
Návrh změn stanov České hepatologické společnosti ČLS JEP  

k projednání na Shromáždění členů společnosti dne 13.5.2021 v 18. hodin. 

Změny jsou vyznačeny červeně: 

 

 

 

§5 Shromáždění členů společnosti  

(1) Shromáždění členů je nejvyšším orgánem společnosti.  

(2) Právo účasti na Shromáždění členů upravuje Jednací řád ČLS JEP.  

(3) Shromáždění členů je svoláváno výborem ČHS 1krát ročně, obvykle v rámci odborného 

shromáždění ČHS (kongres, symposium a podobně). Také musí být svoláno vždy, požádá-li o to 

alespoň 1/3 všech členů ČHS nebo revizní komise, a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti. 

Termín a místo konání Shromáždění členů je povinen výbor ČHS zveřejnit nejpozději 15 dnů před 

datem konání. V případě, kdy objektivní důvody znemožňují svolat Shromáždění členů 

v prezenční formě, je možno Shromáždění členů konat distanční (on-line) formou. Tuto 

formu oznámí výbor ČHS spolu s oznámením o konání Shromáždění členů. 

(4) Shromáždění členů má zejména tato oprávnění:  

2  
a) schvalovat, měnit a rušit stanovy a předpisy ČHS b) schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé 

období, rozpočet, zprávu revizní komise c) schvalovat základní směry činnosti ČHS d) rozhodovat 

o těch záležitostech společnosti, které si k rozhodnutí vyhradí 

 

 

§6 Výbor ČHS  

(1) V čele ČHS stojí 13-ti členný výbor. Výbor ČHS je oficiálním představitelem české 

hepatologie. Funkční období členů výboru je čtyřleté, volby probíhají v pravidelných cyklech. 

Každý řádný člen ČHS 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 voleb.  

. 

. 

(7) Výbor svolává předseda, místopředseda, vědecký sekretář nebo jiný písemně pověřený člen 

výboru, nejméně čtyřikrát do roka. V případě, kdy objektivní důvody znemožňují prezenční 

jednání výboru, je možno jednání výboru konat distanční (on-line) formou. Tuto formu 

oznámí pověřený člen výboru spolu s oznámením o termínu jednání výboru. 

 

V Praze, dne 14.4.2021 

Radan Brůha, předseda společnosti 


