ČESKÁ KONTAKTOLOGICKÁ SPOLEČNOST, o.s.

Čl. I.
Preambule
1. Česká kontaktologická společnost, o.s. (dále jen ”společnost” nebo ČKS, o.s.)
je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se
vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů
majících vztah k oboru.
2. Sídlem společnosti je Libocká 2/266, 162 00 Praha 6.
3. Společnost je právnickou osobou ve smyslu § 2 odst. 3 zák. č. 83/1990 Sb. o
sdružování občanů.
Čl. II.
Cíl činnosti
1. Cílem společnosti je rozvoj a rozšiřování poznatků z aplikace kontaktních
čoček a jejich další vývoj. Současně dbá o zvyšování odborné úrovně znalostí
svých členů a podporuje vědecko-výzkumnou činnost v této oblasti.
Společnost dosáhla postavení garanta odborné úrovně aplikace kontaktních
čoček na území českého státu.
Čl. III.
Orgány společnosti
1. Orgány společnosti jsou
a. valná hromada
b. rada společnosti
c. revizní komise
a. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Je svolávána
písemně nejméně jedenkrát do roka.
Valná hromada má tyto pravomoce:
1. volí radu společnosti
2. schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet a základní
směry činnosti,
Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.

b. Rada společnosti (dále jen Rada) je volena valnou hromadou na čtyři
roky. Skládá se z prezidenta, viceprezidenta a dalších alespoň tří členů.
Na návrh rady může valná hromada jmenovat významnou osobnost za
vynikající výsledky v oboru čestným prezidentem.
Rada řídí úřední záležitosti společnosti a spravuje její jmění. Je
pověřena plnit veškeré úkoly, pokud jimi není v rámci stanov pověřena
valná hromada.
Rada může zaměstnat tajemníka, který řídí provoz společnosti po
dohodě s prezidentem. Rada je schopna usnášení nadpoloviční
většinou přítomných členů.
c. Revizní komise
Revizní komise je vnitřním kontrolním orgánem společnosti
Revizní komisi volí valná hromada, volební období je 4 roky a končí
po schválení roční uzávěrky. Členství v revizní komisi je neslučitelné
s členstvím v Radě
Revizní komise má 3 členy, tito členové mají právo účastnit se schůzí
Rady.

Čl. IV.
Členství
1. Členské přihlášky projednává a schvaluje rada. Členy společnosti se mohou
stát fyzické i právnické osoby. Členství potvrzuje valná hromada. Členy
společnosti se mohou stát i zahraniční subjekty.
2. Základní povinností člena je platit členský příspěvek, jehož výši pro každý rok
navrhuje rada ČKS, o.s. a schvaluje valná hromada.
3. Každý člen je povinen řídit se stanovami společnosti.
Čl. V.
Hospodaření
1. Společnost samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří v souladu s ročním
rozpočtem.
2. Příjmy společnosti jsou tvořeny:
a. členskými příspěvky,
b. příjmy z hlavní činnosti,
c. sponzorskými dary
3. Hospodaření společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Čl. VI.
Otázky neupravené těmito stanovami se budou řídit příslušným ustanovením zák. č.
83/1990 Sb. o sdružování občanů, a to ve znění jeho pozdějších novel.

Statut České kontaktologické společnosti, o.s.
(Dodatek č. 1/ 1993 ke Stanovám společnosti)
Členství ve společnosti
1. Členství ve společnosti vzniká na základě písemné přihlášky, zaplacení
členského příspěvku a po schválení Radou.
2. Členství ve společnosti zaniká:
a. úmrtím člena
b. vystoupením ze společnosti
c. vyloučením pro hrubé a opakované porušování stanov společnosti a
usnesení valné hromady. Návrh na vyloučení člena může podat
kterýkoliv člen. Vyloučení provede valná hromada po projednání
v Radě a v revizní komisi.
d. zánikem společnosti

Práva a povinnosti členů
1. Člen společnosti má právo zejména:
a. zúčastnit se valné hromady
b. volit a být volen do orgánů společnosti
c. předkládat návrhy a připomínky k činnosti a hospodaření společnosti

2. Člen společnosti má povinnost zejména:
a. jednat v souladu s posláním společnosti
b. dodržovat usnesení valné hromady
c. řádně platit členské příspěvky schválené valnou hromadou.
d. aktualizovat kontaktní údaje

Valná hromada
1. Valnou hromadu svolává prezident společnosti:
a. z vlastního rozhodnutí
b. na žádost 2/3 Rady
c. na žádost 1/3 členů společnosti

2. Valná hromada může vzhledem k mezinárodní účasti hlasovat korespondenční
formou.

Rada společnosti
1. Rada společnosti zejména:
a.
b.
c.
d.

zajišťuje činnost společnosti a provádí právní úkony
projednává žádosti o členství
projednává návrhy na vyloučení člena
kontroluje vedení účetní evidence a evidence majetku společnosti,
průběžně sleduje stav hospodaření společnosti, potvrzuje účetní
doklady, které mají být předmětem účetních operací
e. zpracovává návrh plánu činnosti společnosti a způsob jeho
uskutečňování
f. připravuje program jednání valné hromady
g. předkládá valné hromadě zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a
roční účetní uzávěrku

2. Rada se schází 1x za tři měsíce, podle potřeby častěji.
Prezident společnosti
1. Prezident zastupuje společnost navenek v souladu s usneseními valné hromady
a Rady společnosti.
2. Prezidenta společnosti volí Rada. Volební období jsou 4 roky.
3. Prezident společnosti zejména:

a.
b.
c.
d.

svolává Radu a řídí její schůze
svolává valnou hromadu a řídí její jednání
předkládá valné hromadě zprávu o činnosti společnosti
plní úkoly k zajištění činnosti společnosti v rozsahu, ve kterém je
pověřen Radou společnosti a valnou hromadou
e. kontroluje vedení účetní evidence a evidencemajetku společnosti a
předkládá je radě

Viceprezident společnosti
1. Plní všechny úkoly prezidenta v době jeho nepřítomnosti a dále konkrétní
úkoly, kterými je pověřen prezidentem.
2. Viceprezidenta volí Rada, volební období jsou 4 roky.

Revizní komise
1. Revizní komise zejména :
a. provádí kontrolu roční uzávěrky
b. kontroluje rozhodnutí Rady z hlediska souladu se stanovami a
rozhodnutím valné hromady
c. kontroluje, zda jsou prováděna opatření k nápravě zjištěných
nedostatků
d. projednává zprávu o hospodaření společnosti
e. zpracovává zprávu o své činnosti pro valnou hromadu

Zánik společnosti
1. Společnost zaniká rozhodnutím valné hromady, která rozhodne o způsobu
rozdělení majetku, práv, pohledávek a závazků mezi členy zanikající
společnosti.

