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STANOVY 

ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ SPOLEČNOSTI 

ČLS JEP 

 

1. Úvod 

 

1.1. Česká gynekologická a porodnická společnost (dále jen ČGPS) je dobrovolnou 

odbornou společností, která rozvíjí obor gynekologie a porodnictví. Sdružuje lékaře a 

ostatní vysokoškolsky vzdělané pracovníky, kteří se podílejí na prevenci, diagnostice, 

léčbě anebo výzkumu chorob tohoto oboru. 

1.2. ČGPS je organizační složkou ČLS JEP, ČGPS udržuje styky s ostatními 

odbornými společnostmi v ČR a poskytuje jim potřebné údaje o svých odborných 

akcích. 

1.3. ČGPS hájí a zastupuje odborné zájmy oboru. Vysílá své delegáty do atestačních, 

akreditačních a konkurzních komisí i do poradních orgánů MZ ČR. Ve spolupráci s 

příslušnými odbornými institucemi se podílí na specializované výchově a expertní 

činnosti v oboru gynekologie a porodnictví. 

1.4. ČGPS podporuje rozvoj mezinárodních styků a organizaci mezinárodních 

symposií a kongresů v oboru porodnictví a gynekologie na území ČR. 

 

 

2. Členství v ČGPS 

 

2.1. Druhy členství 

Existují tři druhy členství v ČGPS - řádné, přidružené a čestné. 

 

2.1.1. Řádné členství 

Řádným členem ČGPS se může stát osoba s ukončeným magisterským studiem oboru 

všeobecné lékařství, které byl pověřeným orgánem přidělen obor gynekologie a 

porodnictví. Řádný člen má právo hlasovat, volit a být volen.  

2.1.2. Přidružené členství  

Přidruženým členem ČGPS se může stát osoba s ukončeným vysokoškolským 

vzděláním v oboru, který svojí odborností zasahuje do oboru gynekologie a 

porodnictví, pracuje v oboru gynekologie a porodnictví, anebo s tímto oborem úzce 

spolupracuje v oblasti výzkumu či léčebné péče. Přidružený člen nemůže volit ani být 

volen do orgánů ČLS JEP a ČGPS, může však být volen a volit do orgánů odborné 

sekce, jejíž je členem. Přidružený člen platí členské příspěvky také příslušné sekci. 

2.1.3. Čestné členství 

Výbor ČGPS uděluje za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru, případně o rozvoj 

odborné společnosti, čestné členství ČGPS. Čestný člen má práva a povinnosti jako 
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řádný člen. Pokud čestný člen není současně řádným členem ČGPS, nemá hlasovací 

právo a nemůže volit ani být volen. Čestný člen neplatí členské příspěvky a je 

osvobozen od konferenčních či kongresových poplatků na akcích (spolu)pořádaných 

ČGPS nebo jejími odbornými sekcemi. Výbor také navrhuje předsednictvu ČLS JEP 

udělení čestného členství ČLS JEP. 

 

2.2. Žádost o členství 

Písemná žádost o řádné nebo přidružené členství v ČGPS s uvedením osobních dat a 

odborné kvalifikace, včetně kopie vysokoškolského diplomu se zasílá  ČGPS a je 

následně postoupena vědeckému sekretáři ČGPS a ČLS JEP. Výbor ČGPS žádost 

projedná a o svém rozhodnutí písemně informuje žadatele. Seznamy všech členů 

ČGPS jsou průběžně zveřejňovány na internetové stránce www.cgps.cz, v části 

určené pouze členům ČGPS. 

 

2.3. Povinnosti členů 

Povinností členů je dodržovat předpisy a rozhodnutí ČGPS a ČLS JEP, nekonat nic, 

co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem ČGPS, řádně vykonávat svěřené 

funkce a pravidelně v termínu platit členské příspěvky. Členu ČGPS, který výše 

uvedené povinnosti poruší, může výbor ČGPS členství zrušit. 

 

2.4. Práva člena  

Podle druhu členství má člen právo hlasovat, volit a být volen. Členové mají právo 

obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na výbor ČGPS nebo jeho revizní 

komisi, svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech jejich 

činnosti. Členové ČGPS využívají pomoci a podpory společnosti i jejích sekcí 

v činnostech vyplývajících z jejich cílů a poslání.   

 

2.5. Zánik členství 

Členství v ČGPS lze ukončit písemnou žádostí adresovanou výboru. Členství také 

zaniká úmrtím nebo vyloučením, zejména pro neplnění členských povinností. 

Proti rozhodnutí výboru ČGPS o vyloučení se může člen odvolat k revizní komisi 

ČGPS. Zaplacené členské příspěvky se při ukončení členství nevracejí. 

 

3. Výbor, předseda a revizní komise České gynekologické a porodnické společnosti 

 

3.1. Výbor ČGPS a revizní komise ČGPS 

V čele ČGPS stojí třinácti členný výbor. Revizní komise ČGPS je tříčlenná. Její 

členové jsou oprávněni zúčastnit se zasedání výboru ČGPS jako pozorovatelé bez 

práva hlasovat. 

Funkční období výboru i revizní komise je čtyřleté, Každý řádný člen ČGPS může být 

zvolen členem výboru nebo revizní komise i opakovaně. Pokud v průběhu funkčního 

http://www.cgps.cz/
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období někdo z členů výboru nebo revizní komise rezignuje na funkci, může být 

kooptován člen nový podle pořadí hlasů získaných ve volbách. 

 

3.2. Volby členů výboru a revizní komise 

Volby jsou tajné a přímé.  Řídí je 3 členná volební komise, která je ustavena při 

vypsání voleb výborem ČGPS z řádných členů ČGPS. Členové volební komise 

nemohou být do výboru ani revizní komise ČGPS voleni. Jsou-li volby dvoukolové, 

tak v prvním kole voleb může každý řádný člen ČGPS (rozhodným datem je poslední 

den měsíce, předcházející měsíci, ve kterém výbor rozhodne o vypsání voleb) 

navrhnout 13 kandidátů na členství ve výboru a 3 kandidáty na členy revizní komise. 

Do druhého kola volby členů výboru postoupí 26 kandidátů s největším počtem hlasů 

získaných v prvním kole a do druhého kola volby členů revizní komise postoupí 6 

kandidátů s největším počtem hlasů získaných v prvním kole. Volební komise ověří 

souhlas kandidátů s členstvím ve výboru či revizní komisi a rozešle řádným členům 

ČGPS hlasovací lístky.  Členy výboru se stane 13 kandidátů s nejvyšším počtem 

hlasů, členy revizní komise se stanou 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 

 

3.3. Předseda ČGPS 

Předseda ČGPS je volen na prvním zasedání nově zvoleného výboru ČGPS tajným 

hlasováním. Pokud žádný z kandidátů nezíská více než 50 % hlasů od přítomných 

členů výboru, postupují do druhého kola volby dva kandidáti s nejvyšším počtem 

hlasů získaných v kole prvním. Do zvolení předsedy vede zahajovací jednání nově 

zvoleného výboru předseda volební komise. 

Předseda je oficiálním představitelem ČGPS. Řídí zasedání výboru, na shromáždění 

členů podává členské základně informace o činnosti výboru, zastupuje společnost při 

oficiálních jednáních apod. V urgentních situacích rozhoduje jménem výboru a 

předkládá svá rozhodnutí výboru co nejdříve k dodatečnému schválení. V případě 

jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jej zastupuje místopředseda nebo jiný 

pověřený člen výboru. 

 

3.4. Ostatní funkcionáři ČGPS 

Výbor ČGPS volí ze svého středu místopředsedu, případně další funkcionáře. Určité 

činnosti (např. vědecký sekretář, vedoucí redaktor, pokladník) mohou pro výbor na 

základě jeho rozhodnutí zajišťovat stálí spolupracovníci výboru.  Stálí 

spolupracovníci nejsou členy výboru, nemají právo ve výboru hlasovat a za svou 

činnost odpovídají výboru. 

Náplní činnosti vědeckého sekretáře je zejména písemná agenda, poskytování 

informací členstvu, příprava odborných akcí společnosti, komunikace se sekcemi a 

komisemi, příprava podkladů pro jednání výboru a sjezdů ČGPS. Náplní činnosti 

pokladníka je hospodaření ČGPS a jejích sekcí (agenda se vyřizuje ve spolupráci 

s jejich předsedy). 
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3.5. Jednání výboru ČGPS 

Při hlasování ve výboru rozhoduje prostá většina z přítomných členů (včetně 

předsedy), při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zasedání výboru je 

usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru ČGPS za 

předpokladu, že všichni jeho členové byli informováni s minimálně 14-tidenním 

předstihem o datu, místu a programu zasedání výboru. 

Zápisy ze zasedání výboru ČGPS jsou ověřovány jedním členem výboru a jedním 

členem revizní komise a poté vhodným způsobem publikovány. O konkrétním 

způsobu publikace rozhodne výbor ČGPS. 

 

3.6. Revizní komise 

3.6.1. Revizní komise kontroluje účetnictví ČGPS, včetně účetnictví sekcí a komisí. 

Revizní komise sleduje dodržování stanov ČGPS a je povinna upozornit výbor, pokud 

činnost některé složky ČGPS je v rozporu se stanovami. Výbor ČGPS může revizní 

komisi požádat o analýzu a návrh řešení sporných nebo konfliktních situací vzniklých 

v souvislosti s činností ČGPS. 

3.6.2. Svého předsedu volí revizní komise hlasováním. Pokud je výsledek hlasování 

nerozhodný, stává se předsedou ten, který obdržel nejvíce hlasů ve volbách. 

3.6.3. Členové revizní komise jsou oprávněni účastnit se zasedání výboru ČGPS, 

nemají však hlasovací právo. Do diskuse vstupují pouze na výzvu předsedajícího nebo 

tehdy, jsou-li porušeny stanovy společnosti nebo existují-li procesní či organizační 

pochybnosti. 

3.6.4. O své činnosti podává revizní komise zprávu shromáždění členů podle potřeby, 

nejméně však na konci funkčního období. 

 

3.7. Sekretářka ČGPS 

O administrativní práci ČGPS pečuje sekretářka (sekretářky), placená (placené) z 

prostředků ČGPS. Pracovní smlouvy schválené výborem ČGPS se uzavírají vždy na 

jeden kalendářní rok. 

 

4. Shromáždění členů ČGPS 

 

Výbor ČGPS pořádá v roce předcházejícím řádným volbám do výboru ČGPS 

shromáždění řádných členů ČGPS, které je nejvyšším orgánem odborné společnosti.   

Schvaluje, mění a ruší stanovy odborné společnosti, schvaluje zprávu výboru ČGPS   

o činnosti a hospodaření a bere na vědomí zprávu revizní komise.  
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5. Odborné sekce České gynekologické a porodnické společnosti 

 

5.1. Základní ustanovení 

5.1.1. V ČGPS působí odborné sekce ČGPS (dále jen "sekce"), které se zabývají 

dílčími subspecializacemi oboru nebo mezioborovou spoluprací. Sekce vznikají z 

iniciativy výboru nebo členů ČGPS a předkládají své programové zaměření výboru 

ČGPS. Ten jejich ustanovení schvaluje. 

5.1.2. Sekce nemají právní osobnost, vůči zahraničí mohou vystupovat se souhlasem 

výboru ČGPS. Na administrativní činnost a provozní náklady určuje výbor sekce svůj 

členský příspěvek. Úhrada příspěvku je podmínkou členství v sekci. Po skončení 

kalendářního roku se 5 % ročních příjmů sekce převede na účet ČGPS a to na základě 

sdělení výborem pověřené osoby sekretariátu ČLS JEP. 

5.1.3. Sekce mají nejméně 50 členů. Klesne-li počet členů pod 50, budou výborem 

ČGPS rozpuštěny.   

5.1.4. Není-li členem výboru ČGPS žádný z členů výboru sekce, jmenuje výbor 

ČGPS ze svých členů kontaktní osobu, která bude zajišťovat spolupráci mezi sekcí a 

výborem ČGPS. Při rozhodování o kontaktní osobě výbor ČGPS přihlédne k názoru 

příslušné sekce. 

 

5.2. Členství v sekci  

5.2.1. Členem sekce může být pouze člen ČGPS. Zánikem členství v ČGPS                

z jakýchkoliv důvodů automaticky zaniká i členství v sekci.  

5.2.2. Evidenci členů sekcí vede členská evidence ČLS JEP ve spolupráci s vědeckým 

sekretářem nebo jinou výborem pověřenou osobou. Výbory sekcí odevzdávají dvakrát 

ročně (k 30.6. a 31.12.) aktualizované seznamy svých členů vědeckému sekretáři 

ČGPS nebo jiné výborem pověřené osobě, tyto budou uveřejněny na webových 

stránkách ČGPS.  

 

5.3. Výbor sekce  

5.3.1. Funkční období výboru sekce je čtyřleté. Volby řídí tříčlenná volební komise. 

Jednoho člena komise jmenuje výbor ČGPS. Členové volební komise nemohou být do 

výboru voleni.   

5.3.2. Počet volených členů výboru sekce je dán počtem členů sekce k 31. 12. roku 

předcházejícímu roku volebnímu:  

 a)  do 99 členů je výbor pětičlenný 

 b)  do 199 členů je výbor sedmičlenný 

 c)  nad 200 členů je výbor devítičlenný. 

5.3.3. Pro volbu předsedy sekce platí analogicky ustanovení odstavce 3.3. stanov 

s tím, že předsedou sekce může být vždy jen řádný člen ČGPS.  

5.3.4. Pro činnost výboru sekce a předsedy sekce platí analogicky ustanovení odstavce 

3.3., 3.4. a 3.5. stanov. Kopie zápisů ze zasedání výboru sekcí zasílá vědecký sekretář 

sekce neprodleně vědeckému sekretáři ČGPS. 
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5.4. Akce pořádané a spolupořádané sekcemi  

5.4.1. Sekce pořádají odborné semináře, konference, sympozia apod. (dále "akce"). 

Plánované akce jsou sekce povinny ohlásit výboru ČGPS nejpozději do konce srpna 

předcházejícího kalendářního roku a při volbě termínu akce přihlédnout k 

požadavkům výboru ČGPS. Ten koordinuje termíny akcí sekcí tak, aby nedocházelo 

k jejich nežádoucímu překrývání. Výbor ČGPS může pořádání akce zamítnout, pokud 

je v rozporu s cíli nebo stanovami ČGPS. Každá sekce může pořádat během 

kalendářního roku nejvýše jednu akci, další může spolupořádat. Pokud žádnou akci 

nepořádá, může spolupořádat akce dvě. 

5.4.2. Sekce mohou pořádat pouze akce, které jsou finančně zajištěny.  

5.4.3. Neuspořádá-li sekce během dvou po sobě jdoucích let alespoň jednu akci nebo 

nebude-li jejím spolupořadatelem, je výbor ČGPS oprávněn sekci rozpustit. 

5.4.4. Sekce mohou vystupovat jako spolupořadatelé akcí pořádaných jinými 

společnostmi nebo sekcemi ČLS JEP.  Sekce může být spolupořadatelem jedné akce 

za kalendářní rok (výjimku může povolit výbor ČGPS). Pro tyto akce platí analogicky 

všechna ustanovení uvedená v odst. 5.4.1. a 5.4.2. 

5.4.5. Čestní členové ČGPS, členové výboru ČGPS a členové revizní komise ČGPS 

neplatí účastnický poplatek na akcích pořádaných nebo spolupořádaných sekcemi. 

Členové výboru a revizní komise ČGPS mají právo účasti na všech akcích sekcí 

včetně těch, které jsou určeny pouze členům sekce. 

 

5.5. Konzultační činnost sekcí při rozhodování výboru ČGPS 

5.5.1. Pokud se výbor ČGPS vyjadřuje k odbornému problému, který přímo souvisí s 

činností některé sekce, zpravidla problém konzultuje se sekcí. Sekce vypracuje své 

stanovisko v přiměřeném termínu, který je stanoven po dohodě s výborem ČGPS.  

Pokud se problém týká více sekcí a jejich stanoviska jsou rozporná, pověřený člen 

výboru uspořádá a bude řídit jednání představitelů dotčených sekcí a představitelů 

výboru ČGPS, na které vznikne společné stanovisko. 

5.5.2. Pokud sekce opakovaně nesplní povinnosti vyplývající z odstavce 5.5.1., je 

výbor ČGPS oprávněn ji rozpustit. 

5.5.3. Není-li možné naplnit ustanovení odstavce 5.5.1. pro časovou tíseň, rozhodne 

výbor sám. Své rozhodnutí je povinen dodatečně oznámit a zdůvodnit příslušným 

sekcím včetně zdůvodnění časové tísně. 

 

6. Hospodaření České gynekologické a porodnické společnosti 

 

6.1. Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, jejichž výši stanovuje výbor 

ČGPS. Ten současně usiluje o to, aby získával další zdroje příjmů vlastními 

aktivitami nebo od jiných organizací.  

6.2. Hospodaření ČGPS musí být v každém volebním období vyrovnané. Veškeré 

hospodaření ČGPS je vedeno pokladníkem a je kontrolováno revizní komisí ČGPS. 

Zprávu o hospodaření s finančními prostředky schvaluje shromáždění členů ČGPS. 
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6.3. Výbor ČGPS může dle svých možností poskytnout odborným sekcím finanční 

prostředky na úhradu některých jejich výdajů. 

 

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1.  Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení předsednictvem ČLS 

JEP.  

7.3. Změnu znění stanov je nutno navrhnout nejpozději 30 dnů před zahájením 

shromáždění členů ČGPS, které navrhovanou změnu projedná. Změna je přijata, 

pokud pro ni hlasuje prostá většina řádných členů přítomných na shromáždění členů 

ČGPS.  

7.4. Společnost zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny řádných členů přítomných 

na shromáždění členů ČGPS, takovéto rozhodnutí vyžaduje ke své platnosti a 

účinnosti schválení předsednictva ČLS JEP. 

 

 

      

      




