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Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP z.s. 

Stanovy  

§ 1 Obecná ustanovení  

1. Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP z.s. (dále jen "SGO") je 
dobrovolnou odbornou společností bez právní osobnosti, která sdružuje lékaře a ostatní 
pracovníky, kteří se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě a/nebo výzkumu 
onkologických onemocnění trávicího traktu. 

2. SGO pracuje jako samostatný organizační útvar, který je součástí České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně z.s. (dále jen "ČLS JEP"). SGO se ve vnitřní 
organizační a odborné činnosti řídí Stanovami a Jednacím řádem ČLS JEP. 

3. SGO působí na území České republiky. Korespondenční adresa SGO je Na 
Pankráci 17, 140 00 Praha 4. 

4. SGO je členem mezinárodní odborné společnosti (European Society of Digestive 
Oncology – ESDO) a podporuje rozvoj mezinárodních styků.  

5. V rámci SGO pracují různé odborné sekce (OS) a pracovní skupiny (PS).  

§ 2 Formy činnosti  

1. SGO pořádá a organizuje tuzemské a mezinárodní vzdělávací akce (kongresy, 
sympozia, konference, přednášky, semináře, kurzy apod.). 

2. SGO se účastní prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, 
konkurzních, atestačních, akreditačních a jim podobných řízení. Dále se podílí na 
činnosti poradních orgánů a institucí zabývajících se problematikou zdravotnictví. 

3. SGO vykonává odbornou a poradenskou činnost. 

4. SGO je oprávněna provádět prostřednictvím ČLS JEP vedlejší hospodářskou 
činnost. 

§ 3 Organiza ční struktura  

1. Orgány SGO jsou: shromáždění členů, výbor a revizní komise. Ve věcech, které 
nejsou upraveny předpisy SGO se úprava řídí  předpisy  ČLS JEP. 

2. Shromážd ění členů 

a) Shromáždění členů je nejvyšším orgánem SGO, je svoláváno výborem dle 
potřeby, minimálně 1x za čtyři roky. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 
1/5 všech členů SGO nebo revizní komise SGO. Termín a místo konání 
shromáždění členů je povinen výbor SGO zveřejnit nejpozději 15 dnů před datem 
jeho konání. 

b) Právo na účasti na shromáždění členů upravuje Jednací řád SGO 
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c) Shromáždění členů volí a odvolává: 

• výbor SGO 

• revizní komisi SGO 

d) Shromáždění členů má zejména tato oprávnění: 

• schvalovat, měnit a rušit předpisy SGO 

• schvalovat rozhodnutí výboru o rozdělení, sloučení, příp. o dalším vnitřním 
členění SGO a vytváření sekcí SGO 

• schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní 
komise a základní směry činnosti SGO 

e) rozhodovat o těch záležitostech SGO, které si k rozhodnutí vyhradí. Funkce 
shromáždění členů upravuje §6 Stanov ČLS JEP 

3. Výbor  

a) Výbor je řídícím a výkonným orgánem SGO. Výbor má minimálně pět členů. 
Svolává jej předseda, místopředseda nebo jiný písemně pověřený člen výboru. 
Členové výboru jsou voleni shromážděním členů na čtyřleté období dle Volebního 
řádu SGO. 

b) Výbor SGO má zejména tyto úkoly: 

• svolává a připravuje zasedání shromáždění členů, realizuje jeho usnesení 
a řeší běžné záležitosti mezi jeho zasedáními 

• pravidelně informuje členy SGO a předsednictvo ČLS JEP o činnosti SGO, 
např. formou zápisu 

• řeší otázky související s hospodařením SGO 

• vede dokumentaci a zpracovává zprávu o své činnosti 

c) Výbor SGO má zejména tato oprávnění: 

• volí ze svého středu předsedu, místopředsedu/místopředsedy, vědeckého 
sekretáře, pokladníka a další funkcionáře, zřizuje své poradní orgány, např. 
Pracovní skupiny a komise. 

• deleguje zástupce SGO na jednání ČLS JEP, poradních sborů, komisí 
a dalších orgánů 

• rozhoduje o vnitřním dělení SGO a toto rozhodnutí překládá shromáždění 
členů. 

• vytváří poradní orgány SGO 

• rozhoduje o výši členského příspěvku a toto rozhodnutí předkládá 
shromáždění členů ke schválení 

• schvaluje předpis upravující případné odměňování za činnost v organizační 
složce 

• rozhoduje o způsobu voleb do orgánů SGO a zabezpečuje jejich realizaci v 
souladu s Volebním řádem SGO 
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• uděluje, příp. odnímá čestné členství SGO a rozhoduje o prominutí povinnosti 
hradit členský příspěvek SGO 

• vykonává další činnosti uložené výboru shromážděním členů SGO a 
vykonává další činnosti související s realizací poslání a cílů ČLS JEP 

d) Předseda výboru: 

• je zástupcem SGO a jedná jejím jménem 

• může přijímat operativní rozhodnutí, která je povinen předložit výboru 
k následnému projednání a schválení 

e) Pokladník: 

• odpovídá za hospodaření se svěřenými finančními prostředky i hmotným 
majetkem SGO 

Další podrobnosti týkající se výboru upravuje §7 Stanov ČLS JEP a Jednací řád SGO. 

4. Revizní komise  

a) Revizní komise je kontrolním orgánem SGO. Komise má 3 členy, kteří jsou voleni 
shromážděním členů na čtyřleté období dle volebního řádu SGO a ČLS JEP. 
Členové revizní komise si volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost. 

b) Revizní komise SGO má zejména tyto úkoly: 

• kontroluje činnost členů a orgánů SGO, vč. jejích sekcí 

• nejméně jedenkrát ročně vypracovává revizní zprávu 

c) Revizní komise má zejména tato oprávnění: 

• účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání 
orgánů SGO 

• pozastavovat rozhodnutí výboru SGO, pokud je v rozporu se zákony, předpisy 
ČLS JEP nebo SGO. Pozastavená rozhodnutí předkládat výboru SGO 
k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné 

• Revizní komise SGO je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů SGO 

d) Další podrobnosti týkající se  revizní komise upravuje §8 Stanov ČLS JEP. 

§ 4 Členství  

1. Členství v SGO je řádné a čestné. 

2. Řádné členství  

a) Řádným členem SGO se může stát lékař, či jiný pracovník ve zdravotnictví 
a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli SGO a zaváže se přispívat 
k jejich plnění.  
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b) Řádné členství v SGO vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče výborem 
SGO a zaplacením členských příspěvků ČLS JEP a SGO. Výši členských 
příspěvků upravuje každoročně výbor SGO, schvaluje shromáždění členů. 

c) Řádné členství v SGO zaniká  

• úmrtím člena, likvidací právnické osoby 

• vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení 
písemného prohlášení SGO 

• zánikem SGO 

• zrušením členství (vyloučením), zejména pro neplnění členských povinností. 
Jestliže člen bude s prodlením s placením členského příspěvku o více než 12 
měsíců, může o zrušení členství rozhodnout shromáždění SGO, jestliže člen 
byl na možnost zrušení členství 2 měsíce předem písemně upozorněn na 
korespondenční, nebo e-mailovou adresu, kterou poskytl SGO. Člen může do 
15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o 
jeho vyloučení přezkoumala revizní komise. 

d) Práva řádného člena: 

• účastnit se činnosti SGO 

• volit zástupce do orgánů SGO a sám být volen 

• být informován činnosti SGO 

• obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány SGO 

• svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věci činnosti SGO 

• využívat pomoci a podpory SGO v činnostech vyplývajících z poslání a cílů 
ČLS JEP a SGO 

e) Povinnosti řádného člena: 

• dodržovat předpisy ČLS JEP a SGO 

• přispívat k naplňování poslání a cílů ČLS JEP a SGO. 

• Poskytovat orgánům a funkcionářům ČLS JEP a SGO potřebnou součinnost a 
nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem ČLS JEP a 
SGO 

• řádně a v termínu plnit stanovené členské příspěvky 

f) řádně vykonávat svěřené funkce. 

g) Další podmínky řádného členství, práva a povinnosti řádného člena upravuje §16, 
§17 a §18 Stanov ČLS JEP. 

3. Čestné členství  

a) Čestným členem SGO se může stát fyzická osoba, která má mimořádné zásluhy 
o rozvoj lékařské vědy, zejména v oblasti digestivní onkologie. 

b) Podmínky čestného členství upravuje §19 Stanov ČLS JEP. 
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§ 5 Majetek a hospoda ření 

1. SGO samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří podle ročního rozpočtu. 

2. Příjmy SGO tvoří: 

a) členské příspěvky 

b) dotace a dary 

c) jiné příjmy 

3. Majetek je určen k plnění úkolů vyplývající ze Stanov SGO. 

4. Hospodaření SGO se řídí obecně závaznými právními předpisy.  

5. Otázky majetku a hospodaření upravuje §22 Stanov ČLS JEP. 

§ 6 Zánik SGO  

1. SGO zaniká dobrovolným rozpuštěním, rozdělením, sloučením nebo splynutím. 

2. SGO zaniká též rozhodnutím o zrušení, je-li činnost SGO v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy nebo s předpisy ČLS JEP, poškozuje-li odborná či 
jiná činnost SGO dobré jméno ČLS JEP nebo jiné organizační složky, je-li činnost 
SGO v rozporu s posláním nebo cíli ČLS JEP, nebo má-li méně než 50 členů po 
období déle než 12 měsíců, případně z jiných závažných důvodů. 

3. O zániku SGO rozhoduje: 

a) shromáždění členů SGO v případě zániku dle § 6, odst. 1 Stanov SGO 

b) předsednictvo ČLS JEP v případě zániku dle § 6, odst. 2 Stanov SGO 

4. Při zániku SGO určí předsednictvo ČLS JEP komisi, která dořeší spolu se 
sekretariátem ČLS JEP majetkové záležitosti. 

5. Podmínky zániku SGO podrobněji upravuje §23 a §24 Stanov ČLS JEP. 

§ 7 Závěrečné ustanovení  

1. V případě rozporného názoru na výklad stanov požádá výbor o rozbor a vyjádření 
revizní komisi. Poté rozhoduje výbor hlasováním. 

2. Tyto stanovy byly schváleny výborem SGO dne 29.4. 2015 a nabývají platnosti a 
účinnosti dnem schválení předsednictvem ČLS JEP. 

 
V Praze dne 29.4.2015   prof. MUDr. Miroslav Zavoral, PhD 

předseda SGO ČLS JEP 


