Stanovy občanského sdružení
Čl. I
Úvodní ustanovení
Občanské sdružení má název „Česká lékařská homeopat cká společnost, občanské
sdružení“ (dále jen ČLHS, o.s.). Sídlo společnost je Čestmírova 1, Praha 4, 140 00.
Čl. II
Cíl činnost sdružení
Cílem činnost sdružení je:
1. rozvoj, zdokonalování a propagace homeopat cké léčby v České republice.
2. vytvoření vlastního modelu vzdělávání (pro humánní i veterinární homeopat i)
v souladu se zásadami vzdělávání v EU.
3. sledování řádného užit homeopat e v praxi
4. spolupráce se zahraničními sdruženími a asociacemi
Čl. III
Kluby a sekce
Občanské sdružení může vytvářet kluby a sekce podle zaměření činnost svých členů.
Jejich činnost je upravena organizačním řádem, který schvaluje výbor.
Čl. IV
Členství
1. Členství ve sdružení vzniká přijet m přihlášky výborem sdružení, jehož rozhodnut je
def nit vní. Členství může být odmítnuto bez udání důvodů. Členství ve sdružení je
řádné a mimořádné.:
a) řádnými členy jsou lékaři a veterinární lékaři a farmaceut .
b) mimořádnými členy mohou být všichni příznivci homeopat e (i právnické osoby).
Mají všechna práva řádných členů s výjimkou práva hlasovacího. Mimořádní členové
také nemohou být voleni do výboru sdružení.
2. Členství ve sdružení zaniká:
a) smrt člena.
b) dobrovolným odstoupením člena písemným oznámením výboru do konce 10. měsíce
kalendářního roku, členství je pak ukončeno k 31.12 každého roku.
c) zrušením členství rozhodnut m výboru, pokud člen nezaplat l členské příspěvky do
30.6. kalendářního roku. Zrušení členství provede výbor bez uvědomění člena.
d) vyloučením člena výborem pro hrubé porušení členských povinnost nebo v důsledku
nepoct vého či jiného škodlivého jednání, které je namířeno prot zájmům sdružení.
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e) u právnických osob jejich zrušením.
3. Všichni členové mají právo využívat všechny výhody členství, především právo na
pravidelné informace – časopis Homeopat cké listy a na účast na vzdělávacích akcích.
4. Povinnost členů je co nejlépe a podle možnost podporovat sdružení a podílet se na
jeho akt vitách, plat t včas členské příspěvky, dodržovat stanovy sdružení a závěry jeho
orgánů a nevykonávat nic, co by z pohledu sdružení mohlo být škodlivé.
Čl. V
Orgány sdružení
1. Členské shromáždění
a) členské shromáždění se skládá ze všech členů sdružení. Je schopno usnášení, pokud
je přítomna 1/3 všech členů. Pokud není členské shromáždění v danou hodinu
usnášeníschopné, koná se o půl hodiny později nové shromáždění se stejným
programem, které je bez ohledu na počet přítomných členů usnášeníschopné.
Z průběhu každého členského shromáždění se vede zápis, ze kterého musí být patrny
počty hlasujících k jednotlivým bodům a ostatní údaje, které umožní kontrolu platnost
přijatých rozhodnut dle stanov.
b) členské shromáždění volí a odvolává výbor a revizní orgán, rozhoduje o změnách
stanov, přijímá usnesení o zásadních otázkách činnost sdružení a přijímá zprávy o
činnost a o hospodaření sdružení. Usnesení k těmto otázkám přijímá shromáždění
prostou většinou hlasů přítomných členů.
c) členské shromáždění svolává výbor sdružení písemně nebo pomocí elektronických
komunikačních systémů (e-mail), nejméně 30 dní předem, alespoň 1x za rok nebo
podle potřeby. Může být svoláno mimořádné členské shromáždění na návrh alespoň
1/3 všech členů nebo na návrh revizního orgánu.
d) mimořádné členské shromáždění nerozhoduje o závažných skutečnostech.
2. Výbor
a) výbor sdružení se skládá minimálně ze tří a maximálně ze sedmi členů volených na
dobu 4 let na členském shromáždění. Výbor sdružení rozhoduje prostou většinou hlasů,
v případě rovnost hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výbor sdružení volí svého předsedu.
Schůze výboru sdružení je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů.
b) výbor sdružení zajišťuje běžnou činnost sdružení, přijímá, event. vylučuje členy,
utváří sekce či kluby, odpovídá za hospodaření sdružení. Řídí se při tom usnesením
členského shromáždění.
3. Koordinátoři
Kluby a sekce volí své zástupce - koordinátory, kteří se mohou účastnit schůzí výboru
s právem poradního hlasu.
4. Revizní orgán
a) je volen členským shromážděním v počtu jednoho člena na dobu 4 let.
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b) kontroluje hospodaření společnost a provádí běžnou kontrolu činnost , upozorňuje
výbor na nedostatky a podává o tom zprávu členskému shromáždění.
5. Statutární orgán, který je oprávněn jednat jménem sdružení ve všech věcech, je
předseda výboru, nebo jím pověřený člen výboru.
6. Řešení sporů uvnitř společnost řeší výbor. Prot jeho rozhodnut se lze odvolat
k reviznímu orgánu, který je předloží nejbližšímu řádnému nebo mimořádnému
členském shromáždění.
Čl. VI
Zásady hospodaření sdružení
1. Sdružení získává prostředky pro svou činnost:
a) z příspěvků členů
b) ze sponzorských darů jednotlivců a organizací
c) z příjmů z činnost při naplňování cílů sdružení (např. časopis, školení, konference,
sjezdy).
2. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá členskému
shromáždění zprávu o hospodaření, včetně fnanční uzávěrky.
Čl. VII
Zánik sdružení
Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě usnesení členského shromáždění,
sloučením s jiným sdružením nebo rozhodnut m podle §12 zákona č. 83/1990 Sb., a to
vždy na základě zákona, v jeho mezích i v případě změny právního řádu dle platného
znění.
Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny členským shromážděním ČLHS dne 27.3.2010 a nahrazují
bývalé stanovy ze dne 20.1.2007. Platnost nabývají dnem právní moci po rozhodnut
Ministerstva vnitra o jejich registraci.
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