Předpis ČDS 04, Stanovy ČDS ČLS JEP,z.s.

Výbor České diabetologické společnosti (dále Výbor ČDS ) přijal a vydává
v souladu s ustanovením § 4, odst. 2 a následující, Stanov České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP,z.s.), Vnitřní předpis ČDS č. 4.

Stanovy České diabetologické společnosti ČLS JEP, z.s.
§ 1.
Právní vymezení
(1) Česká diabetologická společnost je organizační složkou České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (dále jen „ ČDS ČLS JEP,z.s“ nebo zkráceně ČDS OS. )
(2) ČDS ČLS JEP je Podspolek ve smyslu Zákona 89/2012 Sb. Stanovy jsou vnitřním
předpisem ČDS, a jsou plně v souladu se stanovami spolku ČLS JEP,z.s.
(3) ČLS JEP je právnickou osobou, působící na území České republiky.
(4)Sídlem spolku ČLS JEP,z.s. je Praha. Sídlem podspolku ČDS ČLS JEP,z.s, je Praha.
(5) ČDS OS je bez právní osobnosti ( subjektivity), je ve své odborné činnosti autonomní a
nese za výkon své činnosti plnou odpovědnost.
§2
Základní ustanovení
(1) ČDS OS je samosprávné a dobrovolné sdružení fyzických osob, které pracují v oblasti
působnosti ČDS OS.
(2) Poslání, cíle a formy činnosti OS jsou shodné s posláním a cíli ČLS JEP. Hospodaření
ČDS OS se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými ČLS JEP a jejími
orgány.ČDS OS hospodaří podle schváleného ročního rozpočtu.
(3) Výbor a revizní komise ČDS OS rozhodují ve všech věcech, pokud o nich
nerozhoduje podle Stanov jiný orgán ČLS JEP a nebo pokud daná věc není upravena
Zákonem NOZ 89/2012 Sb., případně dalšími právními předpisy.
(4) Pro celý tento předpis platí závazně, že pokud není daná věc zde uvedena a ošetřena
zpřesněním, je plně platné a účinné znění textu Stanov ČLS JEP,z.s.
§ 3.
Orgány ČDS OS
(1) shromáždění členů,
(2) výbor,
(3) revizní komise.
(4) ČDS OS může zřizovat podle potřeby stálé poradní orgány, například sekce, případně
pracovní skupiny a komise ad hoc ke splnění určitého konkrétního tématu či cíle.
(5) Funkční období členů výboru a revizní komise je čtyřleté, pokud shromáždění členů
nerozhodne před provedenou volbou o zkrácení funkčního období.
(6) Předsedu výboru ČDS lze zastávat nejvýše dvě po sobě jdoucí volební funkční období.
§4
Shromáždění členů ČDS OS
(1)Shromáždění členů je nejvyšším orgánem ČDS OS. Právo účasti na jednání shromáždění
členů má každý člen ČDS OS.
(2)Shromáždění je svoláváno výborem dle potřeby, zpravidla 1x ročně. Musí být svoláno vždy,
požádá-li o to alespoň 1/5 všech řádných členů nebo požádá-li o to revizní komise a to do 3
měsíců ode dne doručení žádosti. Termín, místo konání a program shromáždění členů je
povinen výbor zveřejnit nejpozději do 15 dnů před datem jeho konání. Nesplní-li výbor
povinnost svolat shromáždění členů, je tak oprávněna učinit revizní komise OS. Nesplní-li tuto
povinnost ani revizní komise OS nebo je-li OS několik měsíců zcela nefunkční, má právo
svolat shromáždění členů OS revizní komise ČLS JEP.
§5
Výbor a Revizní komise ČDS OS
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(1)Výbor je řídícím a výkonným orgánem ČDS OS.
(2)Výbor je oprávněn rozhodnout o jakékoliv věci ČDS OS, pokud její rozhodnutí není ve
výlučné pravomoci shromáždění členů nebo revizní komise OS.
(4)Členové výboru volí ze svého středu předsedu, vědeckého sekretáře, místopředsedu,
hospodáře (pokladníka), případně další funkcionáře. Revizní komise má práva a povinnosti
totožné se stanovami ČLS JEP.
§ 6.
Členění Organizační složky
(1)ČDS OS se člení na nižší organizační jednotky – sekce. Tyto již dříve založené a
fungující sekce jsou uvedeny v každém zápise výboru ČDS, kde se uvádějí jména nově
přijatých členů sekce.
(2) Pracovní skupiny či komise zřizuje výbor, a to obvykle ad hoc za účelem řešení
konkrétního cíle.
(3) Sekce mají tyto orgány: a) členská schůze – která je nejvyšším orgánem sekce, b) rada,
která je výkonným orgánem sekce. Rada si volí ze svého středu předsedu sekce.
(4)Předsedové sekcí mají právo účasti při projednávání témat jejich sekce výborem ČDS.
Mohou se účastnit projednání těch bodů programu, které se týkají jejich sekce, klást otázky a
náměty a požádat výbor o hlasování. Sami však hlasovat nemohou.
§ 7.
Řádné členství
(1)Řádným členem se může stát občan České republiky, bezúhonný ve smyslu zákona, který
souhlasí, podporuje, prosazuje a reálně vykonává poslání a cíle ČDS OS, zaváže se přispívat
k jejich plnění. Řádný člen nemůže být právnická osoba.
(2 Řádné členství vzniká vyplněním vstupního formuláře, jeho podepsáním, následným
projednáním a schválením písemné přihlášky uchazeče výborem ČDS OS a zaplacením
členského příspěvku do 2 měsíců ode dne oznámení o schválení přihlášky.
(3) Příspěvky jsou složeny ze dvou částí. První část je alokována pro ČLS JEP, která určuje
její výši. Druhá část je pro ČDS OS. Tato částka je stanovována výborem ČDS OS a
potvrzována shromážděním členů.
(4) Zaplaceným příspěvkem se rozumí výhradně příspěvek, uhrazený jednorázovou platbou,
která je součtem pro část ČLS JEP a pro část ČDS OS. Jiná výše platby nesmí být přijata
jako členský příspěvek.
§8
Čestné a přidružené členství
(1)Čestným členem ČDS OS se může stát fyzická osoba (člen i nečlen ČLS JEP), která má
mimořádné zásluhy o rozvoj lékařství, zdravotnictví. O udělení čestného členství rozhoduje
výbor.
(2)Pokud čestný člen není řádným členem ČLS JEP, nemá hlasovací ani volební právo,
neplatí členské příspěvky.
(3)Přidružené členství v ČDS OS se nezřizuje. Výbor ČDS může rozhodnout o přidruženém
členství ČDS OS za podmínek stanovených v § 20 Stanov ČLS JEP.
§9
Seznamy členů a členské příspěvky
(1)ČDS OS má dvě části seznamu členů. Přijímá a vede seznam členů lékařů a seznam
členů nelékařů. Tyto dvě části seznamu jsou si rovnocenné, neexistuje mezi nimi
hierarchizace.
(2)Lékaři jsou kmenovými představiteli organizační složky ( podspolku). Platí stanovené
členské příspěvky, nesou plnou odpovědnost za řízení odbornosti, jejich vědecko výzkumné
činnosti, za konání kongresů a workshopů, za jednání s orgány státní správy a samosprávy
a plní další povinnosti, stanovené předsednictvem ČLS JEP. Výbor a revizní komise, volené
z jejich řad, jsou nadány pravomocí členů lékařů volit a být volen do výboru a RK ČDS.
(3)Lékaři se mohou stát členy jednotlivých sekcí s právem volit a být volen do vedení sekce.
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(4)ČDS OS vede seznam členů nelékařů. Ti se hlásí do jednotlivých sekcí podle jejich zájmu,
v nichž pracují a podílejí se na naplňování poslání a cílů ČLS JEP. Členové nelékaři mohou
volit a být voleni do sekcí, jejichž jsou členy.
(5)Členství v sekcích není zatíženo platbou jakýchkoliv členských příspěvků. To platí bez
rozdílu o lékařích i nelékařích.
§ 10
Závěrečná ustanovení
(1)Tyto stanovy jsou podřízeny Stanovám ČLS JEP, při jejichž změně musí být stanovy ČDS
upraveny a uvedeny do souladu.
(2)Tyto stanovy byly schváleny výborem ČDS 26 02 2019 a následně registrovány
předsednictvem a sekretariátem ČLS JEP.
(3)Tyto stanovy nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí, následujícího po
registraci předsednictvem a sekretariátem ČLS JEP,z.s.
MUDr. Tomáš Merhaut
Člen výboru ČDS-administrátor

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc, PhD,
Vědecký sekretář ČDS ČLS JEP, z.s.

Prof. MUDr. Jan Škrha,DrSc, MBA
předseda ČDS ČLS JEP,z.s.
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