
 

 1 

Stanovy České společnosti průmyslové chemie 
 

Úplné znění ke dni 14. dubna 2015 
 
 
 

čl. I 
Úvodní ustanovení 

  
1. Název spolku: Česká společnost průmyslové chemie   
2. Sídlo spolku:  Praha  
3. IČO: 539 171.        
4. Česká společnost průmyslové chemie, z.s., (dále ČSPCH) je vědecko-technický spolek 

ve smyslu § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.   
5. ČSPCH je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a veřejně prospěšná organizace, 

sdružující chemiky, techniky, chemické inženýry a průmyslové pracovníky v českém 
chemickém průmyslu, vývoji, výzkumu, projekci, školství a souvisejících průmyslových 
oblastech. Je založena za účelem naplňování společných zájmů, kterými jsou zejména: 
a) podpora technického pokroku v oblasti chemických a biochemických technologií, 

včetně ochrany životního prostředí, bezpečného řízení průmyslových chemických 
procesů a to v souladu s nejnovějšími poznatky; 

b) podpora výzkumu, vývoje a efektivní výměny informací, znalostí a zkušeností 
při rozvoji chemického průmyslu, chemických, technologických a kontrolních 
procesů; 

c) zlepšování a zkvalitňování výchovy odborníků v chemických oborech na středních 
i vysokých školách a organizování jejich dalšího průběžného vzdělávání; 

d) zlepšování mezioborové spolupráce mezi chemickými inženýry a techniky 
s odborníky ostatních průmyslových a přírodovědných oborů; 

e) obhajování profesionálních zájmů členů, posilování jejich stavovské sounáležitosti 
a morální i profesionální odpovědnosti; 

f) reprezentování chemické odborné veřejnosti ve vztahu k tuzemským i zahraničním 
organizacím obdobného zaměření. 

6. ČSPCH navazuje na tradici chemické sekce Spolku inženýrů a architektů od roku 1866,     
Společnosti pro průmysl chemický od roku 1890 a na tradici Společnosti průmyslové      
chemie bývalé Československé vědecko-technické společnosti. Společnost představuje       
„stavovský spolek“ chemických inženýrů, chemiků a techniků. V současné době ČSPCH      
je členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), Asociace českých    
chemických společností (AČCHS) a úzce spolupracuje se Svazem chemického průmyslu        

       České republiky (SCHP ČR). V souvislostí se členstvím v SCHP ČR se ČSPCH může 
podílet i na činnosti Světové federace inženýrských organizací (WFEO), Evropské 
federace chemických inženýrů ( EFCE), Regionální radě středoevropských zemí ((RCC), 
Evropské radě chemického průmyslu (CEFIC) a dalších společností. 

 
 

čl. II 
Činnost spolku 

 
1.   Hlavní činnost ČSPCH směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování 

účelu tak, jak jsou stanoveny v čl. I , což je prováděno zvláště: 
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a) organizováním odborných akcí – konferencí a sympozií – např. Mezinárodní    
chemicko-technologické konference (ICCT), konference Organické pigmenty 
a barviva, Colorchem, Pryskyřice, Mezinárodní gumárenské sympozium a dalších; 

b) spoluúčastí na pořádání konferencí, sympozií a výstav – např. Sjezdů Asociací            
českých a slovenských chemických společností, Chemtec, Plast, Laborexpo apod.;  

c) pořádáním kursů a seminářů, např. o historii chemického průmyslu v ČR, systému              
REACH, podporou vzdělávání a vydávání publikací, odborných knih i učebnic; 

d) spoluprací s partnerskými organizacemi především v rámci ČSVTS, AČCHS 
a SCHP ČR; 

e) publikováním významnějších průmyslových výsledků a informací v periodiku 
Chemické listy, na odborných setkáních a na webových stránkách ČSPCH; 

f) oceňováním vynikajících a významných výsledků členů ČSPCH i ostatních 
pracovníků v oblasti průmyslové chemie; 

g) organizováním konzultační, expertní a poradenské činnosti v oblasti chemie pro  
nejširší veřejnost. 

  
 

čl. III 
Ceny a odborné soutěže 

 
1. Cena Viktora Ettela, je udělována Hlavním výborem významným tuzemským 

i zahraničním, technickým, technologickým a projekčním pracovníkům z oblastí 
chemické technologie a chemického průmyslu a to i nečlenům ČSPCH. 
a) návrh na udělení ceny může s příslušným zdůvodněním předložit každý člen či orgán              

ČSPCH Sekretariátu; 
b) o udělení ceny rozhoduje Hlavní výbor hlasováním. Pokud není návrh dostatečně            

zdůvodněn, může si Hlavní výbor vyžádat stanovisko příslušné místní pobočky nebo 
renomovaných členů ČSPCH; 

c) cena je každoročně předávána především na konferenci ICCT, na Sjezdech AČCHS           
nebo na schůzích Hlavního výboru.  

2. Čestné členství je Hlavním výborem udělováno podle čl. IV odst. 18 – 20 Stanov. 
3. Ceny mladým autorům za nejúspěšnější přednášky nebo postery může Hlavní výbor      

udělovat na konferencích pořádaných ČSPCH. Oceněny mohou být prezentace, jejichž      
autoři nepřekročili 35 let věku a svou přednášku nebo poster prezentovali osobně. 

 
    

čl. IV 
Členství, práva a povinnosti členů 

 
1. Členství v ČSPCH je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let,        

bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní       
příslušnosti. Členství se váže na osobu člena ztotožňujícího se s posláním a cíli ČSPCH,      
činného v oblasti průmyslové chemie a příbuzných oborů podle čl. I odst. 4. Členství je 
na jinou osobu nepřevoditelné a nepřechází na jeho právního zástupce. Členství v ČSPCH      
může být individuální, přidružené nebo čestné.Členové neručí za případné dluhy ČSPCH.  
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Individuální členství 
 
2. Členství vzniká účastí jednotlivce na konferencích pořádaných ČSPCH, zejména na    

mezinárodní konferenci ICCT a podpisem na prezenční listině. 
3. Členství zaniká: 

a) písemným oznámením člena ČSPCH o vystoupení doručeného Sekretariátu; 
b) úmrtím člena;  
c) vyloučením – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ČSPCH.  
d) Hlavní výbor má právo vyloučit člena pouze z vážných důvodů, pokud svým 

jednáním porušuje zásady a cíle ČSPCH nebo zanedbává členské povinnosti nebo 
hrožuje řádné plnění poslání ČSPCH.  

4. Individuální člen má právo:  
a)    aktivně se podílet se na všech formách činnosti ČSPCH; 
b) být aktuálně informován o pořádání všech akcí ČSPCH i novinkách a to především 

na webových stránkách ČSPCH i v ostatních informačních zdrojích; 
c) využívat všech výhod vyplývajících z členství, možnosti sníženého poplatku na 

akcích pořádaných nebo spolupořádaných ČSPCH;  
d) podávat návrhy, připomínky, stížnosti, vznášet dotazy orgánům ČSPCH a obdržet             

odpověď na svá podání jak v písemné, tak v elektronické formě; 
e) volit a být volen do Hlavního výboru, Kontrolní komise a ostatních orgánů; 
f) pracovat v odborném aktivu ČSPCH a při řešení odborných problémů se obracet na 

členy i orgány ČSPCH.  
 5.   Individuální člen je povinen:  

a) dodržovat Stanovy ČSPCH; 
b)    odpovědně vykonávat funkci, do které byl zvolen nebo delegován; 
c)    hájit zájmy a poslání ČSPCH a svou prací a jednáním přispívat k jejímu dobrému       

jménu; 
d)    jednou za tři roky aktualizovat své osobní daje, pokud došlo k jejich změnám. 

6.    Členové neručí za případné dluhy ČSPCH. 
     
 

Čestné členství 
 
7. Čestným členem může být jmenován významný tuzemský nebo zahraniční odborník,        

který má mimořádné zásluhy o rozvoj průmyslové chemie nebo činnosti ČSPCH.  
8.   Čestné členství uděluje Hlavní výbor na základě návrhu jednotlivých členů nebo 

poboček.          
9.   Čestný člen má všechna práva individuálního člena.  
 
 

čl. V 
Orgány spolku 

 
1.    Pro zabezpečení činnosti ČSPCH jsou zřízeny následující orgány: 

a) Hlavní výbor; 
b)    předseda; 
c)    Kontrolní komise. 

2.    Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh  
       jejich jednání jsou upraveny v následujících článcích Stanov. 
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3.    Funkční období volených orgánů je 5 let. Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl 
pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu podle pořadí zvolených     
kandidátů ve schváleném výsledku voleb. Členství ve volených orgánech zaniká 
rezignací nebo smrtí člena voleného orgánu, uplynutím funkčního období, nebo 
odvoláním člena Hlavním výborem pro hrubé porušení jeho povinností a Stanov. 

 
 

čl. VI 
Hlavní výbor 

 
1. Hlavní výbor je statutárním a současně nejvyšším orgánem ČSPCH a řídí její činnost     

v souladu se Stanovami po celé funkční období.   
2.  Má 18 členů volených korespondenčně (elektronicky – per rollam), z kandidátky      

sestavené z návrhů Hlavního výboru, výborů poboček i jednotlivých členů na dobu 5  let.       
S výsledky voleb jsou členové seznámeni do 14 dnů po volbách na www stránkách       
společnosti a v nejbližším vydání Bulletinu chemických společností v časopise Chemické       
listy. 

3.    Volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, kteří jsou statutárními zástupci. 
4.    Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou       

loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.  
5.    Člen  Hlavního výboru vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil        

pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.  
6.    Zřizuje Sekretariát společnosti, jehož činnost řídí jím jmenovaný vedoucí.         
7.    Je svoláván vedoucím Sekretariátu podle dispozic předsedy, nejméně čtyřikrát ročně. Na       

schůzi mohou být zváni dle potřeby hosté. 
8.   Je usnášeníschopný pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny všech zvolených členů.        

Hlasy všech členů mají stejnou váhu. Při rozhodování je rozhodující nadpoloviční počet  
       hlasů přítomných členů. 
9.    Odpovídá za řádné hospodaření ČSPCH, kontroluje dodržování rozpočtu a schvaluje jeho       

změny, dbá o řádnou péči o majetek, o řádné naplňování činnosti a rozvoje ČSPCH, 
a o dodržování Stanov. Je oprávněn delegovat schválené pravomoci na další členy nebo       
zaměstnance ČSPCH.  

10.  Hlavnímu výboru výlučně přísluší tyto kompetence: 
a) zajišťovat prostřednictvím Sekretariátu agendu ČSPCH; 
b)    koordinovat činnost poboček; 
c)    kooptovat nové členy Hlavního výboru a Kontrolní komise za členy, kteří 

rezignovali nebo byli odvoláni z výkonu funkce; 
d)    jmenovat zástupce do orgánů a komisí spolupracujících organizací; 
e)    pověřovat své členy plněním konkrétních úkolů; 
f)     zřizovat a rušit pobočky; 
g)    schvalovat finanční rozpočet a Kontrolní zprávu; 
h)    schvalovat podmínky použití loga a názvu společnosti;  
i)     formulovat základní principy hospodaření; 
j)     rozhodovat o příspěvcích na odborné akce, zahraniční cesty, stáže a na finanční      

dotace udělených ocenění;  
k) organizovat mezinárodní kontakty ve spolupráci s ČSVTS, AČCHS a SCHP ČR; 
l) oceňovat mimořádnou aktivitu a odborné výsledky členů; 
m) každoročně zpracovávat zprávu o činnosti ČSPCh v uplynulém roce; 
n) schvalovat interní organizační normy ČSPCH. 
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11. V období mezi zasedáními řeší naléhavé problémy operativně předseda s vedoucí       
Sekretariátu, za přizvání alespoň jednoho z místopředsedů nebo členů Hlavního výboru. 
O přijatých rozhodnutích informuje předseda Hlavní výbor na nejbližším zasedání. 

 
 

čl. VII 
Předseda 

 
1. Je nejvyšším výkonným představitelem ČSPCH a navenek ji zastupuje společně s jedním       

místopředsedou nebo dalším členem Hlavního výboru. Podepisování se děje tak, že 
k názvu ČSPCH připojí svůj podpis vždy předseda a jeden člen výboru. K zastupování 
ČSPCH v dílčích věcech může být zplnomocněn další člen ČSPCH nebo vedoucí 
Sekretariátu. V takovém případě musí být zmocněné osobě písemně udělena plná moc 
s přesným vymezením oprávnění, odpovědnosti a věcného i časového rozsahu zmocnění. 

2. Je volen zvolenými členy Hlavního výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce        
nastupujícímu předsedovi. Předání je nutno provést nejpozději do 14 dnů od zvolení      
nového předsedy. 

3. K výlučným kompetencím předsedy patří: 
a)    svolávání a vedení schůzí Hlavního výboru, ověřování jejich usnášeníschopnosti,       

příprava programu a schvalování zápisů z jejich jednání; 
b) pracovní dohled nad činností Sekretariátu; 

4.    Řídí se zákony ČR, Stanovami ČSPCH, rozhodnutími Hlavního výboru;  
5.  Hlavní výbor může delegovat některé kompetence předsedy na další členy Hlavního     
       výboru nebo vedoucího Sekretariátu. 
 
 

čl. VIII 
Kontrolní komise 

 
1. Má min. 3 členy volené korespondenčně (elektronicky – per rollam) z kandidátky       

sestavené z návrhů Hlavního výboru, výborů poboček i jednotlivých členů na dobu 5  let.      
S výsledky voleb jsou členové seznámeni do 14 dnů po volbách na www stránkách       
společnosti a v nejbližším vydání Bulletinu chemických společností v časopise Chemické       
listy. Členem komise nesmí být osoba blízká členům Hlavního výboru. 

2.  Volí ze svého středu předsedu, který komisi zastupuje při jednání s ostatními orgány       
ČSPCH a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti ČSPCH. Komise se zodpovídá za      
svou činnost Hlavnímu výboru. Členové komise nejsou členy Hlavního výboru, ale       
mohou se jeho jednání účastnit bez hlasovacího práva. 

3.   Úkolem komise je kontrolovat, zda činnost orgánů ČSPCH a jejich hospodaření probíhá        
v souladu s obecně platnými předpisy,Stanovami, organizačními normami a rozhodnutími       
Hlavního výboru. 

4.  Provádí kontrolu nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí      
kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční 
závěrky       hospodaření. 

5.  Při provádění kontrol je povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení  
       kontroly oznámí předseda komise předsedovi Hlavního výboru bez zbytečného prodlení. 
6.  Je oprávněna nahlížet do všech dokladů ČSPCH a dát přezkoumat roční uzávěrku       

nezávislým auditorem. 
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7. O výsledku kontroly předá předseda komise do 14 dnů předsedovi Hlavního výboru 
a písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet 
kontrolovaných oblastí a návrhy opatření k nápravě. 

8.  Všichni členové ČSPCH, Hlavního výboru i Sekretariátu jsou povinni s Kontrolní komisí 
v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat ji potřebné informace, vysvětlení a další       
požadovanou součinnost. 

9.  Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry Kontrolní komise, mají právo připojit 
ke kontrolní zprávě své písemné vyjádření. 

 
 

čl. IX 
Pobočka 

 
1. Členové ČSPCH se mohou sdružovat v pobočce podle profesních nebo regionálních     

zájmů. Tyto organizační jednotky nemají právní subjektivitu, ani ekonomickou     
samostatnost a administrativně patří do působnosti Hlavního výboru prostřednictvím       
Sekretariátu.  

2.    Pobočku je možno ustavit na základě žádosti skupiny zájemců předložené 
prostřednictvím   Sekretariátu ke schválení Hlavnímu výboru. 

3.   Pobočka zanikne na základě rozhodnutí Hlavního výboru, vycházejícího z žádosti členů     
nebo z minimálně dvouleté pasivity pobočky.  

4.  Členové pobočky volí ze svého středu výbor a předsedu, který řídí činnost pobočky 
a zajišťuje úzký kontakt s Hlavním výborem, Kontrolní komisí a Sekretariátem.  

5.    Pobočky mají právo používat logo ČSPCH pro pořádané akce a svou činnost.  
6.    Ve své činnosti vychází pobočky z čl. II Stanov a to zejména 

a) vytvářením podmínek pro odbornou a společenskou seberealizaci členů, a to    
především v oblasti vzdělávání, tvůrčí a technické aktivity; 

b) spoluprací s vedením organizace, pokud je pobočka zřízena při průmyslové, 
pedagogické nebo výzkumné organizaci; 

c) spoluprací s odborným aktivem členů ČSPCH; 
d) předkládáním návrhů k optimalizaci činnosti ČSPCH Hlavnímu výboru 

prostřednictvím Sekretariátu. 
 
 

Čl. X 
Majetek a hospodaření 

 
1. Prostředky na svou činnost získává ČSPCH zejména z příspěvků účastníků konferencí,      

z dědictví a odkazů, z darů fyzických i právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze      
státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého 
majetku. 

2.   Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov, musí sloužit      
k financování činností naplňujících poslání a cíle ČSPCH a k vytváření potřebných     
podmínek pro realizaci těchto činností. 

3.  Prostředky ČSPCH nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických       
osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance ČSPCH. To nevylučuje použití       
prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří       
řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv. 

4.  Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány ČSPCH      
v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů.   
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5. Hlavní výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak       
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch ČSPCH. Ve smlouvě o svěření        
majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě. 

6.    Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Hlavním výborem. 
7.  Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem ČSPCH mohou být obsaženy ve       

vnitřních předpisech a směrnicích. 
 
 

Čl. XI 
Adresa, kontakty a informační zdroje 

 
1. Sekretariát České společnosti průmyslové chemie, Novotného lávka 5, 116 68  Praha 1. 
2.    Kontakty: telefon: 221 082 383; fax/telefon: 222 220 184; e-mail: chem_spol@csvts.cz .                         
3.    Informační zdroje: www.cspch.cz – průběžně; časopis Chemické listy – čtvrtletně      
       v Bulletinu chemických společností; v rámci pravidelných konferencí ICCT – ročně. 
 
 

Čl. XII 
Závěrečná ustanovení 

 
1. ČSPCH může být zrušen na základě rozhodnutí hlasování dvoutřetinové většiny Hlavního 

výboru nebo z rozhodnutí soudu z  důvodů stanovených zákonem. K zániku ČSPCH  
dochází po likvidaci, rozhodnutím rejstříkového soudu o výmazu ČSPCH ze spolkového 
rejstříku. 

2.    Likvidační zůstatek se převádí na organizaci, která má podobné poslání a cíle. 
3. Stanovy ČSPCH nabývají účinnosti dnem schválení Hlavním výborem. Jakákoliv     

změna Stanov nabývá  účinnosti dnem jejího přijetí Hlavním výborem.  
 
  
      
 
V Praze ………….                                                 ……………………………                                         
 
                                                                              doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. 
                                                                                               předseda  
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Stanovy České společnosti průmyslové chemie 
 

Úplné znění ke dni 14. dubna 2015 
 
 
 

čl. I 
Úvodní ustanovení 

  
1. Název spolku: Česká společnost průmyslové chemie   
2. Sídlo spolku:  Praha  
3. IČO: 539 171.        
4. Česká společnost průmyslové chemie, z.s., (dále ČSPCH) je vědecko-technický spolek 

ve smyslu § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.   
5. ČSPCH je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a veřejně prospěšná organizace, 

sdružující chemiky, techniky, chemické inženýry a průmyslové pracovníky v českém 
chemickém průmyslu, vývoji, výzkumu, projekci, školství a souvisejících průmyslových 
oblastech. Je založena za účelem naplňování společných zájmů, kterými jsou zejména: 
a) podpora technického pokroku v oblasti chemických a biochemických technologií, 

včetně ochrany životního prostředí, bezpečného řízení průmyslových chemických 
procesů a to v souladu s nejnovějšími poznatky; 

b) podpora výzkumu, vývoje a efektivní výměny informací, znalostí a zkušeností 
při rozvoji chemického průmyslu, chemických, technologických a kontrolních 
procesů; 

c) zlepšování a zkvalitňování výchovy odborníků v chemických oborech na středních 
i vysokých školách a organizování jejich dalšího průběžného vzdělávání; 

d) zlepšování mezioborové spolupráce mezi chemickými inženýry a techniky 
s odborníky ostatních průmyslových a přírodovědných oborů; 

e) obhajování profesionálních zájmů členů, posilování jejich stavovské sounáležitosti 
a morální i profesionální odpovědnosti; 

f) reprezentování chemické odborné veřejnosti ve vztahu k tuzemským i zahraničním 
organizacím obdobného zaměření. 

6. ČSPCH navazuje na tradici chemické sekce Spolku inženýrů a architektů od roku 1866,     
Společnosti pro průmysl chemický od roku 1890 a na tradici Společnosti průmyslové      
chemie bývalé Československé vědecko-technické společnosti. Společnost představuje       
„stavovský spolek“ chemických inženýrů, chemiků a techniků. V současné době ČSPCH      
je členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), Asociace českých    
chemických společností (AČCHS) a úzce spolupracuje se Svazem chemického průmyslu        

       České republiky (SCHP ČR). V souvislostí se členstvím v SCHP ČR se ČSPCH může 
podílet i na činnosti Světové federace inženýrských organizací (WFEO), Evropské 
federace chemických inženýrů ( EFCE), Regionální radě středoevropských zemí ((RCC), 
Evropské radě chemického průmyslu (CEFIC) a dalších společností. 

 
 

čl. II 
Činnost spolku 

 
1.   Hlavní činnost ČSPCH směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování 

účelu tak, jak jsou stanoveny v čl. I , což je prováděno zvláště: 
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a) organizováním odborných akcí – konferencí a sympozií – např. Mezinárodní    
chemicko-technologické konference (ICCT), konference Organické pigmenty 
a barviva, Colorchem, Pryskyřice, Mezinárodní gumárenské sympozium a dalších; 

b) spoluúčastí na pořádání konferencí, sympozií a výstav – např. Sjezdů Asociací            
českých a slovenských chemických společností, Chemtec, Plast, Laborexpo apod.;  

c) pořádáním kursů a seminářů, např. o historii chemického průmyslu v ČR, systému              
REACH, podporou vzdělávání a vydávání publikací, odborných knih i učebnic; 

d) spoluprací s partnerskými organizacemi především v rámci ČSVTS, AČCHS 
a SCHP ČR; 

e) publikováním významnějších průmyslových výsledků a informací v periodiku 
Chemické listy, na odborných setkáních a na webových stránkách ČSPCH; 

f) oceňováním vynikajících a významných výsledků členů ČSPCH i ostatních 
pracovníků v oblasti průmyslové chemie; 

g) organizováním konzultační, expertní a poradenské činnosti v oblasti chemie pro  
nejširší veřejnost. 

  
 

čl. III 
Ceny a odborné soutěže 

 
1. Cena Viktora Ettela, je udělována Hlavním výborem významným tuzemským 

i zahraničním, technickým, technologickým a projekčním pracovníkům z oblastí 
chemické technologie a chemického průmyslu a to i nečlenům ČSPCH. 
a) návrh na udělení ceny může s příslušným zdůvodněním předložit každý člen či orgán              

ČSPCH Sekretariátu; 
b) o udělení ceny rozhoduje Hlavní výbor hlasováním. Pokud není návrh dostatečně            

zdůvodněn, může si Hlavní výbor vyžádat stanovisko příslušné místní pobočky nebo 
renomovaných členů ČSPCH; 

c) cena je každoročně předávána především na konferenci ICCT, na Sjezdech AČCHS           
nebo na schůzích Hlavního výboru.  

2. Čestné členství je Hlavním výborem udělováno podle čl. IV odst. 18 – 20 Stanov. 
3. Ceny mladým autorům za nejúspěšnější přednášky nebo postery může Hlavní výbor      

udělovat na konferencích pořádaných ČSPCH. Oceněny mohou být prezentace, jejichž      
autoři nepřekročili 35 let věku a svou přednášku nebo poster prezentovali osobně. 

 
    

čl. IV 
Členství, práva a povinnosti členů 

 
1. Členství v ČSPCH je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let,        

bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní       
příslušnosti. Členství se váže na osobu člena ztotožňujícího se s posláním a cíli ČSPCH,      
činného v oblasti průmyslové chemie a příbuzných oborů podle čl. I odst. 4. Členství je 
na jinou osobu nepřevoditelné a nepřechází na jeho právního zástupce. Členství v ČSPCH      
může být individuální, přidružené nebo čestné.Členové neručí za případné dluhy ČSPCH.  
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Individuální členství 
 
2. Členství vzniká účastí jednotlivce na konferencích pořádaných ČSPCH, zejména na    

mezinárodní konferenci ICCT a podpisem na prezenční listině. 
3. Členství zaniká: 

a) písemným oznámením člena ČSPCH o vystoupení doručeného Sekretariátu; 
b) úmrtím člena;  
c) vyloučením – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ČSPCH.  
d) Hlavní výbor má právo vyloučit člena pouze z vážných důvodů, pokud svým 

jednáním porušuje zásady a cíle ČSPCH nebo zanedbává členské povinnosti nebo 
hrožuje řádné plnění poslání ČSPCH.  

4. Individuální člen má právo:  
a)    aktivně se podílet se na všech formách činnosti ČSPCH; 
b) být aktuálně informován o pořádání všech akcí ČSPCH i novinkách a to především 

na webových stránkách ČSPCH i v ostatních informačních zdrojích; 
c) využívat všech výhod vyplývajících z členství, možnosti sníženého poplatku na 

akcích pořádaných nebo spolupořádaných ČSPCH;  
d) podávat návrhy, připomínky, stížnosti, vznášet dotazy orgánům ČSPCH a obdržet             

odpověď na svá podání jak v písemné, tak v elektronické formě; 
e) volit a být volen do Hlavního výboru, Kontrolní komise a ostatních orgánů; 
f) pracovat v odborném aktivu ČSPCH a při řešení odborných problémů se obracet na 

členy i orgány ČSPCH.  
 5.   Individuální člen je povinen:  

a) dodržovat Stanovy ČSPCH; 
b)    odpovědně vykonávat funkci, do které byl zvolen nebo delegován; 
c)    hájit zájmy a poslání ČSPCH a svou prací a jednáním přispívat k jejímu dobrému       

jménu; 
d)    jednou za tři roky aktualizovat své osobní daje, pokud došlo k jejich změnám. 

6.    Členové neručí za případné dluhy ČSPCH. 
     
 

Čestné členství 
 
7. Čestným členem může být jmenován významný tuzemský nebo zahraniční odborník,        

který má mimořádné zásluhy o rozvoj průmyslové chemie nebo činnosti ČSPCH.  
8.   Čestné členství uděluje Hlavní výbor na základě návrhu jednotlivých členů nebo 

poboček.          
9.   Čestný člen má všechna práva individuálního člena.  
 
 

čl. V 
Orgány spolku 

 
1.    Pro zabezpečení činnosti ČSPCH jsou zřízeny následující orgány: 

a) Hlavní výbor; 
b)    předseda; 
c)    Kontrolní komise. 

2.    Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh  
       jejich jednání jsou upraveny v následujících článcích Stanov. 
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3.    Funkční období volených orgánů je 5 let. Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl 
pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu podle pořadí zvolených     
kandidátů ve schváleném výsledku voleb. Členství ve volených orgánech zaniká 
rezignací nebo smrtí člena voleného orgánu, uplynutím funkčního období, nebo 
odvoláním člena Hlavním výborem pro hrubé porušení jeho povinností a Stanov. 

 
 

čl. VI 
Hlavní výbor 

 
1. Hlavní výbor je statutárním a současně nejvyšším orgánem ČSPCH a řídí její činnost     

v souladu se Stanovami po celé funkční období.   
2.  Má 18 členů volených korespondenčně (elektronicky – per rollam), z kandidátky      

sestavené z návrhů Hlavního výboru, výborů poboček i jednotlivých členů na dobu 5  let.       
S výsledky voleb jsou členové seznámeni do 14 dnů po volbách na www stránkách       
společnosti a v nejbližším vydání Bulletinu chemických společností v časopise Chemické       
listy. 

3.    Volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, kteří jsou statutárními zástupci. 
4.    Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou       

loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.  
5.    Člen  Hlavního výboru vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil        

pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.  
6.    Zřizuje Sekretariát společnosti, jehož činnost řídí jím jmenovaný vedoucí.         
7.    Je svoláván vedoucím Sekretariátu podle dispozic předsedy, nejméně čtyřikrát ročně. Na       

schůzi mohou být zváni dle potřeby hosté. 
8.   Je usnášeníschopný pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny všech zvolených členů.        

Hlasy všech členů mají stejnou váhu. Při rozhodování je rozhodující nadpoloviční počet  
       hlasů přítomných členů. 
9.    Odpovídá za řádné hospodaření ČSPCH, kontroluje dodržování rozpočtu a schvaluje jeho       

změny, dbá o řádnou péči o majetek, o řádné naplňování činnosti a rozvoje ČSPCH, 
a o dodržování Stanov. Je oprávněn delegovat schválené pravomoci na další členy nebo       
zaměstnance ČSPCH.  

10.  Hlavnímu výboru výlučně přísluší tyto kompetence: 
a) zajišťovat prostřednictvím Sekretariátu agendu ČSPCH; 
b)    koordinovat činnost poboček; 
c)    kooptovat nové členy Hlavního výboru a Kontrolní komise za členy, kteří 

rezignovali nebo byli odvoláni z výkonu funkce; 
d)    jmenovat zástupce do orgánů a komisí spolupracujících organizací; 
e)    pověřovat své členy plněním konkrétních úkolů; 
f)     zřizovat a rušit pobočky; 
g)    schvalovat finanční rozpočet a Kontrolní zprávu; 
h)    schvalovat podmínky použití loga a názvu společnosti;  
i)     formulovat základní principy hospodaření; 
j)     rozhodovat o příspěvcích na odborné akce, zahraniční cesty, stáže a na finanční      

dotace udělených ocenění;  
k) organizovat mezinárodní kontakty ve spolupráci s ČSVTS, AČCHS a SCHP ČR; 
l) oceňovat mimořádnou aktivitu a odborné výsledky členů; 
m) každoročně zpracovávat zprávu o činnosti ČSPCh v uplynulém roce; 
n) schvalovat interní organizační normy ČSPCH. 
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11. V období mezi zasedáními řeší naléhavé problémy operativně předseda s vedoucí       
Sekretariátu, za přizvání alespoň jednoho z místopředsedů nebo členů Hlavního výboru. 
O přijatých rozhodnutích informuje předseda Hlavní výbor na nejbližším zasedání. 

 
 

čl. VII 
Předseda 

 
1. Je nejvyšším výkonným představitelem ČSPCH a navenek ji zastupuje společně s jedním       

místopředsedou nebo dalším členem Hlavního výboru. Podepisování se děje tak, že 
k názvu ČSPCH připojí svůj podpis vždy předseda a jeden člen výboru. K zastupování 
ČSPCH v dílčích věcech může být zplnomocněn další člen ČSPCH nebo vedoucí 
Sekretariátu. V takovém případě musí být zmocněné osobě písemně udělena plná moc 
s přesným vymezením oprávnění, odpovědnosti a věcného i časového rozsahu zmocnění. 

2. Je volen zvolenými členy Hlavního výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce        
nastupujícímu předsedovi. Předání je nutno provést nejpozději do 14 dnů od zvolení      
nového předsedy. 

3. K výlučným kompetencím předsedy patří: 
a)    svolávání a vedení schůzí Hlavního výboru, ověřování jejich usnášeníschopnosti,       

příprava programu a schvalování zápisů z jejich jednání; 
b) pracovní dohled nad činností Sekretariátu; 

4.    Řídí se zákony ČR, Stanovami ČSPCH, rozhodnutími Hlavního výboru;  
5.  Hlavní výbor může delegovat některé kompetence předsedy na další členy Hlavního     
       výboru nebo vedoucího Sekretariátu. 
 
 

čl. VIII 
Kontrolní komise 

 
1. Má min. 3 členy volené korespondenčně (elektronicky – per rollam) z kandidátky       

sestavené z návrhů Hlavního výboru, výborů poboček i jednotlivých členů na dobu 5  let.      
S výsledky voleb jsou členové seznámeni do 14 dnů po volbách na www stránkách       
společnosti a v nejbližším vydání Bulletinu chemických společností v časopise Chemické       
listy. Členem komise nesmí být osoba blízká členům Hlavního výboru. 

2.  Volí ze svého středu předsedu, který komisi zastupuje při jednání s ostatními orgány       
ČSPCH a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti ČSPCH. Komise se zodpovídá za      
svou činnost Hlavnímu výboru. Členové komise nejsou členy Hlavního výboru, ale       
mohou se jeho jednání účastnit bez hlasovacího práva. 

3.   Úkolem komise je kontrolovat, zda činnost orgánů ČSPCH a jejich hospodaření probíhá        
v souladu s obecně platnými předpisy,Stanovami, organizačními normami a rozhodnutími       
Hlavního výboru. 

4.  Provádí kontrolu nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí      
kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční 
závěrky       hospodaření. 

5.  Při provádění kontrol je povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení  
       kontroly oznámí předseda komise předsedovi Hlavního výboru bez zbytečného prodlení. 
6.  Je oprávněna nahlížet do všech dokladů ČSPCH a dát přezkoumat roční uzávěrku       

nezávislým auditorem. 
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7. O výsledku kontroly předá předseda komise do 14 dnů předsedovi Hlavního výboru 
a písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet 
kontrolovaných oblastí a návrhy opatření k nápravě. 

8.  Všichni členové ČSPCH, Hlavního výboru i Sekretariátu jsou povinni s Kontrolní komisí 
v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat ji potřebné informace, vysvětlení a další       
požadovanou součinnost. 

9.  Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry Kontrolní komise, mají právo připojit 
ke kontrolní zprávě své písemné vyjádření. 

 
 

čl. IX 
Pobočka 

 
1. Členové ČSPCH se mohou sdružovat v pobočce podle profesních nebo regionálních     

zájmů. Tyto organizační jednotky nemají právní subjektivitu, ani ekonomickou     
samostatnost a administrativně patří do působnosti Hlavního výboru prostřednictvím       
Sekretariátu.  

2.    Pobočku je možno ustavit na základě žádosti skupiny zájemců předložené 
prostřednictvím   Sekretariátu ke schválení Hlavnímu výboru. 

3.   Pobočka zanikne na základě rozhodnutí Hlavního výboru, vycházejícího z žádosti členů     
nebo z minimálně dvouleté pasivity pobočky.  

4.  Členové pobočky volí ze svého středu výbor a předsedu, který řídí činnost pobočky 
a zajišťuje úzký kontakt s Hlavním výborem, Kontrolní komisí a Sekretariátem.  

5.    Pobočky mají právo používat logo ČSPCH pro pořádané akce a svou činnost.  
6.    Ve své činnosti vychází pobočky z čl. II Stanov a to zejména 

a) vytvářením podmínek pro odbornou a společenskou seberealizaci členů, a to    
především v oblasti vzdělávání, tvůrčí a technické aktivity; 

b) spoluprací s vedením organizace, pokud je pobočka zřízena při průmyslové, 
pedagogické nebo výzkumné organizaci; 

c) spoluprací s odborným aktivem členů ČSPCH; 
d) předkládáním návrhů k optimalizaci činnosti ČSPCH Hlavnímu výboru 

prostřednictvím Sekretariátu. 
 
 

Čl. X 
Majetek a hospodaření 

 
1. Prostředky na svou činnost získává ČSPCH zejména z příspěvků účastníků konferencí,      

z dědictví a odkazů, z darů fyzických i právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze      
státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého 
majetku. 

2.   Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov, musí sloužit      
k financování činností naplňujících poslání a cíle ČSPCH a k vytváření potřebných     
podmínek pro realizaci těchto činností. 

3.  Prostředky ČSPCH nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických       
osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance ČSPCH. To nevylučuje použití       
prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří       
řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv. 

4.  Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány ČSPCH      
v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů.   
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5. Hlavní výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak       
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch ČSPCH. Ve smlouvě o svěření        
majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě. 

6.    Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Hlavním výborem. 
7.  Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem ČSPCH mohou být obsaženy ve       

vnitřních předpisech a směrnicích. 
 
 

Čl. XI 
Adresa, kontakty a informační zdroje 

 
1. Sekretariát České společnosti průmyslové chemie, Novotného lávka 5, 116 68  Praha 1. 
2.    Kontakty: telefon: 221 082 383; fax/telefon: 222 220 184; e-mail: chem_spol@csvts.cz .                         
3.    Informační zdroje: www.cspch.cz – průběžně; časopis Chemické listy – čtvrtletně      
       v Bulletinu chemických společností; v rámci pravidelných konferencí ICCT – ročně. 
 
 

Čl. XII 
Závěrečná ustanovení 

 
1. ČSPCH může být zrušen na základě rozhodnutí hlasování dvoutřetinové většiny Hlavního 

výboru nebo z rozhodnutí soudu z  důvodů stanovených zákonem. K zániku ČSPCH  
dochází po likvidaci, rozhodnutím rejstříkového soudu o výmazu ČSPCH ze spolkového 
rejstříku. 

2.    Likvidační zůstatek se převádí na organizaci, která má podobné poslání a cíle. 
3. Stanovy ČSPCH nabývají účinnosti dnem schválení Hlavním výborem. Jakákoliv     

změna Stanov nabývá  účinnosti dnem jejího přijetí Hlavním výborem.  
 
  
      
 
V Praze ………….                                                 ……………………………                                         
 
                                                                              doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. 
                                                                                               předseda  
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Stanovy České společnosti průmyslové chemie 
 

Úplné znění ke dni 14. dubna 2015 
 
 
 

čl. I 
Úvodní ustanovení 

  
1. Název spolku: Česká společnost průmyslové chemie   
2. Sídlo spolku:  Praha  
3. IČO: 539 171.        
4. Česká společnost průmyslové chemie, z.s., (dále ČSPCH) je vědecko-technický spolek 

ve smyslu § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.   
5. ČSPCH je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a veřejně prospěšná organizace, 

sdružující chemiky, techniky, chemické inženýry a průmyslové pracovníky v českém 
chemickém průmyslu, vývoji, výzkumu, projekci, školství a souvisejících průmyslových 
oblastech. Je založena za účelem naplňování společných zájmů, kterými jsou zejména: 
a) podpora technického pokroku v oblasti chemických a biochemických technologií, 

včetně ochrany životního prostředí, bezpečného řízení průmyslových chemických 
procesů a to v souladu s nejnovějšími poznatky; 

b) podpora výzkumu, vývoje a efektivní výměny informací, znalostí a zkušeností 
při rozvoji chemického průmyslu, chemických, technologických a kontrolních 
procesů; 

c) zlepšování a zkvalitňování výchovy odborníků v chemických oborech na středních 
i vysokých školách a organizování jejich dalšího průběžného vzdělávání; 

d) zlepšování mezioborové spolupráce mezi chemickými inženýry a techniky 
s odborníky ostatních průmyslových a přírodovědných oborů; 

e) obhajování profesionálních zájmů členů, posilování jejich stavovské sounáležitosti 
a morální i profesionální odpovědnosti; 

f) reprezentování chemické odborné veřejnosti ve vztahu k tuzemským i zahraničním 
organizacím obdobného zaměření. 

6. ČSPCH navazuje na tradici chemické sekce Spolku inženýrů a architektů od roku 1866,     
Společnosti pro průmysl chemický od roku 1890 a na tradici Společnosti průmyslové      
chemie bývalé Československé vědecko-technické společnosti. Společnost představuje       
„stavovský spolek“ chemických inženýrů, chemiků a techniků. V současné době ČSPCH      
je členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), Asociace českých    
chemických společností (AČCHS) a úzce spolupracuje se Svazem chemického průmyslu        

       České republiky (SCHP ČR). V souvislostí se členstvím v SCHP ČR se ČSPCH může 
podílet i na činnosti Světové federace inženýrských organizací (WFEO), Evropské 
federace chemických inženýrů ( EFCE), Regionální radě středoevropských zemí ((RCC), 
Evropské radě chemického průmyslu (CEFIC) a dalších společností. 

 
 

čl. II 
Činnost spolku 

 
1.   Hlavní činnost ČSPCH směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování 

účelu tak, jak jsou stanoveny v čl. I , což je prováděno zvláště: 
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a) organizováním odborných akcí – konferencí a sympozií – např. Mezinárodní    
chemicko-technologické konference (ICCT), konference Organické pigmenty 
a barviva, Colorchem, Pryskyřice, Mezinárodní gumárenské sympozium a dalších; 

b) spoluúčastí na pořádání konferencí, sympozií a výstav – např. Sjezdů Asociací            
českých a slovenských chemických společností, Chemtec, Plast, Laborexpo apod.;  

c) pořádáním kursů a seminářů, např. o historii chemického průmyslu v ČR, systému              
REACH, podporou vzdělávání a vydávání publikací, odborných knih i učebnic; 

d) spoluprací s partnerskými organizacemi především v rámci ČSVTS, AČCHS 
a SCHP ČR; 

e) publikováním významnějších průmyslových výsledků a informací v periodiku 
Chemické listy, na odborných setkáních a na webových stránkách ČSPCH; 

f) oceňováním vynikajících a významných výsledků členů ČSPCH i ostatních 
pracovníků v oblasti průmyslové chemie; 

g) organizováním konzultační, expertní a poradenské činnosti v oblasti chemie pro  
nejširší veřejnost. 

  
 

čl. III 
Ceny a odborné soutěže 

 
1. Cena Viktora Ettela, je udělována Hlavním výborem významným tuzemským 

i zahraničním, technickým, technologickým a projekčním pracovníkům z oblastí 
chemické technologie a chemického průmyslu a to i nečlenům ČSPCH. 
a) návrh na udělení ceny může s příslušným zdůvodněním předložit každý člen či orgán              

ČSPCH Sekretariátu; 
b) o udělení ceny rozhoduje Hlavní výbor hlasováním. Pokud není návrh dostatečně            

zdůvodněn, může si Hlavní výbor vyžádat stanovisko příslušné místní pobočky nebo 
renomovaných členů ČSPCH; 

c) cena je každoročně předávána především na konferenci ICCT, na Sjezdech AČCHS           
nebo na schůzích Hlavního výboru.  

2. Čestné členství je Hlavním výborem udělováno podle čl. IV odst. 18 – 20 Stanov. 
3. Ceny mladým autorům za nejúspěšnější přednášky nebo postery může Hlavní výbor      

udělovat na konferencích pořádaných ČSPCH. Oceněny mohou být prezentace, jejichž      
autoři nepřekročili 35 let věku a svou přednášku nebo poster prezentovali osobně. 

 
    

čl. IV 
Členství, práva a povinnosti členů 

 
1. Členství v ČSPCH je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let,        

bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní       
příslušnosti. Členství se váže na osobu člena ztotožňujícího se s posláním a cíli ČSPCH,      
činného v oblasti průmyslové chemie a příbuzných oborů podle čl. I odst. 4. Členství je 
na jinou osobu nepřevoditelné a nepřechází na jeho právního zástupce. Členství v ČSPCH      
může být individuální, přidružené nebo čestné.Členové neručí za případné dluhy ČSPCH.  
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Individuální členství 
 
2. Členství vzniká účastí jednotlivce na konferencích pořádaných ČSPCH, zejména na    

mezinárodní konferenci ICCT a podpisem na prezenční listině. 
3. Členství zaniká: 

a) písemným oznámením člena ČSPCH o vystoupení doručeného Sekretariátu; 
b) úmrtím člena;  
c) vyloučením – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ČSPCH.  
d) Hlavní výbor má právo vyloučit člena pouze z vážných důvodů, pokud svým 

jednáním porušuje zásady a cíle ČSPCH nebo zanedbává členské povinnosti nebo 
hrožuje řádné plnění poslání ČSPCH.  

4. Individuální člen má právo:  
a)    aktivně se podílet se na všech formách činnosti ČSPCH; 
b) být aktuálně informován o pořádání všech akcí ČSPCH i novinkách a to především 

na webových stránkách ČSPCH i v ostatních informačních zdrojích; 
c) využívat všech výhod vyplývajících z členství, možnosti sníženého poplatku na 

akcích pořádaných nebo spolupořádaných ČSPCH;  
d) podávat návrhy, připomínky, stížnosti, vznášet dotazy orgánům ČSPCH a obdržet             

odpověď na svá podání jak v písemné, tak v elektronické formě; 
e) volit a být volen do Hlavního výboru, Kontrolní komise a ostatních orgánů; 
f) pracovat v odborném aktivu ČSPCH a při řešení odborných problémů se obracet na 

členy i orgány ČSPCH.  
 5.   Individuální člen je povinen:  

a) dodržovat Stanovy ČSPCH; 
b)    odpovědně vykonávat funkci, do které byl zvolen nebo delegován; 
c)    hájit zájmy a poslání ČSPCH a svou prací a jednáním přispívat k jejímu dobrému       

jménu; 
d)    jednou za tři roky aktualizovat své osobní daje, pokud došlo k jejich změnám. 

6.    Členové neručí za případné dluhy ČSPCH. 
     
 

Čestné členství 
 
7. Čestným členem může být jmenován významný tuzemský nebo zahraniční odborník,        

který má mimořádné zásluhy o rozvoj průmyslové chemie nebo činnosti ČSPCH.  
8.   Čestné členství uděluje Hlavní výbor na základě návrhu jednotlivých členů nebo 

poboček.          
9.   Čestný člen má všechna práva individuálního člena.  
 
 

čl. V 
Orgány spolku 

 
1.    Pro zabezpečení činnosti ČSPCH jsou zřízeny následující orgány: 

a) Hlavní výbor; 
b)    předseda; 
c)    Kontrolní komise. 

2.    Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh  
       jejich jednání jsou upraveny v následujících článcích Stanov. 



 

 4 

3.    Funkční období volených orgánů je 5 let. Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl 
pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu podle pořadí zvolených     
kandidátů ve schváleném výsledku voleb. Členství ve volených orgánech zaniká 
rezignací nebo smrtí člena voleného orgánu, uplynutím funkčního období, nebo 
odvoláním člena Hlavním výborem pro hrubé porušení jeho povinností a Stanov. 

 
 

čl. VI 
Hlavní výbor 

 
1. Hlavní výbor je statutárním a současně nejvyšším orgánem ČSPCH a řídí její činnost     

v souladu se Stanovami po celé funkční období.   
2.  Má 18 členů volených korespondenčně (elektronicky – per rollam), z kandidátky      

sestavené z návrhů Hlavního výboru, výborů poboček i jednotlivých členů na dobu 5  let.       
S výsledky voleb jsou členové seznámeni do 14 dnů po volbách na www stránkách       
společnosti a v nejbližším vydání Bulletinu chemických společností v časopise Chemické       
listy. 

3.    Volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, kteří jsou statutárními zástupci. 
4.    Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou       

loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.  
5.    Člen  Hlavního výboru vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil        

pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.  
6.    Zřizuje Sekretariát společnosti, jehož činnost řídí jím jmenovaný vedoucí.         
7.    Je svoláván vedoucím Sekretariátu podle dispozic předsedy, nejméně čtyřikrát ročně. Na       

schůzi mohou být zváni dle potřeby hosté. 
8.   Je usnášeníschopný pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny všech zvolených členů.        

Hlasy všech členů mají stejnou váhu. Při rozhodování je rozhodující nadpoloviční počet  
       hlasů přítomných členů. 
9.    Odpovídá za řádné hospodaření ČSPCH, kontroluje dodržování rozpočtu a schvaluje jeho       

změny, dbá o řádnou péči o majetek, o řádné naplňování činnosti a rozvoje ČSPCH, 
a o dodržování Stanov. Je oprávněn delegovat schválené pravomoci na další členy nebo       
zaměstnance ČSPCH.  

10.  Hlavnímu výboru výlučně přísluší tyto kompetence: 
a) zajišťovat prostřednictvím Sekretariátu agendu ČSPCH; 
b)    koordinovat činnost poboček; 
c)    kooptovat nové členy Hlavního výboru a Kontrolní komise za členy, kteří 

rezignovali nebo byli odvoláni z výkonu funkce; 
d)    jmenovat zástupce do orgánů a komisí spolupracujících organizací; 
e)    pověřovat své členy plněním konkrétních úkolů; 
f)     zřizovat a rušit pobočky; 
g)    schvalovat finanční rozpočet a Kontrolní zprávu; 
h)    schvalovat podmínky použití loga a názvu společnosti;  
i)     formulovat základní principy hospodaření; 
j)     rozhodovat o příspěvcích na odborné akce, zahraniční cesty, stáže a na finanční      

dotace udělených ocenění;  
k) organizovat mezinárodní kontakty ve spolupráci s ČSVTS, AČCHS a SCHP ČR; 
l) oceňovat mimořádnou aktivitu a odborné výsledky členů; 
m) každoročně zpracovávat zprávu o činnosti ČSPCh v uplynulém roce; 
n) schvalovat interní organizační normy ČSPCH. 
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11. V období mezi zasedáními řeší naléhavé problémy operativně předseda s vedoucí       
Sekretariátu, za přizvání alespoň jednoho z místopředsedů nebo členů Hlavního výboru. 
O přijatých rozhodnutích informuje předseda Hlavní výbor na nejbližším zasedání. 

 
 

čl. VII 
Předseda 

 
1. Je nejvyšším výkonným představitelem ČSPCH a navenek ji zastupuje společně s jedním       

místopředsedou nebo dalším členem Hlavního výboru. Podepisování se děje tak, že 
k názvu ČSPCH připojí svůj podpis vždy předseda a jeden člen výboru. K zastupování 
ČSPCH v dílčích věcech může být zplnomocněn další člen ČSPCH nebo vedoucí 
Sekretariátu. V takovém případě musí být zmocněné osobě písemně udělena plná moc 
s přesným vymezením oprávnění, odpovědnosti a věcného i časového rozsahu zmocnění. 

2. Je volen zvolenými členy Hlavního výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce        
nastupujícímu předsedovi. Předání je nutno provést nejpozději do 14 dnů od zvolení      
nového předsedy. 

3. K výlučným kompetencím předsedy patří: 
a)    svolávání a vedení schůzí Hlavního výboru, ověřování jejich usnášeníschopnosti,       

příprava programu a schvalování zápisů z jejich jednání; 
b) pracovní dohled nad činností Sekretariátu; 

4.    Řídí se zákony ČR, Stanovami ČSPCH, rozhodnutími Hlavního výboru;  
5.  Hlavní výbor může delegovat některé kompetence předsedy na další členy Hlavního     
       výboru nebo vedoucího Sekretariátu. 
 
 

čl. VIII 
Kontrolní komise 

 
1. Má min. 3 členy volené korespondenčně (elektronicky – per rollam) z kandidátky       

sestavené z návrhů Hlavního výboru, výborů poboček i jednotlivých členů na dobu 5  let.      
S výsledky voleb jsou členové seznámeni do 14 dnů po volbách na www stránkách       
společnosti a v nejbližším vydání Bulletinu chemických společností v časopise Chemické       
listy. Členem komise nesmí být osoba blízká členům Hlavního výboru. 

2.  Volí ze svého středu předsedu, který komisi zastupuje při jednání s ostatními orgány       
ČSPCH a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti ČSPCH. Komise se zodpovídá za      
svou činnost Hlavnímu výboru. Členové komise nejsou členy Hlavního výboru, ale       
mohou se jeho jednání účastnit bez hlasovacího práva. 

3.   Úkolem komise je kontrolovat, zda činnost orgánů ČSPCH a jejich hospodaření probíhá        
v souladu s obecně platnými předpisy,Stanovami, organizačními normami a rozhodnutími       
Hlavního výboru. 

4.  Provádí kontrolu nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí      
kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční 
závěrky       hospodaření. 

5.  Při provádění kontrol je povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení  
       kontroly oznámí předseda komise předsedovi Hlavního výboru bez zbytečného prodlení. 
6.  Je oprávněna nahlížet do všech dokladů ČSPCH a dát přezkoumat roční uzávěrku       

nezávislým auditorem. 
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7. O výsledku kontroly předá předseda komise do 14 dnů předsedovi Hlavního výboru 
a písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet 
kontrolovaných oblastí a návrhy opatření k nápravě. 

8.  Všichni členové ČSPCH, Hlavního výboru i Sekretariátu jsou povinni s Kontrolní komisí 
v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat ji potřebné informace, vysvětlení a další       
požadovanou součinnost. 

9.  Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry Kontrolní komise, mají právo připojit 
ke kontrolní zprávě své písemné vyjádření. 

 
 

čl. IX 
Pobočka 

 
1. Členové ČSPCH se mohou sdružovat v pobočce podle profesních nebo regionálních     

zájmů. Tyto organizační jednotky nemají právní subjektivitu, ani ekonomickou     
samostatnost a administrativně patří do působnosti Hlavního výboru prostřednictvím       
Sekretariátu.  

2.    Pobočku je možno ustavit na základě žádosti skupiny zájemců předložené 
prostřednictvím   Sekretariátu ke schválení Hlavnímu výboru. 

3.   Pobočka zanikne na základě rozhodnutí Hlavního výboru, vycházejícího z žádosti členů     
nebo z minimálně dvouleté pasivity pobočky.  

4.  Členové pobočky volí ze svého středu výbor a předsedu, který řídí činnost pobočky 
a zajišťuje úzký kontakt s Hlavním výborem, Kontrolní komisí a Sekretariátem.  

5.    Pobočky mají právo používat logo ČSPCH pro pořádané akce a svou činnost.  
6.    Ve své činnosti vychází pobočky z čl. II Stanov a to zejména 

a) vytvářením podmínek pro odbornou a společenskou seberealizaci členů, a to    
především v oblasti vzdělávání, tvůrčí a technické aktivity; 

b) spoluprací s vedením organizace, pokud je pobočka zřízena při průmyslové, 
pedagogické nebo výzkumné organizaci; 

c) spoluprací s odborným aktivem členů ČSPCH; 
d) předkládáním návrhů k optimalizaci činnosti ČSPCH Hlavnímu výboru 

prostřednictvím Sekretariátu. 
 
 

Čl. X 
Majetek a hospodaření 

 
1. Prostředky na svou činnost získává ČSPCH zejména z příspěvků účastníků konferencí,      

z dědictví a odkazů, z darů fyzických i právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze      
státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého 
majetku. 

2.   Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov, musí sloužit      
k financování činností naplňujících poslání a cíle ČSPCH a k vytváření potřebných     
podmínek pro realizaci těchto činností. 

3.  Prostředky ČSPCH nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických       
osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance ČSPCH. To nevylučuje použití       
prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří       
řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv. 

4.  Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány ČSPCH      
v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů.   
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5. Hlavní výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak       
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch ČSPCH. Ve smlouvě o svěření        
majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě. 

6.    Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Hlavním výborem. 
7.  Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem ČSPCH mohou být obsaženy ve       

vnitřních předpisech a směrnicích. 
 
 

Čl. XI 
Adresa, kontakty a informační zdroje 

 
1. Sekretariát České společnosti průmyslové chemie, Novotného lávka 5, 116 68  Praha 1. 
2.    Kontakty: telefon: 221 082 383; fax/telefon: 222 220 184; e-mail: chem_spol@csvts.cz .                         
3.    Informační zdroje: www.cspch.cz – průběžně; časopis Chemické listy – čtvrtletně      
       v Bulletinu chemických společností; v rámci pravidelných konferencí ICCT – ročně. 
 
 

Čl. XII 
Závěrečná ustanovení 

 
1. ČSPCH může být zrušen na základě rozhodnutí hlasování dvoutřetinové většiny Hlavního 

výboru nebo z rozhodnutí soudu z  důvodů stanovených zákonem. K zániku ČSPCH  
dochází po likvidaci, rozhodnutím rejstříkového soudu o výmazu ČSPCH ze spolkového 
rejstříku. 

2.    Likvidační zůstatek se převádí na organizaci, která má podobné poslání a cíle. 
3. Stanovy ČSPCH nabývají účinnosti dnem schválení Hlavním výborem. Jakákoliv     

změna Stanov nabývá  účinnosti dnem jejího přijetí Hlavním výborem.  
 
  
      
 
V Praze ………….                                                 ……………………………                                         
 
                                                                              doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. 
                                                                                               předseda  
 
 


