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S t a n o v y 

České spole čnosti pro úrazovou chirurgii 

České léka řské spole čnosti J. E. Purkyn ě 
 

1.      Základní ustanovení  

 

1.1.  Název společnosti: Česká spole čnost pro úrazovou chirurgii   ČLS 

JEP (dále jen ČSÚCH ). 

1.2. ČSÚCH je dobrovolnou organizací, která sdružuje pracovníky všech 

medicínských oborů, které se zabývají léčením úrazových stavů i 

komplikací s nimi spojených. Je společností zajišťující rozvoj oboru po 

obecné i vědecké stránce a hájí zájmy oboru ve styku se státními 

orgány, Českou lékařskou komorou, zdravotními pojišťovnami a 

ostatními lékařskými společnostmi. 

1.3. Právní postavení ČSÚCH je dáno jejím členstvím v České lékařské 

společnosti  J. E. Purkyně a vyplývá z jejich stanov. 

1.4. Sídlem společnosti je Ostrava. 

 

2.       Poslání a hlavní úkoly České spole čnosti pro úrazovou chirurgii  

 

Zodpovídá za odborný a vědecký rozvoj oboru úrazová chirurgie v celém 

rozsahu, participuje na organizační struktuře péče o poraněné na území 

České republiky a plní následující úkoly: 

  

2.1. Sleduje stav a vývoj úrazové chirurgie u nás i v zahraničí. Vytváří kon-

cepci oboru úrazová chirurgie, navrhuje a prosazuje nutné koncepční 

změny. Navrhuje Ministerstvu zdravotnictví ČR a zdravotním pojišťov-

nám opatření v oboru úrazové chirurgie. 

2.2. Podílí se na formování zásad postgraduální výchovy  v oboru. Zástupci  

společnosti se účastní atestačních zkoušek v oboru. 
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2.3. Aktivně organizuje odborné akce  (semináře, pracovní schůze, kongre-

sy) na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Organizuje tématické 

kurzy. 

2.4. Deleguje své zástupce do komisí na výběr vedoucích pracovníků úrazo-

vých oddělení, klinik a traumacenter. 

 2.5. Jmenuje své zástupce do grantových komisí. 

2.6. V odborných otázkách je ČSÚCH jediným reprezentantem úrazové      

chirurgie v rámci České republiky a v  odborných otázkách je partnerem 

MZ ČR. Vyjadřuje se k provozu nemocnic, budování specializovaných 

oddělení úrazové chirurgie a provádí expertízy v oboru. 

2.7.  Spolupracuje s ostatními odbornými lékařskými společnostmi v České    

            republice a v zahraničí. 

2.8. Aktivně získává stipendijní místa v oboru a rozhoduje o jejich obsazení 

z řad svých členů. 

2.9    V případech podezření na odborné pochybení v oboru doporučuje         

odborníky do expertních komisí sestavených Ministerstvem zdravot-

nictví nebo Českou lékařskou komorou. 

2.10. Vydává vlastní časopis s názvem “Úrazová chirurgie”. Vydává vlastní 

metodické a informační materiály, aktualizuje webovou stránku ČSÚCH 

na Internetu. 

2.11. Vede traumaregistr traumatologických center a registr úrazových 

chirurgů s odbornými atestacemi. 

 

           3. Členství v ČSÚCH 

 

3.1. ČSÚCH uznává členství řádné a čestné. 

3.1.1. Řádným členem se stává každý zájemce, jenž souhlasí se stanovami 

ČSÚCH a chce se zúčastnit její práce. Členství je dobrovolné a řádnými 

členy mohou být i cizí státní příslušníci. 

3.1.2. Čestné členství je níže upraveno stanovami. 

 

Vznik a zánik členství 

3.1.3. Vznik členství: 
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Řádným členem ČSÚCH se stává zájemce, který vyplní přihlášku, 

zaplatí členský příspěvek na příslušný kalendářní rok a získá souhlas 

výboru ČSÚCH. Přihláška musí být doplněna doporučením přednosty 

kliniky nebo oddělení, kde uchazeč o členství pracuje nebo 2 řádnými 

členy ČSÚCH. 

3.1.4. Zánik členství: 

a.) zánikem ČSÚCH 

b.) písemným prohlášením o vystoupení z  ČSÚCH adresovaným 

výboru ČSÚCH 

c.) vyloučením 

d.) nezaplacením členských příspěvků v termínu po dobu třech po 

sobě následujících kalendářních roků  

e.) úmrtím člena 

3.1.5. O vyloučení člena ČSÚCH rozhoduje výbor ČSÚCH v případě: 

a.) člen opakovaně a závažným způsobem porušuje stanovy  

ČSÚCH, 

b.) člen poruší zákony České republiky nebo lékařskou etiku tak 

hrubým způsobem, že by další pokračování jeho členství ohro-

zilo společenskou prestiž ČSÚCH, 

Rozhodnutí o vyloučení člena musí být písemné a řádně odůvod-

něné,  informaci o vyloučení člena podává výbor ČSÚCH na 

členské schůzi, 

c.) vyloučený člen ČSÚCH se může proti rozhodnutí odvolat přímo 

výboru ČSÚCH. 

 

3.2. Práva řádných členů ČSÚCH. 

a.) účastnit se akcí společnosti s přednostním právem účasti při 

omezeném počtu účastníků, 

b.) účastnit se akcí společnosti s právem sníženého registračního 

poplatku,  

c.) volit a být volen do orgánů společnosti ČSÚCH za podmínek 

daných volebním řádem, 

d.) předkládat návrhy, podněty a doporučení k řešení svých zájmů a 

potřeb i zájmů oboru jako celku, 
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e.) být členem kterékoliv další odborné společnosti v České repub-

lice i v zahraničí. Členství v zahraničních společnostech není 

vázáno na schválení ČSÚCH. Výbor společnosti však může 

členství v zahraniční společnosti doporučit nebo k němu člena 

vyzvat. 

 

3.3. Povinnosti řádných členů ČSÚCH. 

a.) řídit se stanovami ČSÚCH a ČLS JEP, 

b.) platit roční členské příspěvky ve stanoveném termínu a stano-

vené výši, 

c.) vystupovat aktivně k povznesení úrovně oboru úrazové chirurgie 

a posílení prestiže ČSÚCH. 

 

3.5. Čestné členství. 

ČSÚCH může jmenovat čestnými členy zasloužilé členy ČSÚCH i 

jiných odborných společností a osoby, které významným způsobem 

přispěly k rozvoji úrazové chirurgie v České republice i v zahraničí. 

a.) čestný člen má všechna práva řádného člena společnosti 

b.) čestný člen je osvobozen od placení příspěvků, ale může přispí-

vat příspěvky dobrovolnými 

c.) návrh čestného členství mohou učinit nejméně tři členové 

ČSÚCH  

d.) čestné členství schvaluje výbor ČSÚCH a dává na vědomí 

členské chůzi 

e.) seznam čestných členů společnosti je pravidelně zveřejňován 

v časopise “Úrazová chirurgie”. 

 

4. Organizace (struktura) ČSÚCH 

  Orgány ČSÚCH jsou : 

a.) členská schůze 

b.) výbor ČSÚCH 

c.) revizní komise 

 

 



 
5 

4.1. Členská schůze 

4.1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem společnosti. Schází se nejméně 

jednou ročně. Svolává ji výbor společnosti buď ze své vůle nebo na 

základě žádosti nejméně 1/3 členů ČSÚCH. 

4.1.2. Členská schůze přijímá usnesení prostou většinou přítomných. 

V případě změny stanov, odvolání člena z výboru ČSÚCH nebo 

vyloučení člena společnosti či zániku společnosti musí být usnesení 

přijato dvoutřetinovou většinou přítomných. 

4.1.3. Právo účasti na členské schůzi má každý řádný a čestný člen ČSÚCH. 

4.1.4. Členská schůze : 

a.) přijímá čestné členy a je seznamována s nově přijatými členy 

a stavem členské základny 

b.) schvaluje oficiální zástupce do mezinárodních společností 

c.) schvaluje zprávu o činnosti ČSÚCH a výboru ČSÚCH, zprávu 

o hospodaření a zprávu revizní komise. 

d.) schvaluje změny stanov 

e.) schvaluje výši členských příspěvků na kalendářní rok  

f.) má právo na odvolání výboru ČSÚCH 

g.) rozhoduje o vyloučení členů 

h.) rozhoduje o zániku společnosti nebo vystoupení z ČLS JEP 

 

4.1.5. Výbor ČSÚCH. 

4.2.1. Výbor je volen na členské schůzi tajným hlasováním na  čtyřleté období 

a stojí  v čele ČSÚCH. 

4.2.2. Výbor ČSÚCH  je patnáctičlenný a na začátku funkčního období volí ze 

svého středu: 

- předsedu 

- 2 místopředsedy 

- vědeckého sekretáře 

- hospodáře 

- členy výboru 

4.2.3. Ve výboru ČSÚCH jsou zastoupeni zástupci traumacenter, traumato-

logických oddělení nemocnic a terénních traumatologických pracovišť. 
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4.2.4. Členové výboru mohou být zvoleni maximálně ve čtyřech po sobě 

následujících funkčních obdobích. 

4.2.5. Předseda výboru  je volen tajným hlasováním členů výboru zvolených   

členskou schůzí ČSÚCH . 

4.2.6. Předseda výboru může být zvolen do této funkce ve  třech po sobě 

následujících obdobích.  

4.2.7. Výbor ČSÚCH je svoláván předsedou minimálně 6x ročně a v případě 

řešení závažných opatření častěji. Zasedání výboru jsou veřejně pří-

stupná. 

4.2.8. Výbor zastupuje ČSÚCH a jedná jejím jménem ve všech záležitostech 

společnosti a členské schůzi se zodpovídá ze své činnosti. 

4.2.9. Výbor  řídí finanční hospodaření ČSÚCH. 

4.2.10.Výbor navrhuje členské schůzi ČSÚCH výši příspěvků na kalendářní  

rok.  

4.2.11. Výbor ČSÚCH navrhuje šéfredaktora a redakční radu odborného  

 časopisu “ Úrazová chirurgie”  a dohlíží na jeho odbornou úroveň. 

4.2.12 . Výbor ČSÚCH jmenuje zástupce společnosti do redakčních rad     

  dalších odborných časopisů. 

4.2.13. Výbor ČSÚCH přijímá a schvaluje  návrhy na udělení pamětní medaile  

doc. MUDr. K. Typovského, CSc. za celoživotní úsilí při rozvoji úrazové  

chirurgie. Návrhy kandidátů může podat každý řádný člen ČSÚCH. 

Formulář žádosti je umístěn na  stránkách www.csuch.cz. 

4.2.13.  Funkční období členů výboru zaniká: 

- uplynutím volebního období 

- vzdáním se funkce 

- odvoláním členskou schůzí 

- zánikem členství 

 

4.3.     Předseda ČSÚCH. 

4.3.1. Předseda je statutárním reprezentantem společnosti, zastupuje spo-

lečnost při všech jednáních doma i v zahraničí, pokud členská schůze 

nerozhodne jinak. Je zodpovědný výboru a členské schůzi ČSÚCH. 

4.3.2. V případě jeho nedostupnosti zastupují předsedu 1. místopředseda, 2. 

místopředseda či vědecký sekretář. 
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4.3.3. O svých jednáních informuje předseda výbor ČSÚCH, který s ním 

spolurozhoduje o činnosti mezi dvěma členskými schůzemi. 

4.3.4. Předseda jednou ročně předkládá spolu s výborem členské schůzi 

zprávu o činnosti ČSÚCH. 

4.3.5. Předseda řídí schůze výboru a členské schůze a svolává schůze 

výboru. 

4.3.6. Předseda rozhoduje v mezidobí zasedání výboru o všech neodkladných 

otázkách. Svá rozhodnutí a výsledky jednání předkládá výboru ČSÚCH 

dodatečně ke schválení. 

4.3.7. Předseda výboru udržuje kontakty s vědeckým sekretářem a místo-

předsedy ČSÚCH a kontroluje jejich činnost. 

4.4.     Místopředseda výboru ČSÚCH. 

Místopředsedové zastupují v nepřítomnosti předsedu ČSÚCH. Jsou 

pověřováni úkoly přímo předsedou společnosti, kterému jsou za plnění 

úkolů zodpovědní. 

 4.5. Vědecký sekretář výboru ČSÚCH. 

V nepřítomnosti zastupuje předsedu ČSÚCH a plní jeho povinnosti. 

Vede agendu členské základny ČSÚCH a podává zprávu o stavu člen-

ské základny na členské schůzi společnosti. 

4.6. Hospodář výboru ČSÚCH. 

Zodpovídá za hospodaření společnosti, sleduje placení členských přís-

pěvků a členské schůzi společnosti předkládá zprávu o hospodaření 

společnosti a stavu finančního konta společnosti. 

  

 5. Hospoda ření a majetek ČSÚCH. 

 

ČSÚCH respektuje zásady hospodaření ČLS JEP, schválené mimořádným 

sjezdem delegátů dne 21. 7. 2003 a považuje je za nadřazené níže uvede-

ným konkretizujícím článkům. 

 

5.1. Majetek ČSÚCH tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a 

jiná majetková práva. 

5.2. Zdrojem majetku jsou : 

a.) členské příspěvky 
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b.) dary jednotlivců a organizací 

c.) dotace od vládních či mimovládních organizací 

d.) čistý výtěžek z akcí pořádaných ČSÚCH, včetně reklamní 

činnosti. 

5.3. Hospodaření ČSÚCH se řídí rozpočtem schváleným členskou schůzí. 

Disponuje jím výbor, předseda a tajemník, kteří se zodpovídají členské 

schůzi. 

5.4. Podpisové právo ve finančních otázkách mají předsedové, vědecký 

sekretář  a hospodář výboru ČSÚCH. 

5.5. Výši členských příspěvků stanovuje členská schůze společnosti. 

Příspěvky se stanovují na kalendářní rok a jsou splatné nejpozději do 

31. 03. příslušného kalendářního roku. 

 

 6. Právní subjektivita   

 

6.1       ČSÚCH je samostatnou odbornou a vědeckou organizací začleněnou   

            v ČLS JEP. Postavení ČSÚCH vyplývá ze stanov ČLS JEP. 

6.2 Jménem ČSÚCH jedná výbor, který je zastupován předsedou nebo 

jiným pověřeným členem. 

 

7.        Zánik ČSÚCH 

7.1       O zániku ČSÚCH rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou. 

7.2        Při zániku musí o majetku rozhodnout členská schůze ČSÚCH. 

 

8.        Závěrečné ustanovení  

8.1       Závazný výklad stanov provádí výbor ČSÚCH. 

8.2       Tyto stanovy byly schváleny dne 22. 9. 2011 členskou schůzí  

            ČSÚCH a nabývají platnosti dnem schválení. 
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V o l e b n í   ř á d 
 
 

1. Základní ustanovení  
 

 Volební řád České společnosti pro úrazovou chirurgii (dále jen ČSÚCH) 

upravuje způsob voleb předsedy, místopředsedů, vědeckého sekretáře, 

hospodáře a členů výboru ČSÚCH. Konání členské schůze ČSÚCH, kde 

budou uskutečněny volby, oznámí členům ČSÚCH předseda nejméně 3 

měsíce dopředu. 

 

 2. Hlasovací právo  

 

 Hlasovací právo mají řádní i čestní členové ČSÚCH, jejichž členství na 

členské schůzi bylo ověřeno mandátovou komisí. 

 

3. Volba kandidát ů výboru ČSÚCH 

 

3.1. Návrh kandidátky výboru sestavuje volební komise, jehož předsedu určí 

výbor ČSÚCH. 

3.2. První kolo voleb probíhá korespondenční formou. Každý člen ČSÚCH 

obdrží písemně kandidátku výboru, navrženou dle stanov ČSÚCH. 

V navržené kandidátce má právo provést  3 změny a nevyhovující 3 

kandidáty nahradit kandidáty novými. Upravenou kandidátku vrátí 

předsedovi volební komise, který sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty a 

sestaví jejich pořadí. Výsledek prvního kola voleb a pořadí kandidátů 

přednese předseda volební komise na členské schůzi ČSÚCH a 

současně podá návrh kandidátky výboru ve složení podle stanov 

ČSÚCH. 

3.3. Každý účastník členské schůze, člen ČSÚCH, který má hlasovací 

právo, má právo volební komisi předkládat i další návrhy. 

3.4. Před zahájením voleb je volební komise povinna oznámit přítomným 

případné změny a doplňky na základě návrhů členské schůze ČSÚCH  

a sestavit definitivní kandidátku. 
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4. Vlastní volba výboru ČSÚCH 

 

4.1. Ve volbách o předložených návrzích na kandidátce rozhoduje členská 

schůze  ČSÚCH  tajným hlasováním. Každý její člen, který má 

hlasovací právo, obdrží hlasovací lístky. 

4.2. Počet hlasovacích lístků je dán počtem přítomných na členské schůzi. 

4.3. Hlasovací lístek obsahuje seznam kandidátů, s uvedením jejich 

pracoviště,  přednesený na členské schůzi předsedou volební komise. 

4.4. Hlasovací lístek se upravuje přeškrtnutím uvedených kandidátů nad 

stanovený počet možných zvolených kandidátů, podle stanov ČSÚCH. 

4.5. Volba je provedena vhozením upraveného hlasovacího lístku do 

připravené urny. Volební komise přitom dohlíží na zabezpečení úplné 

tajnosti volebního aktu. 

4.6. Výsledek voleb výboru ČSÚCH oznámí členské schůzi předseda 

volební komise. 

4.7. Členové výboru jsou zvoleni v pořadí podle počtu hlasů získaných 

tajným hlasováním tak, aby složení výboru odpovídalo stanovám 

ČSÚCH.  

4.8. Předseda, místopředsedové, vědecký sekretář a hospodář výboru je 

volen tajným hlasováním členů výboru ČSÚCH na prvním zasedání 

nově zvoleného výboru ČSÚCH. 

 

5.  Závěrečná ustanovení  

 

5.1. Volební řád ČSÚCH je součástí stanov a změny v něm může provést 

jen členská schůze ČSÚCH. 

5.2. Volební řád byl schválen členskou schůzí dne 22. 9. 2011 a nabývá 

platnosti dnem schválení. 
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J e d n a c í   ř á d 
 

1. Úvodní ustanovení  

Jednací řád České společnosti pro úrazovou chirurgii (dále jen ČSÚCH)  

upravuje zásady a organizaci jednání ČSÚCH. 

  
2. Jednání členské sch ůze 

 

2.1. Jednání členské schůze ČSÚCH řídí pracovní předsednictvo, které si  

členská schůze zvolí na návrh výboru ČSÚCH a doplní o jednoho člena 

z pléna. 

2.2. Jednání členské schůze ČSÚCH se řídí programem, který na návrh  

výboru ČSÚCH  schvaluje na počátku jednání. 

2.3. Členská schůze členů ČSÚCH volí tyto pracovní komise : 

a.) mandátovou 

b.) volební 

c.) návrhovou 

 

3. Mandátová komise  

3.1. Ověřuje platnost členství účastníků v ČSÚCH. 

3.2. Ověřuje schopnost usnášení členské schůze. 

3.3. Předkládá členské schůzi ČSÚCH zprávu o počtu zúčastněných na 

členské schůzi včetně rozboru účasti a návrhu opatření. 

 

4. Volební komise  

4.1. Předkládá členské schůzi ČSÚCH návrhy kandidátky členů výboru  

ČSÚCH, revizorů účtů. 

4.2. Projednává připomínky k předloženým kandidátům a zabezpečuje úkoly  

spojené s provedením služeb. 

4.3. Předkládá členské schůzi ČSÚCH zprávu volební komise. 

4.4. Zpracovává protokol o výsledku voleb. 
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5. Návrhová komise  

5.1. Zaznamenává diskusní příspěvky a připomínky k návrhu usnesení a 

připraveným dokumentům členské schůze ČSÚCH a zaujímá k nim 

stanovisko. 

5.2. Členské schůzi ČSÚCH předkládá zprávu návrhové komise a návrh 

usnesení. 

 

6. Diskuse – pravidla  

6.1. Diskuse se mohou zúčastňovat všichni účastníci členské schůze 

ČSÚCH. 

6.2. Přihlášky do diskuse odevzdávají účastníci pracovnímu předsednictvu 

členské schůze ČSÚCH. 

6.3. Jednotlivé diskusní příspěvky jsou stanoveny v rozsahu max. 5 minut. 

Jejich prodloužení schvaluje pracovní předsednictvo na základě žádosti 

diskutujícího. 

6.4. K jednotlivým diskusním příspěvkům se připouštějí faktické poznámky 

v rozsahu max. 1 minuty. 

6.5. Návrhy a připomínky podané písemně nebo přednesené v diskusi, 

k nimž nebude zaujato stanovisko v průběhu jednání schůze a ani 

nebudou zahrnuty do usnesení, budou předány k projednání výboru 

ČSÚCH. Tyto orgány jsou povinny zaujmout písemné stanovisko 

k návrhu či připomínce nejpozději do 30 dnů. 

 

7. Ukončení členské sch ůze ČSÚCH 

O ukončení členské schůze ČSÚCH rozhoduje členská schůze na 

návrh pracovního předsednictva. 

 

8. Závěrečná ustanovení  

8.1. Tento jednací řád byl schválen členskou schůzí ČSÚCH dne 22. 9. 

2011 a nabývá platnost dnem schválení. 

8.2. Změny a doplňky jednacího řádu  ČSÚCH schvaluje členská schůze 

ČSÚCH. 


