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Asociace akreditovaných cytologických laboratoří 

pro cervikální screening 

 

 

I. 

Název, sídlo a charakter sdružení 

Název sdružení je: Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální 
screening o.s.  

Sídlo sdružení: Smetanova 954, 755 01 VSETÍN 

Sdružení „Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening 
o.s.“, dále jen Asociace, je nezávislá, dobrovolná, profesní odborná a stavovská organizace 
akreditovaných screeningových laboratoří a odborníků, zajišťujících cytologický screening, 
jejímž cílem je sdružovat se za účelem uplatnění a hájení profesních zájmů jejích členů. 
Akreditovanou screeningovou cytologickou laboratoří se rozumí cytologická laboratoř 
doporučená rozhodnutím Komise MZČR pro screening karcinomu děložního hrdla.   

Sdružení je právnickou osobou založenou dle z.č. 83/1990 Sb. v platném znění, jedná se  
o neziskovou organizaci. 

Sdružení působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky a celé 
sdružení je tedy místně příslušnou organizační jednotkou. 

 

II. 

Cíle a poslání sdružení 

Cílem sdružení je uplatnění a hájení profesních zájmů jeho členů, zejména v oblastech: 

• Vytváření podmínek pro řádný výkon cytologického screeningu. 
• Zvyšování odborné a etické úrovně členů. 
• Stanovení zásad smluvních vztahů mezi akreditovanými cytologickými laboratořemi  

a zdravotními pojišťovnami. 
• Prosazování zájmů akreditovaných cytologických laboratoří a pomoc při řešení sporů. 

 

 

 



III. 

Formy činnosti sdružení 

Asociace hájí a prosazuje zájmy svých členů na: 

• Dohodovacích řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění. 
• Výběrových řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění. 
• Dalších jednáních, která souvisejí s profesní činností členů. 

Další formy činnosti Asociace: 

• Spolupráce při přípravě a realizaci koncepce vzdělávání členů. 
• Asociace hájí zájmy svých členů ve vztahu k orgánům veřejné správy a institucí na 

území ČR i v cizině. 
• Spolupráce zejména s orgány Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, 

s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem financí ČR, civilně správním 
úsekem Ministerstva vnitra ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

• Spolupráce zejména s odbornou veřejností a orgány České lékařské společnosti 
JEP, dále s ČLK, lékařskými fakultami a ostatními zdravotnickými organizacemi 
na území ČR i zahraničními partnerskými lékařskými organizacemi. 

Asociace vede vlastní účetnictví. 

IV. 

Vznik členství 

Asociace sdružuje:  

• Řádné členy 
• Přidružené členy 
• Čestné členy 
• Poradce 

Členství ve sdružení vzniká dnem rozhodnutí Výboru o přijetí zájemce, na základě podání 
přihlášky splňující všechny náležitosti a zaplacením členského příspěvku, nestanoví-li se dále 
jinak. 

Přijatý člen je zapsán do seznamu členů sdružení. 

Řádný člen - Řádným členem Asociace se může stát subjekt, který provozuje zdravotnické 
zařízení, a to akreditovanou screeningovou cytologickou laboratoř, na základě vlastní 
příslušné registrace nebo registrace právnické osoby, jejímž je společníkem a byl přijat do 
Asociace Výborem. 

Přidružený člen - zaměstnanci zdravotnických zařízení, a to akreditovaných screeningových 
cytologických laboratoří, se mohou stát přidruženými členy, a to pouze se souhlasem jejich 
zaměstnavatele a pokud by byli přijati do Asociace Výborem. Pro tyto členy sdružení, kteří 
neprovozují zdravotnické zařízení na území ČR, neplatí ustanovení čl. VI. odst. a), g) a h) 
Stanov. 



Čestný člen – čestným členem Asociace se může stát fyzická osoba, která se mimořádně 
zasloužila o obor cytologie. Čestný člen neplatí členské příspěvky a má stejná práva jako 
řádný člen s výjimkou ustanovení čl. VI. odst. a). O jmenování čestným členem rozhoduje 
Výbor. 

Poradce - poradcem se může stát tuzemská nebo zahraniční osoba, která může přispět k 
naplnění cíle Asociace. O jmenování poradce rozhoduje Výbor. Poradce má, pokud je 
přizván, právo účastnit se valné hromady a jednání Asociace s hlasem poradním. 

 

V. 

Zánik členství 

Členství v Asociaci zaniká: 

a) Ztrátou akreditace zdravotnického zařízení po projednání Komise MZ ČR. 
b) Úmrtím či zánikem člena Asociace. 
c) Vstupem člena, právnické osoby, do likvidace nebo prohlášením úpadku člena. 
d) Ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům člena sdružení. 
e) Vystoupením na základě písemného prohlášení člena doručeného Předsedovi 

Asociace. 
f) Vyloučením v případě pravomocného rozhodnutí soudu o spáchání trestného činu 

členem. 
g) Na základě rozhodnutí Výboru Asociace pro opakované nebo hrubé porušení 

Stanov Asociace. 
h) Ztrátou osvědčení člena od ČLK. 
i) Neplacením členských příspěvků po dobu dvou let. 
j) Ukončením činnosti Asociace. 

V pravomoci Výboru Asociace je pozastavit rozhodnutím členství v Asociaci členovi, který je 
stíhán pro podezření ze spáchání trestného činu. 

Vyloučení člena z Asociace a zrušení jeho členství v Asociaci je provedeno písemným 
oznámením rozhodnutí o zrušení členství v Asociaci dotčené osobě, podepsaným statutárním 
zástupcem Asociace a zaslaným na adresu dotčené osoby. 

 

VI. 

Členská práva 

Řádný člen Asociace má tato práva: 

a) Volit a být volen do orgánů Asociace. 
b) Využívat pomoci Asociace v oblasti dalšího vzdělávání v oboru. 
c) Využívat možností konzultací zprostředkovaných Asociací spojených s výkonem 

povolání cytologa. 
d) Zúčastňovat se akcí pořádaných Asociací. 
e) Být informován o činnosti hospodaření Asociace na valné hromadě Asociace. 



f) Vyslovovat svobodně své názory a obracet se se svými požadavky, návrhy  
a stížnostmi na orgány Asociace. 

g) Využívat všech výsledků dohodovacího řízení sjednaných zástupci Asociace, ve 
smyslu čl. III. Stanov a jiných dohod mezi zástupci Asociace a jinými subjekty. 

h) Požádat Asociaci o zprostředkování právní pomoci ve sporech, vyplývajících 
z výkonů povolání za přispění ČLK. 
 

VII. 

Členské povinnosti 

Řádný člen Asociace má tyto povinnosti: 

a) Dodržovat Stanovy, vnitřní řády, obecně závazné předpisy a výsledky dohod mezi 
zástupci Asociace a jinými subjekty (včetně Rámcové smlouvy se zástupci 
zdravotních pojišťoven). 

b) Řádně a v termínu platit členské příspěvky. 
c) Hlásit všechny změny v kontaktních údajích člena Výboru. 
d) Vykonávat řádně svěřené funkce a úkoly v Asociaci. 
e) Respektovat rozhodnutí orgánů Asociace. 
f) Dodržovat principy kolegiality. 

 

VIII. 

Orgány sdružení 

Valná hromada 

Výbor 

Revizní komise 

IX. 

Valná hromada 

Ustavující valná hromada se koná do jednoho až dvou měsíců od vzniku sdružení. Právo 
účastnit se ustavující valné hromady a hlasovat na ní mají osoby, které podaly návrh na 
registraci Asociace. Tyto osoby se okamžikem vzniku Asociace stávají prvními členy 
Asociace. 

Ustavující valná hromada volí první členy Výboru. 

Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace a tvoří ji všichni řádní členové Asociace. 
Každý člen Asociace má jeden hlas. 

Valná hromada se schází nejméně jednou ročně a svolává ji Výbor. V případě, že Výbor 
nesvolá valnou hromadu ve lhůtě jednoho roku ode dne konání poslední valné hromady, 
má právo svolat valnou hromadu jakýkoliv člen Asociace. 

 



Do výlučné působnosti valné hromady náleží: 

a) Rozhodování o změnách stanov Asociace. 
b) Stanovení hlavních zásad činnosti Asociace. 
c) Volba a odvolání členů Výboru. 
d) Schvalování zprávy Výboru o činnosti od poslední valné hromady. 
e) Schvalování zprávy Výboru o finančním hospodaření Asociace za uplynulé období 

– kalendářní rok. 
f) Schvalování plánu hospodaření pro další období. 
g) Stanovení výše členských příspěvků. 
h) Schvalování programu činnosti Asociace vždy na následující kalendářní rok. 
i) Rozhodování o nakládání s majetkem Asociace. 
j) Další otázky, které si valná hromada vyhradí do své působnosti. 
k) Rozhodování o zániku Asociace a způsobu naložení s majetkem Asociace 

v takovém případě. 
l) Vydávání vnitřních pravidel fungování Asociace. 
m) Rozhodování o ukončení činnosti Asociace. 

 

Rozhodnutí valné hromady je platné, hlasovala-li pro něj prostá většina hlasů přítomných 
členů. Pro rozhodnutí uvedená pod písm. a), j) a m) je třeba souhlasu 75% všech přítomných 
hlasů členů Asociace. V případě nerozhodného výsledku rozhoduje hlas Předsedy. 

Valnou hromadu svolává Výbor Asociace písemným oznámením všem členům Asociace, 
zaslaným nejméně 14 dnů přede dnem konání zasedání valné hromady. 

Valné hromady se zúčastní každý člen osobně nebo v zastoupení zástupcem na základě 
písemné plné moci. 

O jednání valné hromady je pořízen zápis, za jehož správnost odpovídá Předseda. Výbor je 
povinen zakládat protokoly takto pořízené a poskytnout je k nahlédnutí kterémukoliv členu 
Asociace, jestliže o to požádá. 

Zasedání valné hromady řídí Předseda. Hlasování ve valné hromadě se provádí aklamací. 
Valná hromada může určit jiný způsob hlasování. 

Každý člen má právo účastnit se zasedání valné hromady, vyjadřovat se k předloženým 
návrhům, podávat návrhy nové a hlasovat o nich. 

O svolání valné hromady může požádat kterýkoliv člen, a to písemnou žádostí Předsedovi, 
Výbor ve lhůtě, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení takové žádosti, rozhodne, zdali je 
žádost důvodná. V případě, že Výbor rozhodne, že žádost je důvodná, svolá Výbor valnou 
hromadu ve lhůtě 30ti dnů ode dne rozhodnutí Výboru. Výbor je povinen svolat valnou 
hromadu, požádá-li písemně o její svolání alespoň jedna třetina Asociace. 

X. 

Výbor  

Výbor řídí činnost Asociace mezi valnými hromadami. Členové Výboru jsou voleni valnou 
hromadou Asociace. Výbor se skládá nejméně ze třech členů. Členové Výboru jsou voleni 
z řad řádných členů Asociace na dobu 4 let. 



Do působnosti Výboru náleží: 

a) Svolávat valnou hromadu nejméně 1x ročně. 
b) Rozhodovat o přijetí členů Asociace, jakož i přidružených členů Asociace,  

o jmenování čestných členů a poradců Asociace. 
c) Předkládat valné hromadě návrh programu činnosti Asociace na následující období, 

zprávy o činnosti a hospodaření Asociace za uplynulé období. 
d) Realizovat schválené programy činnosti Asociace. 
e) Podávat návrhy valné hromadě na změny Stanov Asociace. 
f) Vést účetnictví a finanční hospodaření v souladu s rozhodnutím valné hromady. 
g) Uzavírat pracovně právní smlouvy s pracovníky Asociace a uzavírat obchodní 

smlouvy jménem Asociace. 
h) Konat veškerá výkonná opatření k zajištění úkolů, jež jsou mu svěřeny Stanovami  

a k zajištění cílů Asociace. 
i) Vést seznam členů Asociace. 
j) Rozhodovat o vyloučení člena Asociace pro opakované nebo hrubé porušení Stanov 

Asociace. 
k) Pozastavit členství v Asociaci členovi, který je stíhán pro podezření ze spáchání 

trestného činu. 
l) Řešit běžnou agendu asociace. 

Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů. 

K platnosti usnesení Výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý 
z členů výboru je vzájemně zastupitelný. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy. 

Předseda je statutárním orgánem Asociace a jedná jejím jménem navenek. Předsedu volí 
členové Výboru ze svého středu. Předseda (ev. Valná hromada) může k jednání jménem 
Asociace písemně zmocnit další členy Asociace. V plné moci musí být uveden rozsah 
zmocnění, a to na časově omezenou dobu. 

Předseda svolává schůze Výboru, řídí činnost Asociace v období mezi jednotlivými schůzemi, 
je oprávněn k běžnému řízení Asociace. 

 

XI. 

Revizní komise 

Revizní komise je kontrolní orgán Asociace volený valnou hromadou na období 4 let. Má tři 
členy, ze svého středu volí Předsedu, který řídí její činnost. Revizní komise se schází 
minimálně dvakrát do roka. 

 

Revizní komise je oprávněna a povinna: 

• Kontrolovat dvakrát do roka činnost a hospodaření Asociace. 
• Účastnit se rozšířeného jednání Výboru Asociace 2x ročně. 
• Podávat zprávu o činnosti na valné hromadě Asociace. 

 



XII. 

Majetek 

Majetkem Asociace se stává movitý nebo nemovitý majetek, zakoupený či jinak získaný 
Asociací po dobu její činnosti. 

Příjmy Asociace tvoří: 

a) Členské příspěvky 
b) Dotace, granty a dary 
c) Jiné příjmy, např. výnosy z akcí pořádaných Asociací 

XIII. 

Zásady hospodaření 

Financování v Asociaci upravují obecně platné právní předpisy. 

Základním zdrojem příjmů pro zajištění činnosti Asociace jsou členské příspěvky, případně 
dotace, granty a dary. 

Dalším zdrojem příjmů je výnos z akcí pořádaných Asociací. 

Prostředky Asociace jsou majetkem účelově určeným k plnění úkolů vytýčených Stanovami 
Asociace a smí jich být použito pouze v souladu s tímto určením. Finanční prostředky 
Asociace neslouží k podnikatelským cílům. Prostředky Asociace jsou poskytovány vždy jen 
na smluvním základě, a to zejména k těmto účelům: 

• Uskutečňování cílů Asociace. 
• Financování vlastního provozu Asociace. 
• Vyplácení platů a odměn zaměstnancům a spolupracovníkům Asociace. 
• Členové Výboru smějí být odměňováni za svoji činnost ve Výboru, a to na základě 

rozhodnutí valné hromady. Náleží jim také náhrada hotových výdajů, spojených 
s výkonem funkce člena Výboru. 

Valná hromada může stanovit svým rozhodnutím další závazná pravidla pro použití 
prostředků Asociace. Není-li takové další rozhodnutí, rozhoduje o použití prostředků 
Asociace Výbor v souladu s cíli a pravidly shora stanovenými. 

 

 

Schváleno valnou hromadou v Praze dne 21.3.2011. 

 


