STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO
ANALYTICKOU CYTOLOGII, O.S.
Registrace provedena dne 4.12.2001 pod č.j. VS/1-1/48721/01-R ministerstvem vnitra,
přidělené IČO 26548771.

Základní ustanovení
Článek 1
Česká společnost pro analytickou cytologii, o.s. (dále jen ČSAC) je dobrovolná
nepolitická organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků
sdružených společným zájmem a ke společné činnosti, jejímž účelem je podílet se na rozvoji a
zvyšování úrovně cytologie a cytometrie v České republice a na její popularizaci.

Článek 2
(1) ČSAC působí na celém území České republiky.
(2) Sídlem ČSAC je Biofyzikální ústav AV ČR,v.v.i., Královopolská 135, 612 65 Brno,
Česká republika.

Článek 3
(1) ČSAC je společností podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. v platném
znění a je zároveň právnickou osobou. Má také svůj účet u peněžního ústavu.
(2) Ve své činnosti se ČSAC řídí svými stanovami a volebním řádem.

Činnost ČSAC
Článek 4
Náplň činnosti si ČSAC stanovuje sama. ČSAC plní zejména tyto úkoly:
a) všestranně podporuje rozvoj cytologie a cytometrie podněcováním vědecké, vědeckopedagogické a vědecko-popularizační činnosti a šířením nových poznatků do praxe
b) orientuje zájem členů na řešení významných otázek cytologie a cytometrie
c) rozvíjí prognostickou činnost a anticipuje vývoj oboru
d) poskytuje svým členům fórum pro diskuse, výměnu názorů a zkušeností
e) na vyžádání vládních orgánů a odborných orgánů, například grantových agentur,
edičních rad a podobně, poskytuje expertní služby
f) přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů, zvláštní pozornost je věnována
členům, kteří začínají v oboru pracovat a zájemcům z řad mládeže; děje se tak
především formou seminářů a kurzů
g) organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých členů působících v různých
institucích, ve vědě a praxi
h) spolupracuje se zahraničními společnostmi obdobného zaměření a napomáhá kontaktu
svých členů se zahraničními pracovišti
i) kodifikuje terminologii.
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Článek 5
Ke splnění svých úkolů ČSAC:
a) pořádá vědecké a pracovní konference, kongresy, výroční sjezdy, přednášky, diskuse,
kursy apod.
b) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru
c) podílí se na publikační praxi a na provádění ediční politiky v oboru
d) může vyvíjet ediční činnost
e) může vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky
f) ustanovuje koordinační a pracovní orgány, pracovní skupiny a komise plnící
konkrétní úkoly.

Organizační struktura ČSAC
Článek 6
(1) Efektivní činnost ČSAC je zajišťována v ustanovených koordinačních a pracovních
orgánech, pracovních skupinách a komisích, v nichž se soustřeďuje činnost jejich
členů.
(2) Koordinační a pracovní orgány, pracovní skupiny a komise jsou ustanovovány s cílem
plnění a prosazování konkrétních krátkodobých i dlouhodobých záměrů ČSAC. Jejich
členy jsou zejména významní vědečtí a vědecko-pedagogičtí odborníci, specialisté
resortních ústavů, zdravotnických zařízení nebo průmyslových podniků.

Členství v ČSAC
Článek 7
(1) Členství je individuální nebo kolektivní.
(2) Členství individuální může být též členství čestné.

Článek 8
Individuální členství
(1) Členem ČSAC se může stát vědecký, vědeckopedagogický, vědeckotechnický nebo
odborný pracovník působící v oboru cytologie a cytometrie nebo v oborech s nimi
bezprostředně souvisejících, jestliže se písemně přihlásí za člena a prohlásí, že
souhlasí s posláním a s úkoly ČSAC a je ochoten zúčastnit se svou činností na jejich
plnění.
(2) Členem ČSAC může být občan nebo organizace kteréhokoliv státu.
(3) Nové členy přijímá výbor ČSAC. Výbor nemusí rozhodnutí zdůvodnit, musí však pro
něj hlasovat nadpoloviční počet všech členů výboru.
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(4) Rozhodnutí o žádosti přijetí za člena musí být žadateli sděleno do 90 dnů od data
přijetí žádosti.
(5) Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členských příspěvků na jeden
kalendářní rok.
(6) O přijetí za člena rozhoduje s konečnou platností výbor ČSAC.

Článek 9
Kolektivní členství
(1) Kolektivním členem se mohou stát orgány, organizace nebo firmy a jejich organizační
součásti (dále jen organizace), projeví-li zájem o kolektivní členství a souhlas se
stanovami, podáním písemné přihlášky.
(2) V přihlášce organizace prohlásí, za jakých podmínek a jakou formou se hodlá účastnit
na práci ČSAC. Organizace v přihlášce též navrhne jednoho pracovníka, který bude
organizaci v záležitostech souvisejících s kolektivním členstvím zastupovat a jednat
jejím jménem.
(3) Výše ročního příspěvku je stanovena individuálně při uzavírání kolektivního členství
výborem ČSAC.
(4) Rozhodnutí o žádosti přijetí za člena musí být žadateli sděleno do 90 dnů od data
přijetí žádosti.
(5) Členství vzniká přijetím za kolektivního člena a zaplacením členských příspěvků na
jeden kalendářní rok.
(6) O přijetí rozhoduje s konečnou platností výbor ČSAC.

Článek 10
Čestné členství
(1) Čestným členem ČSAC se může stát významný domácí nebo zahraniční vědecký,
vědeckopedagogický nebo odborný pracovník působící v oboru cytologie a cytometrie
nebo v oborech s nimi bezprostředně souvisejících.
(2) Čestné členství uděluje výbor ČSAC na návrh kteréhokoliv člena ČSAC. Tento návrh
musí obsahovat doporučení nejméně dvou dalších členů ČSAC.

Práva členů
Článek 11
(1) Vedle práva účastnit se odborné činnosti ČSAC přísluší členům práva:
a) zúčastnit se valného shromáždění a podílet se na jeho jednání
b) volit a být voleni do všech orgánů ČSAC (toto právo přísluší jen individuálním
členům)
c) být členy komisí, pracovních skupin, delegací apod., vytvářených orgány ČSAC
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d)
e)
f)
g)

podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích, konferencích a
jiných akcích organizovaných ČSAC
vznášet připomínky a návrhy k činnosti výboru po celou dobu jeho funkčního
období
být informováni o pořádání všech akcí ČSAC a účastnit se jich
přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a publikace vydávané ČSAC.

(2) Kolektivní členové uplatňují tato práva prostřednictvím pověřených zástupců.

Povinnosti členů
Článek 12
Členové jsou povinni:
a) zachovávat ustanovení stanov a aktivně se podílet na plnění úkolů ČSAC
b) plnit usnesení orgánů, kterými se stanoví konkrétní úkoly jednotlivých členů
c) odpovědně plnit funkce, kterými byli pověřeni a zajišťovat konkrétní úkoly
d) platit členské příspěvky ve stanovených termínech.

Zánik členství
Článek 13
Zánik individuálního a čestného členství
(1) Členství ČSAC zaniká okamžitě:
a) úmrtím individuálního člena
b) písemným prohlášením člena, že z ČSAC vystupuje
c) vyloučením člena.
(2) Člen ČSAC může být vyloučen s okamžitou platností z vážných důvodů, zejména
jedná-li v rozporu s povinnostmi, jež mu ukládají stanovy. O vyloučení člena
rozhoduje výbor ČSAC. Proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat k valnému
shromáždění, jež učiní konečný verdikt.
(3) Členství v ČSAC zaniká ke konci následujícího kalendářního roku nezaplacením
členských příspěvků, ač byl člen o zaplacení písemně upomenut.

Článek 14
Zánik kolektivního členství
(1) Členství zaniká okamžitě:
a) dohodou uzavřenou mezi ČSAC a kolektivním členem
b) písemným prohlášením organizace, že nadále nehodlá být kolektivním
členem ČSAC.
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Orgány ČSAC
Článek 15
(1) Orgány ČSAC, které zajišťují a řídí všechny úseky její činnosti jsou:
a) valné shromáždění
b) výbor
c) předsednictvo výboru (dále jen předsednictvo).
(2) Kontrolním orgánem ČSAC pro hospodářskou činnost je revizní komise.

Valné shromáždění
Článek 16
(1) Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem ČSAC.
(2) Valnému shromáždění přísluší:
a) určovat hlavní směry činnosti ČSAC pro období do příštího řádného valného
shromáždění
b) schvalovat zprávu výboru o činnosti ČSAC za období od posledního valného
shromáždění
c) schvalovat zprávu revizní komise za období od posledního valného
shromáždění
d) určovat počet členů výboru, počet členů revizní komise a počet náhradníků
uvedených orgánů s přihlédnutím k celkovému počtu členů ČSAC
e) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních
f) určovat výši členských příspěvků
g) volit členy výboru a jejich náhradníky
h) volit členy revizní komise a jejich náhradníky
i) zřizovat nebo rušit komise a pracovní skupiny
j) vyřizovat s konečnou platností odvolání týkající se zrušení členství
k) udělovat vyznamenání a ceny
l) usnášet se na stanovách a jejich změnách
m) usnášet se na rozpuštění ČSAC.

Článek 17
(1) Řádné valné shromáždění se koná alespoň jednou za čtyři roky. Svolává je výbor.
(2) Výbor může svolat mimořádné valné shromáždění z vlastního podnětu. Musí je svolat
na žádost alespoň jedné třetiny členů ČSAC a to nejpozději do 60 dnů od předložení
písemné žádosti.
(3) Výbor oznámí termín konání valného shromáždění spolu s programem všem členům
nejméně 30 dnů před tímto termínem.
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Článek 18
(1) Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda, popřípadě některý z
místopředsedů nebo jiný člen předsednictva pověřený předsedou.
(2) Valné shromáždění je způsobilé usnášet se tehdy, je-li přítomna alespoň polovina
členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se valné shromáždění o
půl hodiny později a je způsobilé usnášet se za jakéhokoli počtu přítomných.
(3) Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina přítomných
avšak usnesení o změně stanov ČSAC vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných
členů.
(4) Valné shromáždění volí na čtyři roky tajným hlasováním členy výboru a členy revizní
komise a to na základě předložené kandidátní listiny. Zvoleni jsou ti členové ČSAC,
kteří dostali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů na posledním místě
rozhoduje los.
(5) Kandidáty na členy výboru a členy revizní komise může navrhovat každý člen ČSAC.
(6) Volby organizuje minimálně tříčlenná volební komise, zvolená k tomuto účelu valným
shromážděním. Volební komise si ze svého středu volí předsedu a ručí za
demokratický a bezchybný průběh voleb. Způsob organizace voleb upřesňuje výbor
ČSAC.
(7) Ihned po volbě se sejde zvolený výbor a za přítomnosti předsedy volební komise zvolí
tajným hlasováním předsedu, vědeckého tajemníka, dva místopředsedy a hospodáře.

Výbor ČSAC
Článek 19
Výbor řídí činnost ČSAC po dobu svého funkčního období, které trvá čtyři roky.

Článek 20
(1) Výbor ČSAC má zpravidla jedenáct členů.
(2) Výbor zabezpečuje realizaci usnesení valného shromáždění a řídí činnost celé ČSAC
v období mezi valnými shromážděními
(3) Výboru přísluší:
a) volit předsedu, dva místopředsedy, vědeckého tajemníka, hospodáře a volit
další funkcionáře podle potřeby
b) schvalovat zprávu o činnosti ČSAC za jednotlivá období
c) schvalovat zprávu o hospodaření ČSAC za jednotlivá období
d) schvalovat výroční zprávu
e) pověřovat předsednictvo plněním konkrétních úkolů
f) zabezpečovat přípravu valného shromáždění, včetně přípravy kandidátní listiny
podle došlých návrhů
g) povolávat za členy výboru nebo za členy revizní komise další osoby maximálně
do jedné třetiny celkového počtu členů těchto orgánů) zřizovat a rušit komise a
pracovní orgány ČSAC pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich
členy
i) rozhodovat o členství v ČSAC a o jeho zrušení
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j) oceňovat morálně práci těch členů ČSAC, kteří se významným způsobem
zasloužili o rozvoj společnosti.

Článek 21
(1) Výbor ČSAC se schází nejméně dvakrát ročně.
(2) Schůze výboru svolává podle potřeby předseda nebo místopředseda, který předsedu
zastupuje. Předseda svolá schůzi výboru vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán
alespoň třetinou členů výboru. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi výboru,
může tak učinit některý z místopředsedů.
(3) K účasti na schůzích výboru mohou být s hlasem poradním přizváni další členové
ČSAC.
(4) Schůze výboru řídí předseda popřípadě některý z místopředsedů.
(5) Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
(6) Usnesení výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů výboru, nebo
pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.
(7) Nezúčastňuje-li se člen výboru bez řádné omluvy po dobu jednoho roku schůzí, má se
za to, že se svého členství ve výboru ČSAC vzdal.

Předsednictvo ČSAC
Článek 22
(1) Předsednictvo je výkonným orgánem výboru po dobu jeho funkčního období.
Předsednictvo tvoří předseda, dva místopředsedové, vědecký tajemník a hospodář.

Článek 23
(1) Předsednictvu přísluší:
(a) řídit činnost ČSAC podle pokynů výboru
(b) povolávat za členy předsednictva, kteří trvale opustili funkce, náhradníky
v pořadí, v němž byli zvoleni výborem
(c) sjednávat podmínky kolektivního členství organizací

Článek 24
(1) Schůze předsednictva svolává podle potřeby předseda nebo některý z místopředsedů,
který předsedu zastupuje.
(2) K jednání předsednictva mohou být s hlasem poradním podle potřeby přizváni další
členové ČSAC.
(3) Schůze předsednictva řídí předseda, popřípadě některý z místopředsedů.
(4) Předsednictvo je způsobilé usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
(5) Usnesením předsednictva je návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů
předsednictva nebo pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.
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Vědecký tajemník ČSAC
Článek 25
(1) Řídí vnitřní činnost ČSAC a zodpovídá za ni hlavnímu výboru.
(2) Sestavuje výroční zprávu ČSAC a odpovídá za to, že do třetího měsíce následujícího
roku tento dokument bude vystaven na webových stránkách ČSAC.
(3) Výroční zpráva obsahuje hodnocení činnosti ČSAC v uplynulém kalendářním roce
včetně výsledků hospodaření.

Hospodář ČSAC
Článek 26
(1)
(2)
(3)
(3)

Připravuje návrh finanční činnosti ČSAC.
Vede finanční agendu ČSAC a zodpovídá za ni výboru ČSAC.
Společně s tajemníkem ČSAC připravuje výroční zprávu.
Podává výroční finanční zprávu valnému shromáždění.

Revizní komise ČSAC
Článek 27
(1) Revizní komise je nezávislým kontrolním orgánem ČSAC.
(2) Revizní komise má obvykle tři členy a ze svého středu si volí předsedu.
(3) Revizní komise vykonává dohled na hospodářskou činnost ČSAC. Z hospodářského
hlediska rovněž posuzuje plnění úkolů ČSAC.
(4) Revizní komise provádí kontrolu hospodaření ČSAC nejméně jedenkrát ročně.
(5) Kontrolu provádí společně nejméně dva členové revizní komise.
(6) O těchto kontrolách podávají písemnou zprávu výboru ČSAC a to jednotlivě za
každou kontrolu a nejpozději do dvou týdnů od ukončení kontroly.
(5) Revizní komise rovněž podává zprávu o hospodaření valnému shromáždění, které se
bez přihlédnutí k jejím návrhům nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě ztráty.
(6) Členové revizní komise mají právo zúčastnit se s hlasem poradním jednání výboru
ČSAC.

Společná ustanovení
Článek 28
Koordinační a pracovní orgány ČSAC
(1) Výbor ČSAC může vytvářet koordinační nebo pracovní orgány pro organizováni
spolupráce s ostatními vědeckými společnostmi nebo s jinými organizacemi a
institucemi.
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(2) Členy koordinačních nebo pracovních orgánů mohou být jen řádní členové ČSAC.

Článek 29
Pracovní skupiny a komise
(1) Pro přípravu a plnění některých konkrétních úkolů, například vypracování metodických
postupů či kodifikaci terminologie, mohou orgány ČSAC vytvořit pracovní skupiny
nebo komise.
(2) Do pracovních skupin a komisí mohou byt přizváni i nečlenové ČSAC.

Článek 30
Hmotné prostředky k plnění úkolů ČSAC
(1) K hospodářskému zajištění úkolů ČSAC slouží:
a) členské příspěvky
b) převzatý majetek
c) prostředky poskytované formou dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím
některého z úředních orgánů státní správy nebo od jiných organizací, či dary
od sponzorů
d) příjmy vyplývající z vlastní činnosti ČSAC
e) dary a dědictví.

Článek 31
Zastoupení ČSAC
(1) ČSAC zastupuje a jejím jménem jedná předseda. Podpisuje se za společnost a to tak, že
k názvu (razítku) ČSAC připojí svůj podpis s uvedením funkce.

Článek 32
Informování členů ČSAC
(1) Usnesení orgánů ČSAC, jež se týká jejich členů, a jiné závažné skutečnosti, oznamují
se členům dopisy nebo členskými zprávami, či informacemi v členském časopisu nebo
jiném odborném, popřípadě denním tisku.
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Článek 33
Zánik ČSAC
(1) ČSAC zaniká podle 12 odst. 1 zák. č. 83/1990 v platném znění
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jejím rozpuštění.
(2) Při zániku společnosti se provede majetkové vypořádání. Při zániku společnosti podle
odst. 1 písmeno b provede majetkové vypořádá likvidátor určený ze zákona.

Článek 34
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny valným shromážděním ČSAC dne 24.června 2007 v Brně.
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