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Informace výboru ČNeoS

Stanovy České neonatologické společnosti ČLS JEP, z. s.
Evidenční číslo odborné společnosti: 68
Korespondenční adresa:
Sekretariát ČNeoS : Mgr. Olga Štajnrtová
Neonatologické oddělení, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK
Apolinářská 18, 128 00 Praha 2
(Výbor může kdykoliv korespondenční adresu změnit, změnu nahlásí sekretariátu ČLS JEP)

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Organizační složka Česká neonatologická společnost ČLS JEP, z.s. (dále
jen OS) je dobrovolné sdružení osob, které mají zájem pracovat v oblasti působnosti OS. OS je organizační složkou ČLS JEP, z.s. (dále jen ČLS
JEP) bez právní osobnosti (subjektivity), je ve své odborné činnosti autonomní a nese za výkon své činnosti plnou odpovědnost. Poslání, cíle
a formy činnosti OS jsou shodné s posláním a cíli ČLS JEP.
Česká neonatologická společnost (ČNeoS) působí v oblasti neonatologie, která je medicínským oborem se specifickým zaměřením na nejranější životní období dítěte. Přirozeným způsobem spolupracuje s obory zaměřenými na fetální a prenatální medicínu a s pediatrickými obory.
Hospodaření OS se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými ČLS JEP a jejími orgány. OS hospodaří podle schváleného ročního rozpočtu.

dáře (pokladníka) a vědeckého sekretáře. Jednání výboru svolává předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru. Výbor jedná zpravidla 1x za 2–3 měsíce. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí
být všem členům OS na základě jejich žádosti k dispozici (např. zveřejněním na internetových stránkách OS nebo zasláním elektronickou
formou). Zápis výbor zasílá také sekretariátu ČLS JEP.
ad c) Revizní komise
Revizní komise je kontrolním orgánem OS, má tři členy. O jiném počtu
členů rozhoduje shromáždění členů. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost. Revizní komise vypracovává nejméně jedenkrát ročně revizní zprávu. Předseda nebo pověřený člen revizní
komise má právo účastnit se jednání výboru a dalších orgánů OS.

3. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ
2. ORGÁNY OS
OS má tyto orgány:
a) shromáždění členů,
b) výbor,
c) revizní komisi.
OS si může zřizovat podle potřeby poradní orgány (např. Pracovní skupiny a komise).
Funkční období členů výboru a revizní komise je čtyřleté, pokud shromáždění členů nerozhodne před provedenou volbou o zkrácení funkčního období.
ad a) Shromáždění členů
Shromáždění členů je nejvyšším orgánem. Právo účasti na jednání shromáždění členů má každý člen OS. Shromáždění je svoláváno výborem
dle potřeby, zpravidla 1x ročně. Shromáždění členů je svoláváno v rámci neonatologického kongresu (Neonatologické dny).
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. Shromáždění členů rozhoduje o délce funkčního období orgánů OS, rozhoduje o zřízení anebo
zrušení nižších organizačních jednotek – sekcí a je oprávněno rozhodnout o jakékoliv otázce týkající se OS, kterou si k rozhodnutí vyhradí.
ad b) Výbor
Výbor OS je volen zpravidla korespondenčním způsobem v jednokolové volbě. Výbor je řídicím a výkonným orgánem OS, má 12 členů.
Výbor je oprávněn rozhodnout o jakékoliv otázce OS, pokud její rozhodnutí není ve výlučné pravomoci shromáždění členů nebo revizní
komise OS. O jiném počtu členů výboru rozhoduje shromáždění členů.
Členové výboru volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospo52

OS se může členit na nižší organizační jednotky – sekce.
Ke dni schválení stanov OS nejsou žádné sekce zřízeny.

4. ORGÁNY SEKCÍ
Sekce mají tyto orgány:
a) Členská schůze – která je nejvyšším orgánem sekce.
b) Radu – která je výkonným orgánem sekce. Rada si volí ze svého středu předsedu sekce.
Sekce si mohou zřizovat podle potřeby další orgány (např. revizní komisi, pracovní komise apod.)
Funkční období členů rady je čtyřleté, pokud členská schůze nerozhodne před provedenou volbou o zkrácení funkčního období. Funkční
období orgánů sekce vždy končí nejpozději ke dni skončení funkčního
období výboru OS.
Předsedové sekcí mají právo účasti s hlasem poradním na schůzích
výboru OS.

5. ČLENSTVÍ
Členství je:
a) řádné,
b) čestné,
c) přidružené.
ad a) Řádné členství
Řádným členem se může stát lékař, farmaceut, střední zdravotnický pracovník nebo pracovník jiného oboru, jehož práce má převážný vztah
k péči o plod a novorozence.
Řádné členství vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče výborem a zaplacením členského příspěvku do 2 měsíců ode dne oznámení
o schválení přihlášky.
Členství zaniká úmrtím, dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení, zánikem OS nebo vyloučením
zejména pro neplnění členských povinností.
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NEONATOLOGICKÉ LISTY, 21/2015, číslo 2
Člen má zejména právo:
– Účastnit se činnosti OS.
– Volit a být volen do orgánů OS.
– Být informován o činnost OS.
– Obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány OS.
– Svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti OS.
– yužívat pomoci a podpory OS v činnostech, vyplývajících z jejích
poslání a cílů.
Člen má zejména povinnost:
– Dodržovat předpisy ČLS JEP a OS.
– Přispívat k naplňování poslání a cílů OS.
– Řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky.
– Řádně vykonávat svěřené funkce.
– Nečinit nic, co by bylo v rozporu se zájmy OS nebo co by poškozovalo dobré jméno ČLS JEP.

ně řádným členem ČLS JEP, nemá hlasovací právo, jeho hlas je hlasem
poradním, nemůže volit ani být volen a neplatí členské příspěvky.
V závažných případech (např. poškozování dobrého jména ČLS JEP)
je možno čestné členství odejmout. Čestného členství je možno se vzdát
a to písemným oznámením výboru OS.
Čestné členství může být uděleno i řádnému členu ČLS JEP. V tomto případě může výbor rozhodnout o prominutí úhrady členského příspěvku OS, nikoli však členského příspěvku určenému ČLS JEP.
ad c) Přidružené členství
Přidružené členství OS se nezřizuje.

6. DALŠÍ USTANOVENÍ
Pro OS platí Jednací a Volební řád ČLS JEP schválený Sjezdem delegátů ČLS JEP dne 28. 1. 2015.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
ad b) Čestné členství
Čestným členem OS se může stát fyzická osoba (i nečlen ČLS JEP),
která má mimořádné zásluhy o rozvoj oboru. Čestný člen nemusí být
občanem ČR. O udělení čestného členství rozhoduje výbor. Čestný člen
má práva a povinnosti jako řádný člen. Pokud čestný člen není součas-

V případě rozporu těchto stanov nebo jiného předpisu OS se stanovami nebo jinými předpisy ČLS JEP mají přednost předpisy ČLS JEP.
Tyto stanovy byly schváleny shromážděním členů dne 8. října 2015
a předsednictvem ČLS JEP dne 13. října 2015

Volební řád ČNeoS
Volby do orgánů organizační složky:
Česká neonatologická společnost ČLS JEP, z.s. (dále ČNeoS)
Výbor společnosti ČNeoS ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne
…............ o konání voleb.
Vyhlášení voleb je zveřejněno na internetových stránkách (ČNeoS
a ČLS JEP) a v časopise Neonatologické listy.
A) Volby se konají do:
a) výboru,
b) revizní komise.
B) Forma voleb:
Volby proběhnou korespondenčně, jednokolově.
C) Volební komise:
Výbor zvolil za členy volební komise:
a) – předseda,
b) – člen,
c) – člen.
(Předsedu volební komise si sami zvolili členové volební komise)
D) Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.
E) Návrhy kandidátů:
Řádní členové společnosti mohou kandidáty do výboru a do revizní komise navrhovat písemně na adresu:
Sekretariát ČNeoS, Mgr. Olga Štajnrtová, Gynekologicko-porodnická klinika, Neonatologické oddělení, Apolinářská 18, 128 51
Praha 2 nebo e-mailem na adresu olga.stajnrtova@vfn.cz.
Navržený kandidát musí být řádným členem ČNeoS a musí s kandidaturou do příslušného orgánu souhlasit. Řádný člen může kandidovat jak do výboru, tak do revizní komise. Bude-li zvolen do
obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat.
Seznam řádných členů ČNeoS výbor zveřejní na internetových

stránkách (ČNeoS a ČLS JEP) a publikuje v časopise Neonatologické listy současně s vyhlášením voleb. Řádní členové mohou
kandidáty navrhovat po dobu 2 měsíců od výše uvedeného zveřejnění. Volební komise do 2 týdnů osloví navržené kandidáty
a ověří, zda s kandidaturou do funkce souhlasí.
F) Kandidátní listina:
Na základě návrhů kandidátů sestaví volební komise kandidátní
listiny zvlášť do výboru a zvlášť do revizní komise a výbor je zveřejní do …... na internetových stránkách (ČNeoS a ČLS JEP) a publikuje v časopise Neonatologické listy. Na základě kandidátních
listin vypracuje volební komise volební lístky, které předá obratem sekretariátu ČLS JEP, aby mohly být v čas rozeslány řádným
členům ČNeoS (na jejich aktuální adresy uvedené v registru ČLS
JEP) spolu s obálkou se zpětnou adresou.
G) Počty členů: Do výboru bude voleno celkem 12 členů.
Do revizní komise budou voleni celkem 3 členové.
H) Hlasování:
Každý řádný člen společnosti obdrží poštou volební lístky do výboru a do revizní komise. Na volebních lístcích budou uvedena jména kandidátů dle kandidátní listiny a volič označí křížkem jména
volených osob, maximálně však do stanoveného počtu členů orgánu. Označení více osob nebo uvedení jiné osoby než která je uvedena na volebním lístku způsobuje neplatnost hlasu. Označení
menšího počtu osob neplatnost nezpůsobuje. Volební lístky s označením volených osob zašle volič do …..... (rozhodující je den podání na poštu) na
Česká lékařská společnost J. E.Purkyně, z. s.
VOLBY – OS ČNeoS 68, P. O. Box 88, Sokolská 490/31, 120 00
Praha 2.
Později zaslaný volební lístek je neplatný.
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Informace výboru ČNeoS
Výsledky voleb:
Volební komise ve spolupráci se sekretariátem ČLS JEP provede
sčítání hlasů do volených orgánů. Zvlášť sečte platné a neplatné
hlasy. Poté sepíše zápis o průběhu a výsledcích voleb, který podepíší všichni členové volební komise. Každý člen volební komise
je oprávněn napsat do zápisu své námitky.
Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný
počet hlasů, automaticky se rozšiřuje stanovený počet členů voleného orgánu o takto zvolené členy. V případě shody hlasů při rozhodování zvoleného orgánu je podle Jednacího řádu ČLS JEP rozhodující hlas předsedy (místopředsedy) tohoto orgánu.
Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba veřejně do dne …............. a zajistí zveřejnění výsledků voleb na internetových stránkách (společnosti a ČLS JEP) a zveřejní jev časopise Neonatologické listy.

J)

Stížnosti:
Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoliv e-mailem)
do jednoho měsíce od vyhlášení voleb na adresu volební komise
organizační složky ČLS JEP uvedenou výše v části hlasování. Stížnost musí obsahovat stručný popis volebního postupu a popis v čem
je spatřována jeho nesprávnost, jinak nebude stížnost považována
za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo.
O stížnosti rozhodne volební komise organizační složky ČLS JEP.

K) Archivace:
Hlasovací lístky a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje
sekretariát organizační složky, kopii zápisu o průběhu a výsledcích
voleb zasílá organizační složka na sekretariát ČLS JEP. Dokumenty
se archivují po dobu pěti roků.
Tento volební řád byl schválen shromážděním členů dne 8. října 2015
a předsednictvem ČLS JEP dne 13. října 2015

Stanovy a Volební řád ČNeoS – komentář
Čihař M.
V roce 2014 vstoupil v České republice v platnost nový Občanský zákoník. V souvislosti s touto právní normou vydala Česká lékařská společnost JEP 28. ledna 2015 nové stanovy. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny organizační složky ČLS JEP – tedy i pro
Českou neonatologickou společnost.
ČLS JEP následně publikovala parciální vzorové stanovy pro jednotlivé organizační složky. Stanovy ČNeoS byly navrženy podle tohoto vzoru. Návrh stanov ČNeoS byl odsouhlasen právním oddělením ČLS JEP – a následně jednohlasně přijat schůzí výboru
ČNeoS 30. září 2015.
K tomu, aby naše stanovy vstoupily v platnost, bylo dále třeba jejich potvrzení nejvyšším orgánem společnosti – shromážděním
členů, což se uskutečnilo v rámci Neonatologických dnů ve Zlíně. Posledním krokem bylo schválení stanov Předsednictvem ČLS
JEP na její řádné schůzi dne 13.října 2015. Od tohoto data jsou nové stanovy ČNeoS platné.
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