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Stanovy  

České společnosti protetické stomatologie 
 

 

Čl. I 

Název a sídlo 

1. Název spolku je Česká společnost protetické stomatologie. Zkrácená varianta názvu spolku 

je ČSPS. Anglický ekvivalent jména spolku je Czech Society of Prosthetic Dentistry.  

 

2. Sídlo ČSPS je na adrese Slavojova 22, 128 00 Praha 2. 

 

3. ČSPS bylo přiděleno IČO 67361790. 

 

4. ČSPS je samosprávný nepolitický odborný a vědecký spolek, sdružující na základě 

dobrovolnosti zubní lékaře, ale i ostatní osoby projevující zájem o obor protetické 

stomatologie. 

 

5. ČSPS je samostatnou právnickou osobou, samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří dle 

ročního rozpočtu podle platných předpisů a zákonů. 

 

6. ČSPS může spolupracovat se samosprávnými nebo státními institucemi nebo spolupracovat 

a sdružovat se s obdobnými organizacemi v rámci republiky nebo v zahraničí.  

 

Čl. II 

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

 

1. Základním účelem a hlavní činností ČSPS je zejména: 

a) podporovat zvyšování teoretické i praktické úrovně protetické stomatologie,  

b) usilovat o propagaci moderních poznatků v oboru, 

c) hájit zájmy oboru ve společnosti s úsilím o zlepšení orálního zdraví všech obyvatel 

v souladu s programem Světové zdravotnické organizace, 

d) pořádat odborné akce, semináře, přednášky a konference pro své členy, ale i pro všechny 

ostatní zájemce s cílem umožnit vědeckou diskusi k probírané tematice odborné i laické 

veřejnosti,  

e) realizovat projekty v postgraduální výchově praktického zubního lékaře v protetické 

stomatologii, 

f) účastnit se na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se protetické 

stomatologie, 

g) podílet se na řešení odborných problémů a odborných, organizačních a finančních 

aspektů poskytování léčebné a preventivní péče a na zdravotnickém výzkumu ve 

spolupráci s Českou stomatologickou komorou, Českou lékařskou komorou, Českou 

lékárnickou komorou, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, dále 

s Ministerstvem zdravotnictví ČR a jinými orgány, zejména klinickými a výzkumnými 

pracovišti, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR i dalšími zdravotními pojišťovnami, 

h) zajišťovat informovanost svých členů o rozvoji protetické stomatologie v ČR 

i v zahraničí, 

i) sledovat stav pregraduální i postgraduální výchovy zubních lékařů v protetické 

stomatologii a prosazovat a podporovat zvyšování její úrovně. 
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2. ČSPS může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 

činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

 

Orgány spolku 

 

Čl. III 

Členská schůze 

 

1. Orgány ČSPS jsou: 

a) členská schůze jako orgán nejvyšší, 

b) výbor ČSPS jako orgán výkonný a statutární, 

c) předseda spolku jako orgán výkonný, a 

d) kontrolní komise jako orgán kontrolní. 

 

2. Orgány ČSPS mohou rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků. Rozhoduje-li orgán ČSPS mimo zasedání, platí v případě členské 

schůze, že jsou přítomni všichni řádní členové spolku, a v případě ostatních kolektivních 

orgánů spolku, že jsou přítomni všichni členové orgánu. Rozhodování mimo zasedání musí 

být organizováno tak, aby každému členu orgánu byla poskytnuta lhůta nejméně 5 dnů, 

během které může hlasovat. 

 

3. Nejvyšším orgánem ČSPS je členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých 

záležitostech týkajících se spolku, zejména: 

a) schvaluje zásady rozvoje ČSPS, 

b) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

c) volí a odvolává členy výboru, 

d) volí a odvolává členy kontrolní komise, 

e) schvaluje členské příspěvky a jejich výši, 

f) schvaluje rozpočet spolku a plán činnosti na následující kalendářní rok, bere na vědomí 

výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČSPS za předchozí kalendářní rok, 

g) rozhoduje o zániku spolku. 

 

4. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však 

jednou ročně. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda spolku členům 

spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl do 

seznamu členů. Pozvánka obsahuje místo a čas konání a návrh programu zasedání. 

 

5. Předseda spolku je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá 

písemně alespoň jedna třetina členů spolku nebo kontrolní komise. Nesvolá-li předseda 

spolku členskou schůzi do 30 dnů od doručení podnětu, má právo ji svolat ten, který podnět 

podal. 

 

6. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 

  

7. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň dvacet procent řádných členů 

spolku.  Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán 

nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od 

předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, 

že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí 

konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím 
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svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených 

na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů. 

 

8. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných řádných členů spolku. Každý 

řádný člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny. 

  

9. Z jednání shromáždění členů vyhotoví předseda spolku zápis do třiceti dnů ode dne jeho 

konání. Zápis obsahuje termín konání, přijatá usnesení, datum vyhotovení zápisu a podpis 

předsedy spolku a dalšího člena výboru. Zápis se členům zpřístupní v sídle ČSPS. 

 

Čl. IV 

Výbor ČSPS 

 

1. Výbor ČSPS je statutárním a výkonným orgánem spolku. Výbor ČSPS má 3 členy. Členové 

výboru ČSPS jsou voleni členskou schůzí na funkční období čtyř let. Opakované zvolení je 

možné. 

 

2. Výbor ČSPS je řízen předsedou spolku. Výbor ČSPS ze svého středu volí předsedu spolku, 

vědeckého sekretáře a hospodáře. 

  

3. Výbor ČSPS plní zejména tyto úkoly: 

a) připravuje a projednává zásady rozvoje ČSPS, 

b) připravuje a projednává stanovy spolku a změny těchto stanov, 

c) hospodaří s prostředky spolku v souladu s rozpočtem schváleným členskou schůzí, 

d) zpracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření za předchozí kalendářní rok, 

e) vede účetnictví, 

f) podává každoroční daňové přiznání v termínu daném zákonem, 

g) zajišťuje administrativní činnost spolku, 

h) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku, 

i) zajišťuje spolupráci s třetími subjekty a přípravu akcí pořádaných spolkem, 

j) provádí a řídí veškeré další činnosti směřující k naplňování cílů spolku. 

 

4. Výbor ČSPS je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a 

rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. 

 

5. Předseda zajišťuje běžnou agendu a řeší neodkladné záležitosti v době mezi zasedáními 

výboru. Svá rozhodnutí nechá projednat a schválit na nejbližším jednání výboru. V jeho 

nepřítomnosti jej zastupuje vědecký sekretář. 

 

6. Za výbor ČSPS navenek jedná a spolek zastupuje předseda spolku. Jde-li o písemné právní 

jednání, zastupuje spolek předseda spolku společně s dalším členem výboru.  

  

7. Hospodář odpovídá za řádné vedení účetnictví, podání daňového přiznání v zákonném 

termínu, připravuje rozpočet a zpracovává výroční zprávu o hospodaření. 

 

8. Výbor ČSPS v případě vydávání časopisu jmenuje redakční radu, která odpovídá za 

obsahovou náplň, vydávání a expedici časopisu. Vydávání časopisu se řídí platnými zákony 

o tisku a autorských právech. 
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9. Výbor ČSPS na základě požadavků doporučuje ke jmenování odborníky svého oboru do 

orgánů a organizací v ČR. 

 

Čl. V 

Kontrolní komise 

 

1. Kontrolní komise je tříčlenná. Ze svého středu volí předsedu.  

 

2. Členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí na funkční období čtyř let. 

Opakovaná volba je možná. Člen kontrolní komise nemůže být zároveň členem výboru 

ČSPS. 

 

3. Kontrolní komise provádí 1x ročně kontrolu hospodaření a dodržování stanov a usnesení 

spolku. Revize hospodaření se provádí i vícekrát ročně, pokud je to potřebné.  

 

4. Kontrolní komise řeší spory uvnitř spolku.  

 

5. Kontrolní komise se ze své činnosti zodpovídá členské schůzi. Její členové se mají právo 

účastnit schůze výboru, nemají právo hlasovat. Výbor spolku je povinen na požádání 

předložit kontrolní komisi všechny potřebné doklady a dokumenty. 

 

6. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor 

a následně členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání. 

 

Čl. VI 

Volby 

 

1. Za vypsání voleb odpovídá předseda spolku. 

 

2. Kandidát na funkci v orgánech ČSPS oznámí svou kandidaturu nejpozději před vyhlášením 

začátku voleb. 

 

3. Volby řídí, za jejich správný průběh odpovídá a případné námitky řeší minimálně tříčlenná 

volební komise s lichým počtem členů, zvolená na základě návrhů voličů veřejným 

hlasováním v úvodu jednání. 

 

4. Výbor ČSPS navrhne a členská schůze schvaluje podrobnosti hlasování. Členy výboru 

ČSPS jsou zvoleni kandidáti na funkci člena výboru ČSPS, kteří získali alespoň jeden platný 

hlas a umístili se mezi kandidáty na funkci člena výboru ČSPS podle počtu získaných hlasů 

na prvním až třetím místě. Členy kontrolní komise jsou zvoleni kandidáti na funkci člena 

kontrolní komise, kteří získali alespoň jeden platný hlas a umístili se mezi kandidáty na 

funkci kontrolní komise podle počtu získaných hlasů na prvním až třetím místě. V případě 

rovnosti hlasů rozhodne los. 

 

5. Výbor ČSPS může rozhodnout o konání voleb mimo zasedání členské schůze písemně nebo 

s využitím technických prostředků; současně schválí podrobnosti hlasování a jmenuje 

volební komisi. Kandidátům je třeba v případě, že se konají volby mimo zasedání členské 

schůze, poskytnout v období od vypsání voleb do začátku hlasování nejméně 5 dnů na to, 

aby oznámili výboru ČSPS nebo volební komisi svoji kandidaturu.  
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Čl. VII 

Členství 

 

1. Členství v ČSPS může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena 

rozdílná členská práva a povinnosti. 

 

2. Členství se rozlišuje na: 

a) řádné, 

b) mimořádné, 

c) čestné. 

 

3. Řádným členem ČSPS se může stát na základě svého dobrovolného rozhodnutí fyzická 

osoba, která má v České republice oprávnění vykonávat povolání zubního lékaře, která se 

ztotožňuje s účelem, hlavní činností ČSPS a hodlá se podílet na naplňování společných 

zájmů s ostatními členy spolku. 

 

4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor ČSPS na základě podané písemné přihlášky 

zájemcem o členství po prokazatelné úhradě ročního členského příspěvku. Výbor blíže 

stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.  

 

5. Mimořádným členem se může stát fyzická osoba, studující či absolvent vysoké školy v ČR 

i v zahraničí, který projevuje zájem o obor protetická stomatologie a má zájem podílet se 

na činnosti ČSPS a přispívat k naplnění jeho účelu. 

 

6. O přijetí za mimořádného člena rozhoduje výbor ČSPS na základě žádosti zájemce 

o mimořádné členství. 

 

7. Čestným členem se může stát na návrh kteréhokoliv člena ČSPS fyzická osoba, která se 

svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti ČSPS, nebo která 

významně přispěla k rozvoji oboru protetická stomatologie. 

 

8. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze s tím, že k jeho udělení je třeba 

souhlasu osoby, které má být uděleno. 

 

9. Členství není omezeno národností, rasou, státní příslušností, náboženským vyznáním nebo 

politickou příslušností.  

 

10. ČSPS vede seznam členů. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Člen je do 

seznamu členů zapsán do deseti dnů po jeho přijetí za člena spolku. V seznamu se uvede 

jméno a příjmení člena, jeho bydliště, datum přijetí za člena, telefonní číslo, a emailová 

adresa. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor ČSPS, a ten také odpovídá za 

řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného 

odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Po ukončení členství je člen ze 

seznamu členů vymazán. Seznam členů je neveřejný. 

 

Čl. VIII 

Členská práva a povinnosti 

 

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství. 
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2. Členská práva, která přísluší všem členům: 

a) účastnit se činnosti ČSPS, 

b) být informován o činnosti ČSPS, 

c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, 

za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství, 

d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti ČSPS, 

e) požádat o účast na jednání výboru nebo kontrolní komise ČSPS, o účasti rozhoduje 

dotčený orgán, 

f) účastnit se jednání členské schůze ČSPS, 

g) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov, 

h) ukončit kdykoli své členství. 

 

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům: 

a) podílet se na řízení ČSPS, 

b) hlasovat na členské schůzi, 

c) volit a být volen do všech volených orgánů ČSPS za podmínek těchto stanov. 

 

4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové: 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti 

ČSPS, 

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy ČSPS, 

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů ČSPS, 

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží ČSPS k zabezpečení jeho činnosti, 

jakož i usilovat o dobré jméno ČSPS,  

e) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související 

s členstvím a činností v ČSPS, pokud o tom příslušný orgán ČSPS podle stanov rozhodl. 

 

5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové: 

a) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen. 

 

6. Členství v ČSPS zaniká: 

a) vystoupením člena, 

b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku nebo jiného poplatku 

souvisejícího s členstvím a činností v ČSPS, a to pokud příspěvek nebo poplatek nebude 

uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho 

zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn, 

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních 

předpisů ČSPS, usnesení a rozhodnutí orgánů ČSPS nebo jiných členských povinností, 

d) úmrtím člena, 

e) zánikem ČSPS bez právního nástupce. 

 

7. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor ČSPS. Rozhodnutí 

o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště 

uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou ČSPS poskytl. 

 

8. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto 

rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá 

vyloučený člen v písemné podobě výboru ČSPS, který je povinen návrh předložit členské 

schůzi. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí 

o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami. 
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Čl. IX 

Hospodaření spolku 

 

1. Zdrojem majetku ČSPS jsou zejména: 

a) členské příspěvky, popř. jiné poplatky související s členstvím a činností v ČSPS, 

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, 

c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti 

s pořádáním vzdělávacích akcí,  

d) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod. 

e) dary. 

 

2. Majetek ČSPS je ve vlastnictví ČSPS jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku 

kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích 

s ním, rozhoduje výbor ČSPS. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) 

s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze. 

 

3. Pohyb finančních prostředků eviduje, sleduje a výbor pravidelně informuje hospodář 

spolku, který za tuto práci odpovídá. Všichni členové jsou povinni respektovat jeho pokyny 

o vedení finančních prostředků. Doklad o výdeji finančních prostředků nesmí být proplacen 

bez podpisu předsedy spolku nebo jím pověřeného člena výboru a hospodáře. 

 

 

Čl. X 

Zrušení a zánik ČSPS 

 

1. Spolek se zrušuje rozhodnutím členské schůze nebo rozhodnutím soudu z důvodů 

stanovených § 270 občanského zákoníku. 

 

2. Členská schůze rozhodnutí o zrušení přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných 

členů na členské schůzi. Shromáždění členů při rozhodnutí o zrušení jmenuje likvidátora. 

 

3. Nepřejde-li majetek spolku na právního nástupce, provede se jeho likvidace dle paragrafu 

§ 268 až § 273 občanského zákoníku. 

 

Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Spolek byl registrován Ministerstvem vnitra České republiky ze dne 17. 9. 1997 pod. č. j. 

II/s-OVS/1-33 638/97-R.  

 

2. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry spolku občanským zákoníkem. 

 

3. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 17. 9. 1997. 

 

 

Schváleno dne 9. června 2021 

Za správnost: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. 


