STANOVY
ČESKÉ

LÉKAŘSKÉ

A K A D E M I E z. s.

článek I
Základní ustanovení
1) Název : ČESKÁ LÉKAŘSKÁ AKADEMIE z.s.
2) Sídlo : Praha 3, Žižkov, Řehořova 992/10, PSČ 130 00
3) ČESKÁ LÉKAŘSKÁ AKADEMIE z.s. (dále jen „ Akademie“) je spolkem zapsaným od
1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 15076. Akademie vznikla 6. října 2004 jako občanské sdružení podle tehdy
platného zákona č. 83/1990, o sdružování občanů, registrací u Ministerstva vnitra České
republiky pod č. j. VS/1-1/58629/04-R a bylo jí přiděleno IČ: 266 77 130.
3) Akademie je samostatnou právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí ustanoveními
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., (dále jen „NOZ“), těmito stanovami a dalšími
obecně závaznými předpisy.
článek II
Účel Akademie
1) Účelem Akademie, která sdružuje osobností v oblasti humánní medicíny, je přispívat
k rozvoji českého lékařského vzdělávání a vědy, zejména reprezentací, propagací a
popularizací české lékařské vědy ve všech oblastech společenského života včetně
reprezentace české lékařské vědy na mezinárodní úrovni po vzoru zahraničních
lékařských společností.
2) .Akademie tohoto účelu dosahuje zejména těmito činnostmi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

klubovými setkáními
formulacemi stanovisek k závažným problémům v oblasti lékařství, vědy a vzdělávání
uznáními, oceněními a společenskými satisfakcemi významným odborníkům
mezinárodními styky s partnerskými organizacemi
stanovisky k vědní politice v oblasti medicíny
iniciativními návrhy v oblasti lékařského vzdělávání, vědy a výzkumu
vyhlašováním a udílením cen a stipendií
poskytováním podpor a příspěvků
propagačními, vzdělávacími, kulturními a společenskými akcemi

j) vydáváním odborného časopisu
článek III
Vznik členství,
a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)

Členem Akademie se mohou stát pouze fyzické osoby, a to renomovaní odborníci, lékaři
v oblasti humánní medicíny , kteří se významně zasloužili o rozvoj české medicíny, ať již
svou vědeckou a výzkumnou prací, pedagogickou činností nebo mimořádnými výkony
v oblasti léčebně-preventivní.
Členství v Akademii je dvojí: řádné nebo čestné.
Řádnými členy Akademie jsou představitelé lékařské vědy a vzdělávání působící
zpravidla na území České republiky, kteří byli k členství navrženi a přijati podle těchto
Stanov.
Za čestné členy Akademie mohou být přijati podle těchto stanov představitelé lékařské
vědy a vzdělávání z domova i ze zahraničí.
Návrh na kandidáta na členství v Akademii se souhlasem uchazeče o členství musí být
doporučen písemně alespoň třemi ručiteli včetně navrhovatele. Návrh obsahuje životopis
a podklady dokumentující tvůrčí přínos kandidáta. Je registrován Radou Akademie, která
doporučí jeho nejméně dva posuzovatele. Ručitelé i posuzovatelé musí být členy
Akademie.
Až do dne rozhodování o přijmutí kandidáta za člena jsou kopie návrhů a podkladů
uloženy na místě přístupném všem členům Akademie. Minimálně čtyři týdny před
nejbližším Valným shromážděním Akademie dá Rada Akademie k dispozici všem členům
Akademie seznam navrhovaných kandidátů spolu se jmény navrhovatelů a se
stanoviskem posuzovatelů. Rada Akademie sestaví kandidátní listinu a předloží ji
nejbližšímu Valnému shromáždění Akademie ke schválení.
Hlavní navrhovatel kandidáta na členství v Akademii musí být osobně přítomen na Valné
hromadě nebo musí písemně pověřit jednoho z ručitelů, aby představil návrh na nového
člena Valné hromadě. Navrhovatel je povinen pověření písemně oznámit předsedovi Rady
Akademie a řediteli Akademie.
O navržených kandidátech hlasuje Valné shromáždění Akademie. Podmínkou členství je,
aby byl kandidát zvolen nadpoloviční většinou přítomných řádných členů
Akademie.Valné shromáždění Akademie je usnášeníschopné, je-li přítomno nadpoloviční
většina řádných členů Akademie.
O přijmutí nového člena se hlasuje tajně. O výsledku volby, právech a povinnostech
vyplývajících z členství informuje zvoleného člena předseda Rady Akademie písemně.
Členem Akademie se stává nově zvolený kandidát teprve poté, až převezme diplom na
Valném shromáždění Akademie. Ve výjimečných případech může Rada Akademie
rozhodnout jinak.
Akademie má numerus clausus. Jeho specifikace bude předmětem rozhodnutí Valného
shromáždění jedenkráte do roka.

článek IV
Práva a povinnosti členů, zánik členství.
a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)

k)
l)

Práva a povinnosti všech řádných členů jsou rovné a stejné. K právům náleží zejména
právo podílet se na činnosti Akademie ve všech jejích projevech, právo být volen do
orgánů Akademie, volbou rozhodovat o orgánech Akademie, o přijímání nových členů,
stejně jako o všech aktivitách, které vyžadují rozhodování hlasováním a další práva
uvedená v zákoně a v těchto stanovách. Povinností řádných členů je podílet se přiměřeně
na činnosti Akademie a platit členské příspěvky.
Čestní členové mají právo zúčastnit se zasedání orgánů Akademie, navrhovat nové členy a
posuzovat návrhy na členství. Nejsou však povinni platit členské příspěvky a nemají
právo hlasovat.
Členství v Akademii zaniká vystoupením, vyloučením nebo smrtí.
Člen může z Akademie vystoupit, a to písemným oznámením doručeným Akademii.
Členství zanikne k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo oznámení doručeno Akademii.
Člen může být vyloučen, jestliže závažně porušil povinnost vyplývající z členství,
zejména porušil povinnosti vyplývající z těchto stanov, poškodil pověst Akademie nebo
se provinil proti etice vědecké práce a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu po výzvě
Akademie. Výzva se nevyžaduje nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li
Akademii zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členovi.
Návrh na vyloučení může podat v písemné formě Rada Akademie a uvede skutečnosti,
které vyloučení odůvodňují. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s
návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je ku
prospěchu.
O vyloučení člena rozhoduje nejbližší Valné shromáždění Akademie tajným hlasováním.
K rozhodnutí o vyloučení člena je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných
řádných členů Akademie. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení rozhodnutí o
svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo
zaniká.
Členství se přeruší členovi, který po dva roky, ač upomínán, nezaplatil členské příspěvky.
Ostatní práva a povinnosti členů stanoví zákon.
článek V
Seznam členů

a) Akademie vede seznam všech svých členů s rozdělením na řádné a čestné členy.
b) Zápis se o vzniku členství a jeho zániku se provádí na základě rozhodnutí Valného
shromáždění Akademie, o dalších skutečnostech na základě předložených listin.
c) U každého člena se uvede jméno, příjmení a bydliště s výslovným uvedením adresy pro
doručování členovi, má-li být doručováno na jinou adresu než je bydliště, a dále se uvede
den a způsob vzniku a zániku členství a jeho druh. Seznam je přístupný pouze členům a
orgánům Akademie.
d) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Akademie, na jeho náklady potvrzení
s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě, že tyto údaje byly

e)

vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení žádat jeho manžel, dítě nebo rodič,
a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic,
prokáže-li zájem hodný právní ochrany.
O výmazu údajů o členovi rozhoduje Rada Akademie.
článek VI
Orgány Akademie

Orgány Akademie jsou :
(a) Valné shromáždění Akademie
(b) Rada Akademie
(c) Ředitel Akademie

článek VII
Valné shromáždění Akademie
1)

Nejvyšším orgánem Akademie je Valné shromáždění Akademie (dále jen„Valné
shromáždění“), ustanovení § 248 až 257 NOZ o členské schůzi se na Valné shromáždění
nepoužijí. Valné shromáždění se skládá ze všech členů Akademie. Valné shromáždění je
usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny všech řádných členů Akademie.
Rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou přítomných pokud tyto Stanovy neurčují
jinou kvalifikovanou většinu.

2)

Valné shromáždění svolává Ředitel Akademie po projednání s Radou Akademie, a to
nejméně jednou do roka. Svolat Valné shromáždění je také povinen, požádá-li o to
písemně alespoň jedna třetina řádných členů, a to do třiceti dnů od doručení žádosti s
podpisy. Žádost o svolání Valného shromáždění musí obsahovat návrh programu
jednání. Nesvolá-li ředitel Akademie Valné shromáždění do třiceti dnů od doručení
žádosti, může ten, kdo žádost podal, svolat Valné shromáždění na náklady Akademie
sám. Zasedání Valného shromáždění se svolá vhodným způsobem nejméně dvacet dnů
před jeho konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost
členů se ho zúčastnit. Další podrobnosti týkající se procedurálních otázek jednání
Valného shromáždění může stanovit interní předpis Akademie, který schvaluje Rada
Akademie.

3)

Valné shromáždění
a) rozhoduje o členství v Akademii
b) volí členy Rady Akademie
c) rozhoduje o základních směrech činnosti Akademie
d) schvaluje výroční zprávu a roční účetní závěrku
e) rozhoduje o výši a druhu členských příspěvků a způsobu jejich placení
f) rozhoduje o změnách stanov Akademie

g)
h)

rozhoduje o zrušení Akademie s likvidací nebo o její přeměně
rozhoduje o dalších věcech, které si k rozhodnutí vyhradí

4)

Není-li svolané Valné shromáždění způsobilé se usnášet, může Rada Akademie v písemné
formě navrhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zasedání Valné shromáždění
svoláno, aby řádní členové Akademie rozhodli o týchž záležitostech, které byly uvedeny
na pozvánce na Valné shromáždění, mimo zasedání, a to písemnou formou (rozhodování
„per rollam“).

5)

Návrh na rozhodnutí per rollam musí obsahovat
a) návrh na usnesení, který musí obsahovat celé znění usnesení, o němž má být
rozhodováno,
b) písemné podklady potřebné pro posouzení navrhovaného usnesení, nebo alespoň
údaj o tom, kde jsou tyto podklady zveřejněny a kde jsou k nahlédnutí každému
členovi Akademie,
c) stanovení lhůty, ve které má řádný člen Akademie doručit své písemné vyjádření
k navrhovaným usnesením (souhlas, nesouhlas, zdržel se hlasování). Tato lhůta činí
třicet dní ode dne, kdy byl návrh na rozhodnutí mimo zasedání shromáždění řádným
členům Akademie odeslán, a to i v elektronické podobě.
Per rollam se nevztahuje na hlasování o personálních otázkách, které vyžadují diskuzi na
zasedání, zejména otázky, týkající se členství a voleb do jejich orgánů.

6) Pro rozhodnutí per rollam se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech řádných
členů Akademie, pokud tyto Stanovy neurčují jinou kvalifikovanou většinu. K platnosti
hlasování se vyžaduje písemné vyjádření řádného člena Akademie adresované Radě
Akademie, s uvedením dne, měsíce a roku, podepsané vlastní rukou na listině obsahující
plné znění návrhu rozhodnutí. K písemnému vyjádření došlému po stanovené lhůtě se
nepřihlíží.
7) Rada Akademie oznámí všem členům Akademie v písemné formě výsledek hlasování, a
pokud bylo usnesení přijato i celý obsah přijatého usnesení nejpozději do patnácti dnů ode
dne uplynutí lhůty pro doručení vyjádření k návrhu usnesení, a to i v elektronické podobě.
článek VIII
Rada Akademie
1) Rada Akademie (dále jen „ Rada“) je koordinačním, koncepčním, poradním a výkonným
orgánem, který je ze své činnosti odpovědný Valnému shromáždění.
2)

Rada se skládá z předsedy Akademie, místopředsedy Akademie a dalších 7 (sedmi)
řádných členů.

3) Členové Rady jsou voleni Valným shromážděním tajnou volbou. Kandidáty na členství v
Radě může navrhnout kterýkoliv člen Akademie. Členové Rady jsou voleni jednotlivě; z
navržených kandidátů jsou zvoleni ti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.
4) Funkční období člena Rady je tříleté. Člen Rady může být opakovaně zvolen nejvýše 2
(dvě) po sobě jdoucí období. Nemůže-li se člen Rady po dobu více než 10 měsíců účastnit
práce Rady nebo se svého členství vzdá, nahradí ho v daném období zvolený řádný člen
Akademie, který se ve volbách do Rady podle počtu hlasů umístil na následujícím místě
za zvolenými členy.
5) Předsedu Akademie volí ze svého středu Rada, a to nadpoloviční většinou všech členů
Rady v tajném hlasování. Funkční období předsedy Akademie je tříleté. Předseda
Akademie může být opakovaně zvolen nejvýše pro 2 (dvě) po sobě jdoucí volební období.
Bývalý předseda Akademie může být na návrh člena či Rady zvolen dvoutřetinovou
většinou přítomných řádných členů ve veřejném hlasování Valného shromáždění
doživotním čestným předsedou. Akademie. Místopředsedu Akademie určuje zvolený
předseda Akademie ze zvolených členů Rady..
6) Rada plní rozhodnutí Valného shromáždění, vytyčuje pracovní záměry a předkládá je
k projednání Valnému shromáždění, podává zprávy Valnému shromáždění a koordinuje
aktivity a činnost všech orgánů Akademie.
7)

Rada předkládá výroční zprávu, výsledky hospodaření Akademie a roční účetní závěrku
Akademie Valnému shromáždění.

8) Rada jmenuje a odvolává Ředitele Akademie, který je statutárním orgánem Akademie a je
přímo odpovědný Radě. Rada rozhoduje o odměně Ředitele Akademie.
9) Členové Rady se pravidelně scházejí k pracovním zasedáním, jak to vyžaduje činnost
Akademie. Je-li to potřebné, může pracovní zasedání rozhodovat také hlasováním.
Rozhodnutí je přijato většinou řádných členů Rady a hlasování může být veřejné nebo
tajné. K tajnému hlasování se přistoupí v závažných věcech, předloží-li k němu návrh
Rada nebo požadují-li to nejméně 3 přítomní členové.
článek IX.
Ředitel Akademie
1) Ředitel Akademie (dále jen „ Ředitel“) je statutárním orgánem Akademie, kterému náleží
veškerá působnost, pokud tyto stanovy a zákon nesvěřují tuto působnost jinému orgánu
Akademie. Za Akademii jedná navenek Ředitel, který podepisuje písemná právní jednání.
Ředitel je oprávněn zmocnit k jednání za Akademii i jinou osobu.
2)

Ředitel je jmenován a odvoláván Radou, které je ze své činnosti přímo odpovědný.

3) Ředitel zajišťuje zejména po organizační stránce činnosti a chod Akademie a odpovídá
Radě zejména za
a) provedení rozhodnutí Valného shromáždění a Rady a praktickou realizací činností
zajišťovaných Akademií, včetně personální a administrativní agendy a vedení
účetnictví
b) obsahovou a organizační přípravu jednání Rady
c) zpracování výroční zprávy a roční účetní závěrky
d) přijímání zaměstnanců Akademie a ukončování jejich pracovního poměru
e) přijímání darů příspěvků a darů od sponzorů a dalších plnění ve prospěch Akademie
f) řádné hospodaření Akademie
g) zajišťování dalších činností pokud rozhodnutí o nich není ve výlučné kompetenci
jiných orgánů Akademie
4) Ředitel je oprávněn zúčastnit se jednání a zasedání Rady bez práva hlasovat.
5) Další činnost Ředitele může být upravena interním předpisem, který schvaluje Rada.
článek X.
Hospodaření Akademie
1)

Příjmy Akademie tvoří zejména:
a) členské příspěvky
b) výnosy z majetku Akademie
c) dary tuzemských i zahraničních fyzických a právnických osob
d) dědictví
e) příspěvky z veřejných rozpočtů
f) granty, dotace, subvence apod.
g) příjmy z vlastní činnosti
h) ostatní zákonné příjmy a výnosy

2) Majetek Akademie lze použít pouze v souladu se stanovami Akademie. Při jeho využívání
je nutno postupovat s maximální hospodárností. Akademie je oprávněna ze svého majetku
hradit výdaje související s jeho činností.
3) Hospodaření Akademie se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hospodářský rok
Akademie je totožný s rokem kalendářním.
článek XI.
Zrušení Akademie
1) Akademie se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z jiných
důvodů stanovených zákonem.

2) O zrušení Akademie s likvidací, dále o její fúzi nebo rozdělení rozhoduje Valné
shromáždění dvoutřetinovou většinou všech řádných členů. V případě likvidace Valné
shromáždění určí likvidátora a stanoví jeho odměnu.
3) Soud zruší Akademii s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem nebo i
bez návrhu v případě, že Akademie
a) vyvíjí činnost zakázanou v § 145 NOZ
b) vyvíjí činnost v rozporu s § 217 NOZ
c) nutí třetí osoby ke členství, k účasti na její činnosti nebo k její podpoře
d) brání členům vystoupit.
článek XI
Tyto stanovy zrušují a v celém rozsahu nahrazují všechny předchozí stanovy a byly schváleny
Valným shromážděním dne 21. 2. 2017.

