším jednání za přítomnosti pověřeného člena revizní komise. 

 

§ 5  

Řízení jednání a jeho průběh 

(1) Člen orgánu, pověřený řízením jeho jednání, předkládá návrh na ukončení jednotlivých 
bodů programu, navrhuje hlasování, řídí diskusi a navrhuje ukončení jednání. 

(2) Diskuse je zpravidla součástí jednotlivých bodů programu. Mohou se jí účastnit všichni 
členové jednajícího orgánu a nečlenové s právem účasti (viz § 2 odst. (2) Jednacího řádu). 
Hosté se diskuse účastní jen se svolením osoby pověřené řízením jednání. 

 

§ 6  

Hlasování 

(1) Každý řádný člen orgánu má právo předložit návrh na hlasování. 

(2) O jednotlivých návrzích se hlasuje, není-li stanoveno jinak, veřejným hlasováním v pořadí 
opačném, než byly předloženy. Nejprve se hlasuje o návrzích pozměňujících. O 
požadavku tajného hlasování rozhodují členové s právem hlasovat veřejným hlasováním. 

(3) V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas jeho 
zástupce. 
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§ 7  

Usnesení 

(1) Členové ČLS JEP jsou povinni dodržovat usnesení jejích orgánů. 

(2) Usnesení orgánů ČLS JEP je zveřejněno na internetových stránkách ČLS JEP nebo 
organizačních složek nebo je publikováno v materiálech vydávaných orgány ČLS JEP. 
Informace o místu zveřejnění usnesení jsou zasílány na vědomí předsednictvu a výborům 
organizačních složek ČLS JEP.  

 

Část třetí 

Jednání orgánů ČLS JEP 

 

§ 8  

Jednání shromáždění členů organizační složky 

(1) Svolání shromáždění členů organizační složky (dále jen „shromáždění členů") upravuje 
§ 6 odst. (3) Stanov. 

(2) Pro jednání shromáždění členů jsou závazná společná ustanovení uvedená v §§ 2-7 
Jednacího řádu. 

 

§ 9  

(1)  Řádní členové organizační složky mohou požadovat projednání svých materiálů na 
jednání shromáždění členů. V tomto případě je doručí výboru organizační složky 
nejpozději 1 měsíc před datem jeho konání. Později doručené materiály mohou být 
zařazeny do programu jen tehdy, vznikla-li po uplynutí lhůty k jejich doručení naléhavá 
potřeba jejich projednání. 

(2)  Veškeré písemné materiály určené k projednání na shromáždění členů doručí výbor 
organizační složky účastníkům jednání nejpozději deset dnů před datem jeho konání. 
Později mohou být materiály zaslány jen tehdy, vznikla-li po uplynutí lhůty k jejich 
doručení naléhavá potřeba jejich projednání. Materiály mohou být rozeslány v písemné 
formě, či zveřejněny na internetových stránkách a o tomto zveřejnění musí být členové 
prokazatelně informováni. 

 

§10 

(1)  Jednání shromáždění členů zahajuje a řídí až do zvolení pracovního předsednictva 
pověřený člen výboru organizační složky. 

(2)  Po zahájení jednání pověřený člen výboru organizační složky konstatuje, zda je 
shromáždění členů usnášeníschopné podle ustanovení § 3 Jednacího řádu. Je-li tato 
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podmínka splněna, zvolí účastníci jednání s právem hlasovat pracovní předsednictvo, 
návrhovou a mandátovou komisi a schválí program jednání. Volební komisi volí tehdy, 
je-li v programu jednání volba orgánů nebo jejich členů. 

a) Pracovní předsednictvo řídí jednání shromáždění členů. 

b) Mandátová komise kontroluje přítomnost účastníků jednání, ověřuje oprávněnost 
jejich účasti na jednání a hlasování. 

c) Návrhová komise připravuje návrh usnesení, zapracovává do něj připomínky a 
návrhy účastníků jednání a zpracovává jeho konečnou podobu. 

d) Činnost volební komise upravují příslušná ustanovení Volebního řádu ČLS JEP. 

 

§11 

Z jednání shromáždění členů musí být přijato usnesení. Lze je přijímat k příslušnému bodu 
programu ihned po jeho projednání, nebo souhrnně v závěru jednání. 

§12 

    Ustanovení Jednacího řádu se použijí přiměřeně i pro jednání členské schůze a rady, resp. 
výboru sekce. 

 

§13 

Jednání sjezdu delegátů a shromáždění představitelů 

(1)  Svolání sjezdu delegátů a shromáždění představitelů upravuje § 10 odst. (1) a § 11 odst. 
(1) Stanov. 

(2) Pro jednání sjezdu delegátů a shromáždění představitelů jsou závazná společná 
ustanovení uvedená v §§ 2-7 Jednacího řádu. 

(3) Pro jednání sjezdu delegátů a shromáždění představitelů se použijí přiměřeně ustanovení 
§§ 8-11 Jednacího řádu. 

 

§14 

Jednání ostatních orgánů 

(1) Ostatními orgány (dále jen „orgány") ČLS JEP a jejích organizačních složek jsou pro 
účely tohoto předpisu všechny orgány uvedené v § 1 odst. (2) Jednacího řádu s výjimkou 
shromáždění členů, sjezdu delegátů a shromáždění představitelů. 

(2) Pro jednání orgánů jsou závazná společná ustanovení uvedená v §§ 2-7 Jednacího řádu. 
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§15 

(1) Jednání orgánu svolává a řídí jeho předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen 
orgánu. 

(2) Nebyl-li termín jednání orgánu určen na jeho předchozím zasedání, je svoláváno písemně, 
případně jinou formou, dohodnutou předem členy orgánu. 

(3) Jednání orgánu musí být svoláno vždy, požádá-li o to písemně nejméně 1/4 jeho členů, a 
to nejpozději do třiceti dnů od data doručení písemné žádosti. 

 

§16 

(1)  Předseda nebo místopředseda jsou povinni podat při zahájení jednání orgánu zprávu o své 
činnosti v době od posledního jednání orgánu. 

(2) Z jednání orgánu je pořizován zápis, který je dán k dispozici každému členu orgánu. 
Zápisy ze schůzí orgánu jsou doručovány příslušné revizní komisi, zápisy ze schůze 
revizní komise příslušnému orgánu. 

(3) Zápisy z jednání výboru jsou dány k dispozici členům organizační složky k nahlédnutí u 
určeného člena výboru organizační složky. Zápisy ze schůzí předsednictva ČLS JEP musí 
být k dispozici k nahlédnutí v sekretariátu ČLS JEP. 

 

 

Část čtvrtá  

Závěrečná ustanovení 

§17 

Účinnost 

(1) Ruší se Jednací řád ČLS JEP, který byl schválen sjezdem delegátů dne 31. 1. 2003. 

(2) Tento Jednací řád byl schválen mimořádným sjezdem delegátů ČLS JEP dne 7.12.2011 a 
tímto dnem nabývá účinnosti. 

 

V Praze dne 7.12.2011 

 

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 

předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
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VOLEBNÍ ŘÁD 

§ 1  

Východiska a působnost 

(1) Volební řád České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen „ČLS JEP") 
vychází z příslušných ustanovení Stanov ČLS JEP (dále jen „Stanov"). 

(2) Volební řád ČLS JEP (dále jen „Volební řád") upravuje volby do stálých a pracovních 
orgánů a funkcí v ČLS JEP. 

  

(3) Organizační složka je oprávněna vypracovat svůj vlastní Volební řád, jehož principy jsou 
v souladu s předpisy ČLS JEP. Volební řád organizační složky je platný po schválení 
předsednictvem ČLS JEP.  

§ 2  

Volené orgány a funkce 

(1) Shromáždění členů organizační složky (§ 6 Stanov) volí tyto stálé orgány: 

- výbor v počtu tří a více členů (§ 7 Stanov), 

- revizní komisi v počtu tří a více členů (§ 8 Stanov). 

(2)  Je-li zřízena sekce, volí její členská schůze: 

  - radu, resp. výbor sekce.  

(3)  Sjezd delegátů ČLS JEP (§ 10 Stanov) volí tyto stálé orgány: 

- předsednictvo v počtu patnácti a více členů (§ 12 Stanov), 

- revizní komisi v počtu pěti a více členů (§ 14 Stanov). 

(4)  Shromáždění členů organizační složky, shromáždění představitelů a sjezd delegátů ČLS 
JEP volí tyto pracovní orgány: 

- pracovní předsednictvo v počtu pěti a více členů, 

- volební komisi v počtu tří a více členů v případě, že v programu jednání jsou volby, 

- mandátovou komisi v počtu tří a více členů, 

- návrhovou komisi v počtu tří a více členů,   

- další pracovní orgány podle svého uvážení. 

Členská schůze sekce volí přiměřeně pracovní orgány podle potřeby. 

(5) Členové výboru organizační složky, členové rady, resp. výbor sekce a členové 
předsednictva ČLS JEP volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a další funkcionáře. 
Členové revizní komise organizační složky a členové revizní komise ČLS JEP volí ze 
svého středu předsedu. 
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(6) Členové pracovních orgánů volí ze svého středu předsedu. 

 

§ 3  

Omezení výkonu funkce 

(1) Délka volebního období stálých orgánů a funkcí v ČLS JEP a jejích organizačních 
složkách je maximálně 4 roky. 

(2) Člen revizní komise ČLS JEP nesmí být současně členem předsednictva ČLS JEP, člen 
revizní komise organizační složky nesmí být současně členem výboru téže organizační 
složky. 

§ 4  

Volební právo 

(1) Právo volit do orgánů organizační složky mají řádní členové. 

(2) Právo volit do orgánů ČLS JEP mají delegáti sjezdu ČLS JEP, delegátem sjezdu může 
být pouze řádný člen. 

(3) Volební právo řádných členů ČLS JEP je rovné a přímé nebo rovné a nepřímé. 

 

§ 5  

Způsob hlasování a jeho platnost 

(1) Při volbě do výboru organizační složky, revizní komise organizační složky, předsednictva 
ČLS JEP a revizní komise ČLS JEP musí být uplatněno tajné hlasování. Při volbě do 
ostatních orgánů může být uplatněno tajné nebo veřejné hlasování podle rozhodnutí 
účastníků jednání s právem volit (dále jen „oprávněných voličů"). 

(2) Pro platnost volby platí ustanovení § 3 Jednacího řádu. Za členy orgánů je zvolen 
stanovený počet těch osob, které obdržely nejvíce hlasů. Obdrželo-li více kandidátů na 
posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhodne losování za účasti volební 
komise. Funkcionáři jsou zvoleni, jestliže obdrželi prostou většinu hlasů oprávněných 
voličů. 

 

§ 6  

Příprava voleb 

(1) Členové ČLS JEP mohou provádět volební kampaň. V jejím rámci mohou být navrhováni 
kandidáti do volených orgánů a funkcí. 

(2) Volební kampaň musí být vedena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v 
duchu obecně přijatých etických norem, v souladu s požadavky na demokratický a 
svobodný průběh voleb. 
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(3) Volební kampaň je zpravidla zahájena 3 měsíce před konáním voleb a musí být ukončena 
nejpozději 24 hod. před zahájením voleb.  

(4) Výbor organizační složky, rada, resp. výbor sekce, předsednictvo ČLS JEP, sestavuje a 
zveřejňuje kandidátní listiny, to neplatí v případě korespondenčních a elektronických 
voleb (viz § 7 odst. (1) Volebního řádu). Zajistí veškeré podmínky pro úspěšné konání 
voleb a stanoví rovněž počty volených členů orgánů v případech, kdy nejsou pevně 
určeny. 

(5) Kandidátní listiny jsou zvlášť vytvořeny pro volby do výboru organizačních složek a 
předsednictva ČLS JEP, rady, resp. výboru sekce a zvlášť do revizní komise organizační 
složky a revizní komise ČLS JEP. 

    § 7  

Volební komise 

(1) Volební komise řídí a organizuje volby, v případě korespondenčních a elektronických 
voleb sestavuje kandidátní listiny, dále zejména sčítá platné a neplatné hlasy a vyhlašuje 
výsledky voleb. Volební komise odpovídá za správný průběh voleb a řeší případné 
stížnosti. Členové volební komise plní zároveň i funkci skrutátorů.  

(2) Členové volební komise jsou voleni jednotlivě. Členství ve volební komisi je neslučitelné 
s kandidaturou do stálých orgánů (výboru a revizní komise organizační složky, rady resp. 
výboru sekce organizační složky a předsednictva a revizní komise ČLS JEP). 

(3) Rozhodnutí volební komise je platné, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina 
jejích členů. 

 

§ 8  

Způsob voleb do stálých orgánů a jejich průběh 

(1) Volby do stálých orgánů se konají zpravidla jednokolovým způsobem. 

(2) O dvoukolovém způsobu voleb může rozhodnout orgán, který vyhlásil volby.   

(3) Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí ihned po zjištění jejich 
výsledků nejpozději však do dvou týdnů od ukončení voleb. 

(4) Předseda nebo jím pověřený člen volební komise řídí volby funkcionářů stálých orgánů. 

(5) O průběhu a výsledcích voleb vyhotovuje volební komise zápis, který podepíší všichni 
její členové. Důvody případného odmítnutí podpisu se poznamenají. V usnesení z jednání 
stálého orgánu se výsledek voleb konstatuje. 

(6) Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků 
voleb na adresu volební komise. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O 
stížnosti rozhodne volební komise. 
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§ 9  

Způsob voleb do pracovních orgánů a jejich průběh 

Pro způsob a průběh voleb pracovních orgánů ČLS JEP a jejích organizačních složek platí 
ustanovení tohoto předpisu přiměřeně. O jejich konkrétní podobě rozhodují příslušné orgány 
tak, aby byla zaručena svoboda a demokratičnost voleb. 

§10 

Korespondenční nebo elektronické volby 

(1) Volby do výboru a revizní komise organizační složky a do rady, resp. výboru sekce 
mohou probíhat korespondenčním nebo elektronickým způsobem. 

(2) O formě a způsobu voleb rozhoduje výbor organizační složky a rada, resp. výbor sekce. 

(3) Při určené formě voleb musí být prokazatelně obesláni všichni oprávnění voliči. 

(4) Výbor organizační složky a rada, resp. výbor sekce zvolí volební komisi ve smyslu § 7. 

(5) Při přípravě voleb se postupuje podle § 6. 

(6) Volební komise zajistí vypracování volebních lístků, které musí být prokazatelně 
odeslány všem oprávněným voličům. 

(7) Ostatní ustanovení volebního řádu se pro určenou volbu použijí přiměřeně. 

(8) Předsednictvo ČLS JEP může stanovit bližší podmínky pro konání elektronických voleb.   
Konkrétní způsob provedení elektronické volby stanoví předem výbor organizační složky 
a rada resp. výbor sekce. Elektronické volby musí zajistit průkaznost volby. Před 
realizací elektronických voleb je nezbytné dohodnout se sekretariátem ČLS JEP 
konkrétní průběh voleb, zejména zabezpečení tajného průběhu voleb.  

§11 

Účinnost 

(1) Ruší se volební řád ČLS JEP, který byl schválen sjezdem delegátů dne 31. 1. 2003 

(2) Tento volební řád byl schválen mimořádným sjezdem delegátů ČLS JEP dne 7.12.2011 a 
tímto dnem nabývá účinnosti. 

 

V Praze dne 7.12.2011 

 

 

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 

předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

 



28 

SEZNAM ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK K 7.12 2011  

Evč. OS;SL  Název OS;SL  

1 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE 

3 ČESKÁ SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZÍVNÍ MEDICÍNY 

4 ČESKÁ DERMATOVENEROLOGICKÁ SPOLEČNOST 

5 ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

6 ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

7 ČESKÁ FARMACEUTICKÁ SPOLEČNOST 

8 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO EXPERIMENTÁLNÍ A KLINICKOU FARMAKOLOGII A TOXIKOLOGII 

10 ČESKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

12 ČESKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLEČNOST 

13 ČESKÁ GERONTOLOGICKÁ A GERIATRICKÁ SPOLEČNOST 

14 SPOLEČNOST LÉKAŘSKÉ GENETIKY 

15 ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ SPOLEČNOST 

16 ČESKÁ HEMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

17 HEPATOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

18 SPOLEČNOST HYGIENY A KOMUNITNÍ MEDICÍNY 

19 ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST 

20 ČESKÁ SPOLEČNOST INFEKČNÍHO LÉKAŘSTVÍ 

21 ČESKÁ INTERNISTICKÁ SPOLEČNOST 

23 ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE 

24 SPOLEČNOST PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII 

26 ČESKÁ NEUROCHIRURGICKÁ SPOLEČNOST 

27 ČESKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLEČNOST 

28 ČESKÁ SPOLEČNOST NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY 

29 ČESKÁ OFTALMOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

30 ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

32 ČESKÁ SPOLEČNOST OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU 

33 SPOLEČNOST ČESKÝCH PATOLOGŮ 

34 SPOLEČNOST PATOLOGICKÉ A KLINICKÉ FYZIOLOGIE 

35 ČESKÁ PEDIATRICKÁ SPOLEČNOST 

36 ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

37 SPOLEČNOST PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ 

38 PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST 

39 ČESKÁ RADIOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

40 SPOLEČNOST REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY 

41 ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

42 SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

43 SPOLEČNOST SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ A ŘÍZENÍ PÉČE O ZDRAVÍ 

44 ČESKÁ SPOLEČNOST SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A SOUDNÍ TOXIKOLOGIE 

45 STOMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

47 ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST 
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48 SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÝCH INTEGRACÍ 

51 ČESKÁ SPOLEČNOST PLASTICKÉ CHIRURGIE 

52 SPOLEČNOST BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ A LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY 

53 SPOLEČNOST VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ 

54 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII 

55 ČESKÁ SPOLEČNOST DOROSTOVÉHO LÉKAŘSTVÍ 

56 LÉKAŘI ZA BEZPEČNÝ ŽIVOT NA ZEMI 

57 SPOLEČNOST PRO VÝCHOVU PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ 

58 ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ VÝŽIVY A INTEN.METABOL.PÉČE 

59 SPOLEČNOST MEDICÍNSKÉHO PRÁVA 

60 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ AKUPUNKTURISTICKÁ SPOLEČNOST 

61 ČESKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST 

62 SPOLEČNOST PRO STUDIUM A LÉČBU BOLESTI 

63 ČESKÁ SPOLEČNOST POSUDKOVÉHO LÉKAŘSTVÍ 

66 SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY 

68 NEONATOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

69 ČESKÁ PEDIATRICKO CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST 

70 SPOLEČNOST MAXILLO-FACIÁLNÍ CHIRURGIE 

74 SPOLEČNOST PRO DĚTSKOU STOMATOLOGII 

76 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEUROVĚDY 

79 SPOLEČNOST PRO MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNU 

80 ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY 

81 SPOLEČNOST KLINICKÉ CYTOLOGIE 

82 SPOLEČNOST PRO LÉKAŘSKOU MIKROBIOLOGII 

83 ČESKÁ FLEBOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

84 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ÚRAZOVOU CHIRURGII 

86 SPOLEČNOST SOCIÁLNÍ PEDIATRIE 

87 LYMFOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

89 ČESKÁ ANGIOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

90 SPOLEČNOST PRO VYUŽITÍ LASERU V MEDICÍNĚ 

91 SPOLEČNOST PRO RADIOBIOLOGII A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ 

92 ČESKÁ NEURORADIOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

93 ČESKÁ SPOLEČNOST POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY 

94 SPOLEČNOST PRO KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII 

95 ČESKÁ OBEZITOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

96 SPOLEČNOST PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ 

97 SPOLEČNOST PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI 

98 ČESKÁ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF 

99 ČESKÁ LIGA PROTI EPILEPSII 

100 ORTOPEDICKO-PROTETICKÁ SPOLEČNOST 

1010 SPOLEČNOST DĚTSKÉ NEUROLOGIE 

1020 SPOLEČNOST REVIZNÍHO LÉKAŘSTVÍ 
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1030 ČESKÁ SPOLEČNOST ZDRAVOTNICKÉ INFORMATIKY A VĚDECKÝCH INFORMACÍ 

1050 SPOLEČNOST PRO METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ SKELETU 

1060 SPOLEČNOST ESTETICKÉ CHIRURGIE 

1070 SPOLEČNOST PRAKTICKÝCH DĚTSKÝCH LÉKAŘŮ 

1080 SPOLEČNOST LÉKAŘSKÉ ETIKY 

1090 ČESKÁ SPONDYLOCHIRURGICKÁ SPOLEČNOST 

1100 ČESKÁ SPOLEČNOST KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE 

1110 SPOLEČNOST VOJENSKÝCH LÉKAŘŮ, FARMACEUTŮ A VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ 

1120 SPOLEČNOST NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ 

1130 SPOLEČNOST SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGIE A ARTROSKOPIE 

1140 SPOLEČNOST PRO GENOVOU A BUNĚČNOU TERAPII A PROTINÁDOROVÉ VAKCÍNY 

1150 ČESKÁ MENOPAUZÁLNÍ A ANDROPAUZÁLNÍ SPOLEČNOST  

1160 SPOLEČNOST LÉKAŘŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

1170 ČESKÁ NEUROMODULAČNÍ SPOLEČNOST 

1180 SPOLEČNOST HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY 

1190 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU 

1200 SPOLEČNOST PRO POJIVOVÉ TKÁNĚ 

1210 ČESKÁ VAKCINOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

1220 ČESKÁ SPOLEČNOST INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 

1230 ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY 

1240 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MÍŠNÍ LÉZE 

1250 ČESKÁ SPOLEČNOST PALIATIVNÍ MEDICÍNY 

1270 ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ FARMAKOLOGIE 

1280 ČESKÁ SPOLEČNOST DĚTSKÉ PNEUMOLOGIE 

1290 ČESKÁ SPOLEČNOST NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENY 

1300 ČESKÁ SPOLEČNOST LÉKAŘSKÉ FYZIKY  

1310 ČESKÁ SPOLEČNOST GYNEKOLOGIE DÉTÍ  A DOSPÍVAJÍCH  

1320 ČESKÁ SPOLEČNOST REFRAKČNÍ A KATARAKTOVÉ CHIRURGIE 

1330 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO BIOIMPLANTOLOGII 

1340 ČESKÁ SPOLEČNOST KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ 

1350 ČESKÁ SPOLEČNOST ROBOTICKÉ CHIRURGIE 

1360 ČESKÁ ODBORNÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ FARMACIE  

1370 SPOLEČNOST PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 

102 BRNO 

103 ČESKÉ BUDĚJOVICE 

104 ZLÍN-UHERSKÉ HRADIŠTĚ-KROMĚŘÍŽ-VSETÍN 

105 HAVLÍČKŮV BROD 

107 CHEB 

109 JINDŘICHŮV HRADEC 

110 KARLOVY VARY 

111 KARVINÁ 

113 KLATOVY 
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114 KYJOV 

115 LIBEREC 

116 LITOMYŠL 

117 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

118 OLOMOUC 

119 OPAVA 

120 OSTRAVA 

121 PARDUBICE 

122 PÍSEK 

123 PLZEŇ 

124 KOLÍN 

125 PRAHA 

126 PŘÍBRAM 

127 STRAKONICE 

128 TRUTNOV 

129 ÚSTÍ NAD LABEM 

131 CHOMUTOV 

133 TŘEBÍČ 

134 TŘINEC 

135 VYŠKOV 

136 TÁBOR 

137 PELHŘIMOV 

138 ZNOJMO 

140 ČESKÁ LÍPA 

141 BEROUN 

143 BRUNTÁL 

144 CHRUDIM 

146 SOKOLOV 

148 ASOCIACE ČESKÝCH FRANKOFONNÍCH LÉKAŘŮ 

  
 


