
Stanovy společnosti 

Část první: Obecná ustanovení 

§ 1 

Charakteristika 

1. Česká společnost alergologie a klinické imunologie (dále jen „ČSAKI“) je 

dobrovolné sdružení lékařů, vysokoškoláků-nelékařů a ostatních pracovníků ve 

zdravotnictví, jejichž odborným zájmem je obor alergologie a klinická 

imunologie.  

2. ČSAKI je autonomní organizační složkou České lékařské společnosti Jana 

Evangelisty Purkyně (dále jen“ ČLS JEP“), která je právnickou osobu, působící na 

území České republiky a jejímž sídlem je Praha. 

§2 

Poslání a cíle 

1. Poslání a cíle ČSAKI jsou shodné s posláním a cíli ČLS JEP, uvedenými ve 

Stanovách ČSL JEP (viz §2, bod 1-5). 

§3 

Formy činnosti 

1. Organizuje přednášky, semináře, kurzy a další odborné akce. Pořádá kongresy, 

sympozia, konference a obdobná setkání vnitrostátního i mezinárodního 

charakteru. Tím se podílí na soustavném vzdělávání svých členů v oboru 

alergologie a klinická imunologie. 

2. Napomáhá při organizování služebních cest a studijních pobytů v rámci České 

republiky i zahraničí. 

3. Účastní se prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkurzních, 

atestačních, akreditačních a jim podobných řízení. 

4. Spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi uvnitř i vně ČLS JEP a s jinými 

organizacemi doma a v zahraničí, s nimiž má společnou odbornou oblast zájmu. 

5. Zvláště úzce spolupracuje se Subkatedrou alergologie a klinické imunologie IPVZ, 

Českou iniciativou pro astma, Sdružením na pomoc chronicky nemocným dětem 

a Pylovou informační službou. 



6. Odbornou veřejnost informuje prostřednictvím tisku, www stránek i ústním 

sdělením v rámci pravidelných pracovních jednání. 

7. Vypracovává návrhy doporučených vyšetřovacích a léčebných postupů. 

Část druhá: Organizační uspořádání 

§4 

Obecné principy 

1. ČSAKI jako autonomní složka ČLS JEP ve shodě se stanovami ČLS JEP vypracovává 

tyto vlastní stanovy a další interní předpisy. 

2. Samostatně hospodaří s majetkem, se kterým je dle příslušných interních 

předpisů oprávněna hospodařit. 

3. Vytváří nižší organizační jednotky – sekce. 

4. Funkce v ČSAKI jsou čestné. Ve shodě se stanovami ČLS JEP může být za jejich 

výkon vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů. 

§5 

Orgány ČSAKI 

1. ČSAKI má tyto orgány: 

• a) shromáždění členů (plenární zasedání, sjezd apod.), 

• b) výbor, předsednictvo, 

• c) revizní komisi, 

• d) etickou komisi, 

• e) sekce. 

§6 

Shromáždění členů 

1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem ČSAKI. 

2. Právo účasti na shromáždění členů upravuje Jednací řád České lékařské 

společnosti. 

3. Shromáždění členů je svoláváno výborem ČSAKI dle potřeby, nejméně však 

jedenkrát za čtyři roky. Musí být svoláno vždy, požádá-li a to alespoň 1/3 všech 

členů, nebo požádá-li o to revizní komise organizační složky, a to do tří měsíců 



ode dne doručení žádosti. Termín a místo konání shromáždění členů je povinen 

výbor ČSAKI zveřejnit nejpozději 15 dnů před datem jeho konání. 

4. Shromáždění členů 

a) volí a odvolává výbor ČSAKI 

b) schvaluje a odvolává vedoucí funkcionáře sekcí a revizní komisi 

c) rozhoduje o délce jejich funkčního období. 

5. Shromáždění členů má zejména tato oprávnění: 

a) schvalovat, měnit a rušit předpisy, 

b) potvrzovat rozhodnutí výboru o dalším členění a vytváření nižších 

organizačních jednotek, 

c) rozhodovat o těch rozhodnutích výboru, která byla pozastavena revizní komisí, 

d) schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní 

komise a základní směry činnosti, 

e) potvrzovat rozhodnutí výboru o zrušení členství. 

§7 

Výbor ČSAKI 

1. Výbor je řídícím a výkonným orgánem ČSAKI. 

2. Výbor má 15 členů, svolává jej předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen 

výboru. Složení výboru a četnost jeho schůzek upravuje vnitřní ustanovení. 

3. Výbor má zejména tyto úkoly: 

a) připravuje a svolává zasedání shromáždění členů, realizuje jeho usnesení a 

řeší běžné záležitosti mezi jeho zasedáními, 

b) zajišťuje odborný program pracovních schůzí a dalších odborných 

shromáždění, 

c) řeší otázky, související s odbornými, etickými a z nich vyplývajícími 

ekonomickými problémy oboru, 

d) pravidelně informuje své členy a předsednictvo České lékařské společnosti o 

činnosti ČSAKI, 

e) řeší otázky, související s hospodařením odborné společnosti 

f) zpracovává zprávu o činnosti. 

4. Výbor ČSAKI má zejména tato oprávnění: 

a) volit ze svého středu předsedu, 2 místopředsedy, jednatele (vědeckého 

sekretáře), pokladníka a další funkcionáře. Funkce třetího  místopředsedy je 

obsazena vždy bývalým předsedou z minulého funkčního období, pokud je 

členem výboru, 

b) delegovat v odůvodněných případech své zástupce na jednání příslušných 

orgánů České lékařské společnosti a opravňovat je jednat v jejich rámci jménem 

ČSAKI, 

c) vysílat zástupce do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů jakož i 



nejrůznějších forem řízení týkajících se problematiky, související se zaměřením 

činnosti ČSAKI, 

d) rozhodovat o dalším členění ČSAKI a vytváření nižších organizačních jednotek, 

tato rozhodnutí předkládat k potvrzení nejbližšímu shromáždění členů, 

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

f) rozhodovat o vzniku nového a zániku dosavadního členství předkládat 

k potvrzení nejbližšímu shromáždění členů, 

g) rozhodovat o výši členského příspěvku a toto rozhodnutí předkládat 

k potvrzení nejbližšímu shromáždění členů, 

h) rozhodovat o korespondenčním způsobu voleb do orgánů uvedených v §2 

odst. b) a c) Stanov České lékařské společnosti (dále jen „Stanov“) a zabezpečovat 

jejich realizaci, 

i) vykonávat další činnosti, související s realizací poslání a cílů České lékařské 

společnosti (§2 a §3 Stanov). 

5. V intervalech mezi zasedáními výboru rozhoduje o neodkladných věcech 

předsednictvo, tj. předseda, místopředsedové a vědecký sekretář, které pak 

předkládá svá rozhodnutí k dodatečnému schválení výboru 

§8 

Sekce 

1. V rámci ČSAKI působí: 

a) Sekce laboratorní imunologie 

b) Sekce sester 

c) Sekce laborantů 

d) Sekce imunogenetiky 

2. Činnost sekcí je po odborné a organizační stránce autonomní, přitom je ve shodě 

se stanovami ČSAKI i ČLS JEP. 

3. Sekce si volí své vedení, v jehož čele stojí předseda. Způsob voleb i délka 

volebního období jsou totožné, jako je tomu u výboru ČSAKI. 

4. Předsedové sekcí mají právo účastnit se zasedání výboru ČSAKI. 

5. Sekce vydávají samostatné dokumenty, které musí být předloženy výboru ČSAKI 

ke schválení 

§9 

Revizní komise 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem. 

2. Revizní komise má minimálně 3 členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí 

její činnost. 



3. Revizní komise má zejména tyto úkoly: 

a) kontroluje činnost orgánů ČSAKI, 

b) nejméně jedenkrát ročně vypracovává revizní zprávu. 

4. Revizní komise má zejména tato oprávnění: 

a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání 

orgánů ČSAKI dle svého uvážení, 

b) pozastavovat rozhodnutí výboru ČSAKI a sekcí, pokud jsou v rozporu se zákony 

a předpisy ČLS JEP nebo ČSAKI a pozastavená rozhodnutí předkládat nejbližšímu 

shromáždění členů. 

5. Revizní komise je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů podle §6 odst. 

(3) Stanov ČLS JEP. 

§10 

Etická komise 

1. Etická komise rozhoduje ve věcech etického posouzení činnosti jednotlivých 

složek ČSAKI nebo jejích členů. Vyjadřuje se k etické stránce diagnostických a 

léčebných postupů. 

2. Má minimálně 3 členy. Ze svého středu volí předsedu, který má právo se 

zúčastňovat jednání orgánů ČSAKI 

Část třetí: Základní ustanovení o členství 

§11 

Formy členství 

Členství v ČSAKI je řádné a čestné. 

§12 

Řádné členství 

1. Řádným členem ČSAKI se může stát lékař, nelékař-vysokoškolák, případně jiný 

pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasil s posláním a cíli 

České lékařské společnosti a zaváže se přispívat k jejich plnění. 

2. Řádné členství v ČSAKI vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné 

členství výborem ČSAKI. 

3. Řádné členství v ČSAKI zaniká: 

a) úmrtím člena, 

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



prohlášení, 

c) zánikem ČSAKI, 

d) zrušením, 

e) vyloučením. 

§13 

Práva řádného člena 

Každý řádný člen ČSAKI má tato práva: 

a) účastnit se činnosti ČSAKI, 

b) volit zástupce do orgánů ČSAKI a sám být volen, 

c) být informován o činnosti, 

d) obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány ČSAKI, 

svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech jejich činnosti, 

e) využívat pomoci a podpory ČSAKI v činnostech, vyplývajících z poslání a cílů 

České lékařské společnosti. 

§14 

Povinnosti členů ČSAKI 

Každý řádný člen ČSAKI je povinen: 

• a) dodržovat řády a předpisy, 

• b) přispívat k naplňování poslání a cílů České lékařské společnosti, 

• c) souhlasit se zařazením do evidence členů ČSAKI, 

• d) řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky, 

• e) řádně vykonávat svěřené funkce. 

§15 

Čestné členství 

1. Čestným členem ČSAKI se může stát osobnost, která má mimořádné zásluhy o 

rozvoj oboru alergologie a klinické imunologie. 

2. Zásady udělování čestného členství jsou upraveny zvláštním předpisem České 

lékařské společnosti. 

§16 

Zánik ČSAKI 



1. ČSAKI zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizační složkou ČLS 

b) rozhodnutím o osamostatnění formou ustavení občanského sdružení s vlastní 

právní subjektivitou. 

2. O zániku rozhoduje shromáždění členů ČSAKI. 

3. Při zániku ČSAKI určí shromáždění členů likvidační skupinu, která provede spolu 

se sekretariátem České lékařské společnosti majetkové vypořádání. 

Část čtvrtá: Závěrečná ustanovení 

§17 

Schválení stanov 

1.  Tyto stanovy byly schváleny shromážděním členů ČSAKI. 

 


