Stanovy Společnosti pro transfuzní lékařství
České lékařské společnosti JEP
1.

Obecná ustanovení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP

1.1.

Společnost pro transfuzní lékařství (STL) je dobrovolnou odbornou společností, která
rozvíjí obor transfuzního lékařství. Dbá o všestranný rozvoj oboru. Zastupuje obor při
komunikaci se státními orgány, Českou lékařskou komorou, zdravotními pojišťovnami
a ostatními odbornými lékařskými společnostmi.

1.2.

Právní postavení STL je dáno jejím členstvím v České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně a vyplývá z jejích stanov.

2.

Poslání a cíle

2.1

STL hájí odborné zájmy oboru. Vysílá své delegáty do atestačních, akreditačních a
konkurzních komisí a také do poradních orgánů MZ ČR. Podílí se na výchově
specialistů v oboru transfuzní lékařství.

2.2

STL podporuje rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru transfuzní lékařství. Zastupuje
české transfuzní lékařství v mezinárodních organizacích.

2.3

STL dbá o rozvoj a rozšiřování vědeckých poznatků v oboru transfuzní lékařství a
usiluje o jejich využívání v léčebné a preventivní péči a při výrobě transfuzních
přípravků a suroviny pro další výrobu. Podílí se na zvyšování úrovně odborných
znalostí svých členů a hájí jejich zájmy. Dbá o dodržování etických zásad při výkonu
zdravotnického povolání.

3.

Formy činnosti

3.1.

STL organizuje přednášky, semináře a další odborné akce. Pořádá kongresy,
sympozia, konference a obdobná setkání vnitrostátního i mezinárodního charakteru.
Vydává periodika i časopisy pojednávající o všech aspektech transfuzního lékařství.
Vykonává odbornou poradenskou a expertní činnost.

3.2.1

Napomáhá při organizování služebních cest a studijních pobytů svých členů v České
republice i v zahraničí.
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4.

Organizační uspořádání

4.1

Společnost pro transfuzní lékařství má tyto orgány: shromáždění členů, výbor a
revizní komisi.

4.2

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem STL. Právo účasti mají řádní i čestní
členové STL. Shromáždění je svoláváno výborem STL dle potřeby, nejméně
jedenkrát za čtyři roky. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/3 všech členů
STL nebo požádá-li o to revizní komise, a to do tří měsíců ode dne doručení
žádosti.Termín a místo konání shromáždění členů je výbor povinen zveřejnit
nejpozději 15 dnů před datem jeho konání.

4.3

Shromáždění členů má zejména tato oprávnění:

a)

schvalovat, měnit a rušit stanovy STL,

b)

schvalovat rozhodnutí výboru o rozdělení, sloučení ev. dalším vnitřním členění STL,

c)

schvalovat zprávu výboru o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní
komise a základní směry činnosti STL,

d)

rozhodovat o rozhodnutí výboru, které bylo opakovaně pozastaveno revizní komisí,

e)

rozhodovat o zrušení STL,

f)

schvalovat výši členských příspěvků,

g)

potvrzovat rozhodnutí výboru o zrušení členství a vyloučení z STL.

4.4

Jednání shromáždění členů může být v oznámený čas zahájeno a může se platně
usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s právem hlasovat. Není-li
shromáždění usnášeníschopné, vyčkají přítomní po dobu 15 minut od oznámeného
času zahájení, poté může být jednání zahájeno a prohlášeno za usnášeníschopné.
Usnesení shromáždění je pak platné v tom případě, hlasovala-li pro ně nadpoloviční
většina přítomných s právem hlasovat. Toto ustanovení lze uplatnit jen tehdy, lze-li
věrohodně prokázat, že všichni členové orgánu byli obeznámeni s termínem a
místem konání členské schůze.

4.5

Výbor je řídícím a výkonným orgánem STL. Výbor má 11 členů. Skládá se z 8 lékařů,
předsedy sekce vysokoškoláků - nelékařů a předsedy a sekretáře sekce laborantů
a sester (SLS).
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4.6

STL má tříčlennou revizní komisi, jejíž představitel má jako host právo účasti na
jednání výboru.

4.7

Výbor svolává předseda, místopředseda nebo jiný písemně pověřený člen výboru.
Minimální frekvence schůzí výboru je 1 x za 3 měsíce.

4.8

Výbor STL má zejména tyto úkoly:

a)

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

b)

svolává shromáždění členů STL,

c)

pravidelně informuje členy STL a předsednictvo ČLS JEP o své činnosti,

d)

řeší otázky související s hospodařením STL,

e)

vede dokumentaci o své činnosti,

f)

zpracovává zprávu o své činnosti.

4.9

Výbor STL má zejména tato oprávnění:

a)

volit ze svého středu předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře, pokladníka a
další funkcionáře,

b)

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

c)

vysílat zástupce do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů , které řeší
problematiku transfuzního lékařství,

d)

navrhovat rozdělení, sloučení a dalším vnitřním členění STL, tyto návrhy předkládat
ke schválení nejbližšímu shromáždění členů,

e)

vytvářet a rušit další poradní orgány k plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů,

f)

rozhodovat o vzniku nového a zániku dosavadního členství v STL,

g)

navrhovat výši členských příspěvků a tento návrh předkládat k potvrzení nejbližšímu
shromáždění členů,

h)

rozhodovat o způsobu voleb do výboru a revizní komise STL,

i)

vykonávat další činnosti související s realizací cílů ČLS JEP.

4.10

Revizní komise STL je kontrolním orgánem STL. Má 3 členy, ze svého středu volí
předsedu, který řídí její činnost.
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4.11

Revizní komise má zejména tyto úkoly:

a)

kontroluje činnost výboru STL,

b)

nejméně 1x ročně vypracovává revizní zprávu.

4.12

Revizní komise STL má zejména tato oprávnění:

a)

účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání výboru
STL,

b)

pozastavovat rozhodnutí výboru STL, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy ČLS
JEP a stanovami STL a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru k novému
rozhodnutí.

c)

požádat o svolání shromáždění členů STL.

5.

Sekce STL

5.1

STL má sekci vysokoškoláků - nelékařů s tříčlenným výborem.

5.2

STL má sekci laborantů a sester (SLS) s pětičlenným výborem.

5.3

Sekce mají právo pořádat pracovní schůze, symposia a konference dle celoročního
plánu.

6.

Volby

6.1

Volby členů výboru STL, revizní komise STL, výboru sekce vysokoškoláků - nelékařů
a výboru sekce laborantů a sester jsou dvoukolové, tajné a přímé. Řídí je tříčlenná
volební komise, kterou jmenuje výbor STL.

6.2

Právo volit a být volen má každý člen STL.

6.3

V prvním kole voleb může člen STL navrhnout 16 lékařů, 6 vysokoškoláků nelékařů,10 laborantů nebo sester a 6 členů STL do revizní komise.

6.4

Pro druhé kolo voleb seřadí volební komise na kandidátku navrhované kandidáty
podle počtu získaných hlasů v prvním kole. Volební komise ověří souhlas každého
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kandidáta se zařazením na kandidátní listinu do 2. kola. Do druhého kola postoupí
16 lékařů, 6 vysokoškoláků – nelékařů, 10 laborantů nebo sester a 6 navržených
kandidátů do revizní komise s nejvyšším počtem hlasů.
6.5

Po vyhodnocení 2. kola se stane

a)

členem výboru STL 8 lékařů s nejvyšším počtem hlasů,

b)

členem výboru sekce vysokoškoláků – nelékařů 3 vysokoškoláci - nelékaři
s nejvyšším počtem hlasů,

c)

členem výboru sekce laborantů a sester 5 laborantů nebo sester s nejvyšším počtem
hlasů,

d)

členem revizní komise 3 členové STL s nejvyšším počtem hlasů.

6.6

Při rovnosti hlasů v prvním kole voleb se na kandidátní listinu pro druhé kolo zařadí
všichni kandidáti na nepostupových místech, kteří mají shodný počet hlasů jako
kandidát na posledním postupovém místě. Při rovnosti hlasů ve druhém kole
rozhoduje los.

6.7

Každý kandidát může být zvolen pouze do jednoho orgánu.

6.8

Výbor sekce vysokoškoláků - nelékařů zvolí svého předsedu a ten se pak stává
členem výboru STL.

6.9

Výbor sekce laborantů a sester zvolí svého předsedu a sekretáře, kteří se stávají
členy výboru STL.

6.10

Funkční období členů výborů a revizní komise je čtyřleté. Pokud v průběhu funkčního
období někdo z členů výborů nebo revizní komise rezignuje na funkci nebo
dlouhodobě (déle než 1 rok) nemůže funkci vykonávat, kooptují výbory nebo revizní
komise dalšího člena podle pořadí ve druhém kole voleb.

7.

Členství v STL

7.1

Členství v STL je řádné nebo čestné.
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7.2

Řádným členem STL se může stát lékař nebo nelékařský pracovník (NLP) pracující
ve zdravotnictví nebo příbuzném oboru nebo osoba spolupracující se STL ku
prospěchu oboru, která souhlasí s posláním a cíli STL a zaváže se přispívat k jejich
plnění. Členství vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné členství
výborem STL po zaplacení členského příspěvku.

7.3

Čestným členem STL se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj
oboru. Čestné členství navrhuje výbor STL. Čestný člen neplatí členské příspěvky
STL.

7.4

Členství v STL zaniká:

a)

úmrtím,

b)

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

c)

zánikem STL, pokud STL nemá nástupce,

d)

zrušením pro neplnění členských povinností,

e)

nezaplacením členského příspěvku po dvojím vyzvání.

8.

Práva a povinnosti člena STL

8.1

Členové STL mají právo

a)

účastnit se činnosti STL,

b)

volit zástupce do orgánů STL a sám být volen,

c)

být informován o činnosti STL,

d)

obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány STL a svobodně
vyslovovat své názory, náměty a připomínky k jejich činnosti,

e)

využívat pomoci a podpory STL v činnostech vyplývajících z poslání a cílů STL.

8.2

Členové STL mají povinnost

a)

dodržovat stanovy a předpisy STL a ČLS JEP,

b)

přispívat k naplňování poslání a cílů STL,

c)

řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky,
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d)

řádně vykonávat svěřené funkce.

9.

Majetek a hospodaření STL

9.1

Hospodaření STL se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými
Českou lékařskou společností JEP.

9.2

Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky.

9.3

Dalšími možnými zdroji příjmů

jsou: dary fyzických i právnických osob, výtěžky

z akcí pořádaných STL, aj.
9.4

Hospodaření STL je vedeno pokladníkem ve spolupráci s ČLS JEP a kontrolováno
revizní komisí STL

10.

Zánik STL

STL zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů přítomných na shromáždění členů poté,
co byli všichni členové písemně v předstihu nejméně 4 týdnů o této možnosti informováni. Při
zániku společnosti mají všichni členové právní odpovědnost za náležité splnění finančních a
jiných závazků STL.

11. Přechodná a závěrečná ustanovení
11.1 V případě nejasností se STL řídí stanovami ČLS JEP.
11.2. Tyto stanovy byly doplněny a schváleny shromážděním členů STL dne
18. února 2010 a nabývají platnosti dne 1. března 2010.

MUDr.Zuzana Čermáková, Ph.D.
předsedkyně revizní komise STL

MUDr.Vít Řeháček
předseda STL
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