
  
Stanovy Společnosti pro orgánové transplantace České lékařské společnosti 

Jana Evangelisty Purkyně 
 

Část první  
Obecná ustanovení 

 
§1 Název a postavení 

 
(1) Společnost pro orgánové transplantace ČSL JEP (dále jen SOT) jako organizační složka České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP) je dobrovolné nezávislé sdružení lékařů, jiných 
vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pracujících na místech běžně zastávaných lékaři farmaceutů, 
případně i jiných specialistů, kteří se profesně přednostně zabývají problematikou transplantací orgánů a 
tkání. 

(2) SOT působí na území České republiky.   
(3) SOT se ve vnitřní organizační a odborné činnosti řídí Stanovami a Jednacím řádem ČLS JEP a Stanovami 

SOT. Korespondenční adresou  SOT je ČLS JEP, Lékařský dům, Sokolská 31, P. O. Box 88, 120 26 Praha 
2, tato adresa může být na základě rozhodnutí výboru SOT změněna, změnu ohlásí výbor sekretariátu ČLS 
JEP.  

 
§2 Poslání a cíle 

 
Posláním SOT je:   
(1) Prosazovat a podporovat používání takových preventivních, diagnostických a léčebných metod, jejichž 
povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými poznatky.  
(2) Zvyšovat povědomí odborné i laické veřejnosti o transplantacích orgánů a tkání a o dárcovství orgánů a 
všestranně je podporovat. 
(3) Podporovat celoživotní vzdělávání svých členů v transplantační medicíně.  
(4) Podporovat vědeckovýzkumnou činnost v oblasti transplantační medicíny.  
(5) Podporovat mezinárodní výměnu vědeckých pracovníků a vědeckou spolupráci. 
(6) Dbát na dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání. 
(7) Podílet se na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů, 
léčebné a preventivní péče a činností souvisejících s transplantační medicínou.  
 

§3 Formy činnosti 
 
(1) SOT pořádá a organizuje domácí a mezinárodní vzdělávací akce (kongresy, sympozia, konference, 
semináře, kurzy, přednášky, apod.).  
(2) Prostřednictvím delegovaných zástupců se účastní atestačních, akreditačních, konkurzních, výběrových a 
podobných řízení.  
(3) Vykonává odbornou poradenskou a expertizní činnost v oblasti transplantací orgánů a tkání a v otázkách 
dárcovství orgánů a tkání  
(4) SOT udržuje styky s ostatními odbornými společnostmi v ČR a poskytuje jim potřebné údaje o svých 
odborných akcích.  
(5) Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny a další pocty za vynikající výsledky v rozvoji transplantační medicíny.  
(6) Prostřednictvím delegovaných zástupců se podílí na činnosti poradních orgánů Ministerstva zdravotnictví, 
Parlamentu České republiky a dalších orgánů státní správy, České lékařské komory a dalších profesních 
komor.  
(7) Prostřednictvím delegovaných zástupců se účastní dohodovacích řízení se zdravotními pojišťovnami.  
(8) K ekonomickému zajištění svých aktivit může SOT využít Nadační fond SOT.  
 

Část druhá  
Organizační uspořádání 

 



§4 Orgány společnosti 
 
SOT má tyto orgány:  
a) Shromáždění členů,  
b) Výbor,  
c) Revizní komisi, 
d) Pracovní skupiny. 
 

§5 Shromáždění členů  
 
(1) Shromáždění členů je nejvyšším orgánem společnosti.  
(2) Právo účasti na Shromáždění členů upravuje Jednací řád ČLS JEP.  
(3) Shromáždění členů je svoláváno Výborem SOT nejméně jednou za dva roky, obvykle v rámci odborného 
shromáždění SOT (kongres, symposium a podobně). Také musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/3 
všech členů SOT nebo Revizní komise, a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti. Termín a místo konání 
Shromáždění členů je povinen i SOT zveřejnit nejpozději 30 dnů před datem konání.  
Shromáždění členů volí, odvolává:  
a) výbor,  
b) revizní komisi  
 a rozhoduje o délce jejich funkčního období, které činí maximálně 4 roky.  
(4) Shromáždění členů má zejména tato oprávnění:  
a) schvalovat, měnit a rušit stanovy a předpisy SOT, 
b) schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu Revizní komise, 
c) schvalovat základní směry činnosti SOT, 
d) rozhodovat o těch záležitostech společnosti, které si k rozhodnutí vyhradí.  
e) schvalovat rozhodnutí výboru o rozdělení, sloučení, příp. o dalším  
vnitřním členění organizační složky a vytváření jejích sekcí, 
 
 
 

§6 Výbor SOT 
 
(1) Výbor je řídícím a výkonným orgánem SOT 
(2) V čele SOT stojí 9-ti členný Výbor SOT. Funkční období členů Výboru jsou 2 roky nebo 4 roky pro 1. 
místopředsedu. Funkční období historicky prvního Výboru SOT je čtyřleté pro všechny členy výboru, volby 
následně probíhají v pravidelných dvouletých cyklech. Každý řádný člen SOT může být zvolen členem 
Výboru. Pokud v průběhu funkčního období někdo z členů rezignuje na funkci ve Výboru, Výbor kooptuje 
člena podle pořadí hlasů ve druhém kole posledních voleb.  
(3) Předsednictvo výboru SOT tvoří předseda, 1. místopředseda, 2. místopředseda, vědecký sekretář a 
hospodář.  Předseda řídí schůze Výboru, předsednictvo na výročním sjezdu podává členské základně 
informaci o činnosti, zastupuje společnost při oficiálních jednáních, apod. V nepřítomnosti předsedy jeho 
funkci přebírá 1. místopředseda, dále 2. místopředseda nebo vědecký sekretář. V naléhavých situacích 
rozhoduje předsednictvo jménem Výboru a předkládá svá rozhodnutí celému Výboru co nejdříve k 
dodatečnému schválení.  
(4) 1. místopředseda (zvolený předseda pro příští období) se stává v následujícím volebním období 
automaticky předsedou SOT. 
(5) Výbor SOT může delegovat dalšího člena výboru SOT k jednání jménem SOT. 
(6) Vědecký sekretář je odpovědný za písemnou agendu, za informace členstvu, za vedení členské základny. 
Hospodář společnosti je zodpovědný za hospodaření společnosti. Předseda Výboru řídí také činnosti  
sekretářky SOT.  
(7) Výbor svolává předseda, nebo jiný pověřený člen Předsednictva Výboru, nejméně čtyřikrát do roka.  
(8) Při hlasování ve Výboru rozhoduje prostá většina z přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy. Výborová schůze je usnášení schopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů Výboru SOT za 
předpokladu, že všichni jeho členové byli v čas informováni o datu a místu schůze (alespoň 14 dní předem). 
(9) O administrativní práci SOT pečuje sekretářka (sekretářky). V případě potřeby je k dispozici i pracovním 
komisím.  



(10) Výbor SOT má zejména tyto úkoly:  
a) pořádá odborná setkání (postgraduální symposium nebo kongres) SOT, jehož součástí je obvykle i 

Shromáždění členů společnosti SOT a další postgraduální a vědeckovýzkumné semináře a symposia dle 
uvážení Výboru  

b) připravuje zasedání Shromáždění členů společnosti, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti mezi 
jeho zasedáními; 

c) svolává zasedání Shromáždění členů společnosti;  
d) zřizuje webové stránky SOT; 
e) pravidelně informuje členy SOT a předsednictvo ČLS JEP o činnosti společnosti; 
f) řeší otázky související s hospodařením SOT; 
g) vede dokumentaci o své činnosti; 
h) nejméně jedenkrát za dva roky zpracovává zprávu o své činnosti.   
(11) Výbor SOT má zejména tato oprávnění:  
a) volit z členů Výboru předsedu, 1. a 2. místopředsedu, vědeckého sekretáře a hospodáře; 
b) delegovat své zástupce na jednání orgánů ČLS JEP a dalších společností a udělovat jim oprávnění jednat 
jménem společnosti; 
c) vysílat zástupce SOT do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů, jakož i do různých forem řízení, 
týkajících se problematiky transplantační medicíny, transplantací tkání a dárcovství orgánů;  
d) vytvářet pracovní skupiny k plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů; 
e) rozhodovat o vzniku nového a zániku dosavadního členství v SOT;  
f) rozhodovat o výši členského příspěvku SOT; 
g) organizovat a zabezpečit volby do orgánů SOT; 
h) vykonávat další činnosti související s realizací poslání a cílů SOT; 
ch) navrhovat své zástupce do správní rady Nadačního fondu SOT.  
 

§7 Revizní komise SOT 
 
(1) Revizní komise SOT je kontrolním orgánem společnosti.  
(2) Revizní komise SOT má tři členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.  
(3) Revizní komise SOT má zejména tyto úkoly:  
a) kontroluje činnost členů a orgánů společnosti včetně jejich sekcí 
b) kontroluje hospodaření SOT; 
c) nejméně jedenkrát ročně vypracovává Revizní zprávu.   
(4) Revizní komise SOT má zejména tato oprávnění:  
a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů SOT dle svého uvážení;  
b) pozastavovat rozhodnutí Výboru SOT, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy ČLS JEP nebo SOT, a 
pozastavená rozhodnutí předkládat Výboru SOT k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci 
konečné; 
c) žádat svolání Shromáždění členů.  
 
 

§8 Pracovní skupiny SOT 
 

Výbor SOT vytváří pracovní skupiny k řešení dlouhodobých i krátkodobých úkolů. Výbor pověří člena SOT 
vytvořením pracovní skupiny z řad členské základy SOT, složení pracovní skupiny schválí Výbor SOT. 
Pracovní skupina si zvolí svého předsedu, který o činnosti skupiny informuje Výbor SOT na jeho zasedání.   
 
 

Část třetí  
Základní ustanovení o členství 

 
§8 Formy členství 

 
Členství v SOT je dvojí: řádné, čestné a přidružené.   
 



§9 Řádné členství 
 
(1) Řádným členem SOT se může stát lékař, farmaceut, jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník pracující na 
místech běžně zastávaných lékaři, případně i jiný specialista, který se profesně přednostně zabývá 
problematikou transplantací orgánů a tkání, který souhlasí s posláním a cíli SOT a zaváže se k jejich plnění. 
Řádné členství v SOT vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče Výborem SOT a po zaplacení 
stanoveného členského příspěvku. Součástí přihlášky je aktuální životopis uchazeče a písemná doporučení 
dvou stávajících členů SOT. Další podmínkou členství je zaplacení základního členského příspěvku ČLS JEP 
a členského příspěvku určeného SOT. Právo volit členy výboru SOT a členy revizní komise má každý člen 
SOT po uplynutí 6 měsíců od vzniku jeho členství, s výjimkou volby v pořadí prvního výboru a první RK, 
které mají právo volit zakládající členové 
(2) Řádné členství v SOT zaniká:  
a) úmrtím člena,  
b) vystoupením na základě písemného prohlášení člena, a to dnem doručení tohoto prohlášení, 
 zánikem SOT, pokud SOT nemá nástupce, v jejímž rámci řádný člen vykonává činnost, pokud není zároveň 
evidován v jiné organizační složce, 
c) zrušením členství zejména pro neplnění členských povinností (dle§11). Zrušení členství pro neplacení 
příspěvků provede Výbor SOT, bude-li člen v prodlení se zaplacením členského příspěvku o více než 12 
měsíců, jestliže člen byl na možnost vyloučení 2 měsíce předem Výborem SOT písemně na korespondenční 
nebo e-mailovou adresu upozorněn. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí písemně požádat RK o 
přezkoumání jeho vyloučení. 
Zápisy a výmazy členů provádí sekretariát ČLS JEP na základě podnětu SOT. Seznam členů SOT bude 
zpřístupněn na základě žádosti určeného člena výboru, který podepíše prohlášení o ochraně nakládání s 
osobními údaji. 

§10 Práva řádného člena 
 
Každý řádný člen SOT má tato práva:  
a) účastnit se činností SOT,  
b) volit zástupce do orgánů SOT a sám být volen, 
c) být informován o činnosti ČLS JEP a SOT, 
d) obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány SOT, svobodně vyslovovat své názory, 
náměty a připomínky ve věcech činnosti SOT, 
e) využívat podpory a pomoci SOT v činnostech vyplývajících z poslání a cílů SOT a cílů ČLS JEP.   
 

§11 Povinnosti řádného člena 
 
(1) Každý řádný člen SOT je povinen:  
a) dodržovat předpisy ČLS JEP a SOT,  
b) přispívat k naplňování poslání a cílů SOT  
c) poskytovat orgánům a funkcionářům SOT potřebnou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu se 
zájmy a dobrým jménem SOT a ČLS JEP,  
d) řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky, 
e) řádně vykonávat svěřené funkce. 
(2) Členové SOT, zejména osoby vykonávající funkce v orgánech SOT, nesmějí jednat v rozporu se zájmy 
SOT a ČLS JEP. Dojde-li ke střetu zájmů při výkonu funkce, není osoba vykonávající funkci oprávněna za 
SOT jednat. Při porušení této zásady je Výbor SOT oprávněn rozhodnout o odvolání příslušné osoby z funkce, 
v závažných případech o zrušení členství v SOT (např. způsobí-li člen větší ekonomickou škodu nebo poškodí 
dobré jméno SOT).  
 

§12 Čestné členství, čestné funkce 
 
(1) Čestným členem SOT se může stát fyzická osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj lékařské vědy a 
zdravotnictví v oblasti transplantační medicíny a spolupracujících oborů, případně o rozvoj SOT. Čestný člen 
nemá povinnost platit  členské příspěvky SOT. je-li však čestný člen současně řádným členem, členské 
příspěvky platí. 



(2) Na základě dřívějšího dlouhodobého výkonu funkce v SOT může být taková osoba pověřena výkonem 
čestné funkce v SOT. Osoba, která byla pověřena výkonem čestné funkce, má právo účastnit se jednání 
orgánu, jehož je čestným členem, s hlasem poradním.  
V závažných případech (např. poškozování dobrého jména SOT) je možné čestné členství SOT odejmout. 
Čestného členství SOT je možné se vzdát, a to písemným oznámením orgánu, který čestné členství udělil. 
Výbor SOT může upravit předpisem další podrobnosti týkající se řádného členství, udělování čestného 
členství a pověření výkonem čestné funkce. 
 
(3) Výbor SOT může navrhnout shromáždění členů ustanovit Čestnou radu SOT tvořenou významnými 
představiteli oboru, kteří nepracují v orgánech SOT. Čestná rada SOT je poradním orgánem Výboru.  
 
§13 
Přidružené členství 
Výbor SOT může rozhodnout o vzniku přidruženého členství pro fyzické nebo právnické osoby. 
Rozhodnutí následně předloží výbor SOT ke schválení předsednictvu ČLS JEP a registraci sekretariátu. 
Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže volit ani být volen do orgánů ČLS JEP. 
Podmínky členství musí být písemně dohodnuty, včetně výše úhrad členských příspěvků a dalších ustanovení. 
 

Část čtvrtá  
Majetek a hospodaření 

 
§14 Spravování majetku a hospodaření 

 
(1) SOT hospodaří se svěřenými prostředky a majetkem ČLS JEP podle §21 Stanov ČLS JEP jako její 
organizační složka.  
(2) Příjmy SOT tvoří:  
a) členské příspěvky,  
b) dotace a dary SOT, 
c) jiné příjmy, např. výnosy z akcí, které pořádá a organizuje.  
(3) Majetek je určen k plnění úkolů vyplývajících ze Stanov SOT.  
(4) Hospodaření SOT se řídí obecně závaznými předpisy a předpisy vydanými k tomuto účelu předsednictvem 
ČLS JEP.  
(5) Veškeré hospodaření SOT je vedeno hospodářem výboru a vědeckým sekretářem a je kontrolováno 
Revizní komisí SOT, která o své činnosti členy SOT pravidelně informuje.  
 

Část pátá 
 

§15 Zánik SOT 
(1) SOT zaniká: 
a) dobrovolným rozpuštěním, rozdělením, sloučením nebo splynutím,  
b) rozhodnutím o zrušení, je-li činnost SOT v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo s předpisy 
ČLS JEP, poškozuje-li odborná nebo jiná činnost organizační složky dobré jméno ČLS JEP nebo jiné 
organizační složky, je-li její činnost v rozporu s posláním nebo cíli ČLS JEP, nebo má-li méně než 50 členů po 
období déle než 12 měsíců, případně z jiných vážných důvodů. 
 
(2) O zániku organizační složky rozhoduje: 
 
a) shromáždění členů SOT v případech uvedených v §24, odst. (1)  a) Stanov. Jde-li o případ sloučení nebo 
splynutí, rozhodují shromáždění členů dotčených organizačních složek; takovéto rozhodnutí vyžaduje ke své 
platnosti a účinnosti schválení předsednictvem ČLS JEP a registraci v sekretariátu, 
 
b) předsednictvo ČLS JEP v případě uvedeném v §24, odst. (1)  b) Stanov.  
 
(3) Při zániku SOT určí předsednictvo ČLS JEP komisi, která dořeší spolu se sekretariátem ČLS JEP 
majetkové záležitosti. 



 
 

§14 Závěrečná ustanovení 
 
 
Stanovy byly schváleny shromážděním členů SOT dne …....  a nabyly platnosti a účinnosti po schválení  
předsednictvem  ČLS JEP a po registraci v sekretariátu ČLS JEP, tj. dnem …............ 
 
 
         ….................................. 
          za SOT 


