
 

Eurachem-ČR 

    
 
 

Stanovy Eurachem-ČR z.s. 
 

Čl. I 

Základní ustanovení 

1. Název spolku: Eurachem-ČR z.s. 

2. Sídlo spolku: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem. 

3. Identifikační číslo spolku: 48550400 

4. Eurachem-ČR z.s. (dále v textu jen spolek) je spolkem podléhajícím právnímu režimu podle § 214 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 4733.  

5. Spolek je dobrovolná organizace vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru analytické 
chemie, sdružených ke společné činnosti, jejímž účelem je podílet se v České republice na 
systémových opatřeních vedoucích k zabezpečení jakosti výsledků chemických a biochemických 
analýz, osvětové činnosti v tomto oboru a zintenzivnění přenosu informací z vyspělých zemí 
přidružením k řetězci národních organizací Eurachem. 

 

Čl. II 

Činnost spolku 

1. Spolek vyvíjí následující hlavní činnost v oblasti zabezpečení kvality chemických a biochemických 
analýz, aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita produkovaných analytických dat jak v rámci České 
republiky, tak ve vztahu k zahraničí: 

 
a) upozorňuje na problémy zabezpečení jakosti výsledků analýz v obou fázích tohoto procesu, tj. 

řízení kvality a prokazování kvality, 

b) podílí se na vypracování, ověřování a zavádění standardních postupů analýz a zabezpečení 
kvality, 

c) přispívá k zavádění nejdůležitějších forem prověřování kvality, jako jsou zkoušení způsobilosti a 
použití referenčních materiálů; v oblasti mezilaboratorních experimentů se zabývá principy jejich 
organizace a vyhodnocování, v oblasti referenčních materiálů principy jejich správného použití a 
shromažďuje rovněž informace o jejich potřebě a možnosti přípravy, 

d) zabývá se uplatněním dalších principů zabezpečení kvality analýz, zejména těch, které vyplývají z 
norem ČSN EN ISO/IEC 17025 a ČSN EN ISO 15189 v podmínkách analytických a 
zdravotnických laboratoří, jakož i z normy ČSN EN ISO/IEC 17043 o požadavcích na zkoušení 
způsobilosti. 

2. Mezi vedlejší aktivity spolku patří zejména: 
 

a) spolupráce ve vztahu k zahraničí především s organizací Eurachem a za tímto účelem 
respektování zásad této spolupráce shrnutých v Memorandum of Understanding (Bratislava, 
květen 2009) 

b) odborná výchova členů spolku i odborníků - nečlenů;  

c) přenos odborných poznatků získaných v zahraničí do České republiky;  
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d) vydávání odborných publikací a jiných odborných materiálů;  

e) aktivní účast při metodické a normotvorné činnosti;  

f) účast spolku a jeho členů v českých i zahraničních spolcích a jiných subjektech stejného nebo 
obdobného odborného zaměření a aktivní spolupráce s těmito subjekty;  

g) spolupráce s orgány veřejné správy;  

h) podpora při prosazování záměrů a požadavků členů spolku;  

i) pořádání seminářů, školení, kurzů, konferencí, workshopů a odborných exkurzí.  

 
3. Ke splnění svých úkolů Eurachem-ČR: 

a) pořádá vědecké a pracovní semináře, konference, diskuse, kursy, přednášky apod., 

b) dává příslušným odborným organizacím a úřadům podněty k opatřením týkajícím se rozvoje 
oboru, 

c) vydává pro své potřeby publikace mající vztah k činnosti Eurachem-ČR a k odborným 
problémům oboru. 

 

Čl. III 

Členství ve spolku 

1. Členství je kolektivní nebo individuální. 

2. Členem spolku se může stát kterákoli fyzická nebo právnická osoba, pokud  
 

a) je plně svéprávná;  

b) souhlasí se stanovami a účelem spolku;  

c) podala přihlášku do spolku a její členství ve spolku bylo schváleno výborem.  
 
3. Kolektivní i individuální členství vzniká přijetím písemné přihlášky a zaplacením kolektivního nebo 

individuálního příspěvku na jeden rok. 

4. Kolektivním členem se mohou stát státní i soukromé podniky, firmy, výzkumné ústavy, katedry 
vysokých škol, akciové i jiné společnosti (dále jen „organizace“), projeví-li zájem o členství podáním 
písemné přihlášky a zaplacením kolektivního členského příspěvku na jeden rok. Odborníci uvedení v 
přihlášce organizace mají ekvivalentní práva jako individuální členové Eurachem-ČR. V přihlášce 
navrhne organizace fyzickou osobu, která ji bude zastupovat a jednat jejím jménem. 

5. Individuálním členem se může stát odborník, projeví-li zájem o členství podáním písemné přihlášky a 
zaplacením individuálního členského příspěvku na jeden rok. 

6. Spolek vede seznam svých členů, který není veřejnosti přístupný. Do seznamu se zapisují identifikační 
a korespondenční údaje členů včetně data vzniku členství. Zápisy nebo výmazy týkající se členství 
osob ve spolku provádí tajemník výboru, a to vždy bezodkladně poté, co nastala skutečnost, která má 
za následek vznik členství, jeho zánik anebo změnu druhu členství. 

 
7. Členství ve spolku zaniká:  

a) písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku doručeným na adresu sídla spolku;  

b) rozhodnutím výboru o ukončení členství, jestliže člen opětovně a přes výstrahu porušuje své 
povinnosti, především nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu. Rozhodnutí o 
ukončení členství musí být písemné a musí být odůvodněno a doručeno členovi. Nesouhlasí-li 
dotčený člen s rozhodnutím o ukončení členství, může do 15 dnů od ukončení členství podat 
odvolání k valnému shromáždění. Odvolání má odkladný účinek. Členství zaniká marným 
uplynutím lhůty k podání odvolání nebo rozhodnutím valného shromáždění, které zamítne 
odvolání;  
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c) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého;  

d) zánikem člena - právnické osoby;  

e) zánikem spolku.  
Čl. IV 

Práva a povinnosti členů spolku 

1. Členové mají tato práva: 

a) osobně se podílet na činnosti spolku a spolurozhodovat o jeho záležitostech způsobem 
vyplývajícím ze stanov;  

b) zúčastnit se valného shromáždění a podílet se na jeho jednání včetně podávání návrhů na přijetí 
rozhodnutí;  

c) volit a být volen do volených orgánů spolku;  

d) přednostně získávat za stanovených podmínek publikace vydávané Společností, 

e) podávat návrhy a hlasovat o návrzích na všech schůzích, konferencích a odborných jednáních 
Eurachem-ČR;  

f) obracet se na spolek s podněty, připomínkami a stížnostmi, případně s žádostmi o řešení problémů 
v oblasti odborné působnosti spolku;  

g) být informován o pořádání všech akcí Eurachem-ČR 

 

2. Členové spolku jsou povinni: 

a) řídit se stanovami Eurachem-ČR, 

b) přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných poznatků prostřednictvím Eurachem-ČR, 

c) řádně a včas platit členské příspěvky. 

 

Čl. V 

Orgány spolku 

1.  Orgány spolku jsou: 

a) valné shromáždění 

b) výkonný výbor. 

2. Kontrolním orgánem Eurachem-ČR pro hospodaření jsou revizoři. 

3. Členem orgánu spolku se může stát jen jeho člen. Zánikem členství ve spolku zaniká i 
členství v jeho orgánech 

 

Čl. VI 

Valné shromáždění 

1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Eurachem-ČR. Řádné valné shromáždění se koná nejméně 
jednou za pět let. Svolává je výkonný výbor. 

2. Výkonný výbor může svolat mimořádné valné shromáždění na základě vlastního rozhodnutí nebo 
požádá-li o to nadpoloviční většina členů Eurachem-ČR. 

3. Výkonný výbor oznámí místo a termín konání valného shromáždění a jeho program nejméně 15 dní 
předem.  
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4. Valnému shromáždění předsedá předseda, popřípadě jiný pověřený člen výkonného výboru. Valné 
shromáždění je schopno se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se v určenou 
dobu potřebný počet členů, koná se o 30 minut později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu 
přítomných. 

5. Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných. 

6. K usnesení o změně stanov nebo zániku Eurachem-ČR je třeba souhlasu dvou třetin přítomných členů.  

7. Valnému shromáždění přísluší: 

a) určovat hlavní směry činnosti Eurachem-ČR do příštího valného shromáždění, 

b) hodnotit činnost výkonného výboru a revizorů Eurachem-ČR od posledního valného shromáždění, 

c) určovat počet členů výkonného výboru. 

d) usnášet se na základních hospodářských opatřeních,  

e) volit a odvolávat z funkce členy výkonného výboru, 

f) volit a odvolávat z funkce revizory, 

g) usnášet se na stanovách a jejich změnách, 

h) usnášet se na zániku Eurachem-ČR. 

i) rozhodovat o odvoláních proti ukončení členství. 

8. Volby orgánů spolku se řídí volebním řádem schváleným valným shromážděním. 

9. Valné shromáždění doplňuje výborem předloženou kandidátní listinu, schvaluje volební řád, volí 
členy výkonného výboru a revizory. 

10. Výkonný výbor může stanovit i jiný způsob organizace valného shromáždění, jako např. 
korespondenční nebo elektronickou formu jednání. 

11. V případě elektronické nebo korespondenční formy jednání se nepoužije ustanovení o schopnosti 
usnášení. Při elektronickém nebo korespondenčním hlasování mají jak individuální, tak kolektivní 
členové jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí valného shromáždění je třeba, aby pro něj hlasovala ve 
stanoveném časovém limitu nadpoloviční většina hlasujících členů. K usnesení o změně stanov a 
zániku Eurachem-ČR je třeba při elektronickém nebo korespondenčním hlasování dvou třetin platných 
hlasů. 

12. Při korespondenční nebo elektronické formě jednání musí být zaručeno, že všichni členové budou mít 
možnost se včas seznámit se všemi projednávanými materiály, že budou mít možnost vznášet 
k předloženým materiálům připomínky a předkládat vlastní návrhy v souladu s právy člena. 

13. Na návrh výkonného výboru mohou být volby provedeny též korespondenční nebo elektronickou 
formou. Pro zajištění korespondenční nebo elektronické formy voleb výkonný výbor jmenuje volební 
komisi. V případě korespondenčních nebo elektronických voleb musí být přijata taková opatření, aby 
se voleb mohl zúčastnit každý oprávněný volič, aby byla zajištěna anonymita volby, aby byla zajištěna 
průkaznost volby a aby byly vyloučeny jakékoliv vlivy zpochybňující nestrannost volby. 

14. Funkční období členů orgánů je 5 let. Členové orgánů setrvávají ve svých funkcích až do ustavení 
nových orgánů. 

15. Neplní-li člen výboru řádně úkoly vyplývající z jeho funkce, může být rozhodnutím výboru odvolán.  

16. Na místo člena orgánu, jehož členství v orgánu zaniklo, je zbývajícími členy orgánu kooptován nový 
člen. Členství v orgánu mu vzniká doručením výzvy k zahájení výkonu funkce. Kooptovaní členové 
orgánů vykonávají svou funkci do nejbližších voleb. 

17. Členům výboru a revizorům může být za výkon funkce přiznána přiměřená odměna popřípadě též 
náhrada ušlé mzdy a nákladů spojených s výkonem funkce. 

18. Členové orgánů spolku jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli 
v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž zveřejnění by mohlo způsobit újmu spolku či jejímu 
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členovi. Tím nejsou dotčeny povinnosti, které členům vyplývají ze zákona (povinnost oznámit trestný 
čin, vypovídat v trestním řízení, podat insolvenční návrh apod.). 

 

Čl. VII 

Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor řídí činnost Eurachem-ČR v období mezi valnými shromážděními. 

2. Výkonný výbor je volen na období pěti let. 

3. Za výbor jedná jeho předseda nebo místopředseda, kteří také zastupují spolek navenek. K písemnému 
právnímu jednání za spolek je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy výboru.  

4. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tajemníka a hospodáře spolku. 

5. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Svá rozhodnutí 
výbor přijímá většinou hlasů přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy výboru a v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy, jinak člena výboru, který byl 
výborem pověřen k zastupování předsedy výboru.  

6. Člen výboru je oprávněn na svou funkci rezignovat písemnou rezignací, která je účinná dnem jejího 
doručení výboru. Pokud se člen výboru bez zdravotních či jiných závažných důvodů nepodílí na 
činnosti výboru tak, že se nezúčastní více než poloviny schůzí za kalendářní rok, může ho výbor 
vyzvat k ukončení členství ve výboru. 

7. Schůzi výkonného výboru řídí předseda, popřípadě jiný jeho člen. Výkonný výbor se schází podle 
potřeby nejméně 5 krát do roka. 

8. Výbor má následující pravomoci: 

a) zabezpečuje přípravu valného shromáždění, 

b) zřizuje komise a pracovní skupiny pověřené plněním konkrétních úkolů, 

c) rozhoduje o zrušení členství, 

d) sestavuje a schvaluje plán činnosti Eurachem-ČR na následující rok, 

e) sestavuje a schvaluje rozpočet Eurachem-ČR na následující rok, 

f) schvaluje výši členského příspěvku, 

g) rozhodovat o poskytnutí odměny, náhrady ušlé mzdy a nákladů spojených s výkonem funkce a 
stanovit jejich výši a zásady jejich uhrazování. 

 

Čl. VIII 

Revizoři 

1. Kontrolu hospodaření Eurachem-ČR vykonávají revizoři. Mají právo nahlížet do všech účetních 
dokladů Společnosti. 

2. Revizoři podávají zprávu o hospodaření valnému shromáždění. 

3. Revizoři jsou voleni na pětileté funkční období. 

 

Čl. IX 

Pracovní skupiny 

 
1. Výbor v oblasti odborné působnosti spolku zřizuje a ruší tematické pracovní skupiny k řešení 

aktuálních specifických problémů. Členství v odborných skupinách je dobrovolné a jejich členy 
mohou být členové spolku i jiní odborníci, kteří členy spolku nejsou  
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2. Práci skupiny řídí pověřený člen, který předkládá odbornou zprávu výkonnému výboru a valnému 
shromáždění. 

Čl. X 

Hmotné prostředky k plnění úkolů Eurachem-ČR 

 

1. Příjmy Eurachem-ČR tvoří: 

a) členské příspěvky, 

b) prostředky poskytované jinými organizacemi, 

c) příjmy vyplývající z vlastní činnosti Eurachem-ČR, 

d) prostředky z darů, dědictví, nadací, grantů. 

2. Hospodaření Eurachem-ČR se řídí rozpočtem. Návrh rozpočtu sestavuje výkonný výbor na období 
kalendářního roku.  

3. Účetní uzávěrku za předcházející rok projedná výkonný výbor v následujícím kalendářním roce. 

 

Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Zrušení spolku a jeho likvidace se řídí ustanoveními § 268 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku.  

2. Tyto stanovy nahrazují stanovy přijaté dne 10. 8. 2008. 

3. Členové orgánů, kteří svou funkci vykonávají ke dni účinnosti těchto stanov, se považují za zvolené 
podle těchto stanov. Pro posouzení dne zahájení funkčního období a pro jeho délku se použijí 
dosavadní stanovy. 

4. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2016.  
 
 
V Praze dne 30. 9. 2016 


