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§ 1)

Základní ustanovení

1) Česká společnost chemického inženýrství (dále jen Společnost nebo ČSCHI) je dobrovolné
sdružení inženýrů, vědců, techniků, pedagogů a odborných a výzkumných pracovníků
v oboru chemického inženýrství.
2) Za chemické a procesní inženýrství (dále CHI) se zde považuje průnik oborů jako jsou
inženýrské chemie a strojní inženýrství, energetika, automatizace a další, vyznačený tvorbou
a využíváním procesů a aparátů chemických, biochemických a potravinářských
farmaceutických a jiných technologií v nejširším slova smyslu.
3) Společnost je občanské sdružení podle zákona č. 89/2012 Sb.
4) Společnost vznikla na základě rozdělení bývalé Československé společnosti chemického
inženýrství v důsledku změn státoprávního uspořádání bývalé České a Slovenské federativní
republiky. Společnost se spolu se Slovenskou společností chemického inženýrství pokládá
za jejího právního nástupce.

§ 2)

Působiště Společnosti

1) Sídlem Společnosti je Praha
2) Společnost působí na celém území České republiky.
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§ 3)

Poslání Společnosti

Posláním Společnosti je zejména:
1) všestranně podporovat rozvoj oborů CHI podle § 1) odst.2)
2) svou činností napomáhat zvyšování odbornosti svých členů a celé CHI veřejnosti a usilovat
o vytváření jejich profesionální sounáležitosti
3) spolupracovat při výchově specialistů v CHI na školách všech stupňů, vzdělávacích,
vědeckých a výzkumných institucích
4) podporovat a koordinovat výměnu informací a uplatnění znalostí svých členů v průmyslové,
obchodní, podnikatelské, řídící, výzkumné, projekční a konstrukční praxi v chemickém,
strojírenském, potravinářském průmyslu a v dalších odvětvích, v národním i mezinárodním
měřítku
5) zastupovat zájmy českého CHI v tuzemských i zahraničních inženýrských organizacích
federativního typu (svazech, komorách ap.)
6) usilovat o kodifikaci a dodržování vysokého etického standardu inženýrské práce
7) usilovat o odpovídající postavení profesionálních chemických inženýrů v České republice.
V tom smyslu se zabývat otázkami autorizace, atestace, akreditace buď samostatně, nebo
spolu s ostatními inženýrskými organizacemi a usilovat o vhodné legislativní řešení.

§ 4)

Činnost Společnosti

Ke splnění svého poslání Společnost zejména:
1) pořádá konference, semináře, symposia, kongresy, sjezdy, přednášky, diskuze, školení,
kurzy, zájezdy apod.
2) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti a k provádění ediční politiky v oboru CHI
3) vyjadřuje se k osnovám, kurzům a výuce ve svém oboru
4) může vydávat časopis a pro své potřeby i publikace, mající vztah k činnosti Společnosti
a jejímu oboru
5) může vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky
6) v oboru své působnosti spolupracuje s příbuznými organizacemi, zejména se Slovenskou
společností chemického inženýrství, Českou společností chemickou, Českou společností
průmyslové chemie, Českou strojírenskou společností a dalšími.

§ 5) Členění Společnosti
1) Ve své činnosti se Společnost člení podle odborných a místních hledisek.
2) V těch místech, kde jsou pro jejich činnost předpoklady, jsou zřizovány Pobočné spolky.
3) Podle zaměření členů Společnosti jsou ustavovány odborné sekce a pracovní skupiny. Tyto
útvary mohou být organizovány jako společné s příbuznými organizacemi podle § 4) odst. 6)
4) K řešení úkolů průřezového charakteru (výchova, věda a výzkum, autori zace, etika apod.) se
ustavují komise.
5) Činnost místních Pobočných spolků, odborných sekcí, pracovních skupin a komisí řídí výbory
zvolené na jejich plenárním zasedání. Výbory si zvolí svého předsedu, případně další
funkcionáře. Předsedy výboru ve funkcích potvrzuje Předsednictvo společnosti.

§ 6)

Členství

1) Společnost má individuální členství.
2) Členy Společnosti mohou být i právnické osoby činné v oboru Společnosti (členství
právnických osob).
3) Individuální členství může být též členství čestné.
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§ 7)

Individuální členství

1) Členem Společnosti se může stát každý odborník činný v oboru CHI, jestliže podá přihlášku
a souhlasí s posláním a činností Společnosti
2) Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členských příspěvků.
3) O přijetí rozhoduje Předsednictvo společnosti.
4) O přijetí dostane člen písemný doklad.
5) Členství není omezeno ani místně ani na užší specializaci a není v rozporu se členstvím
v jiných profesních organizacích či sdruženích.

§ 8)

Seznam členů

1) Spolek vede seznam členů
2) Aktuální seznam členů eviduje Výkonný sekretář společnosti
3) Seznam členů není zveřejňován

§ 9)

Členství právnických osob

1) Členem Společnosti se může stát právnická osoba nebo její organizační součást činná
v oblasti CHI, která souhlasí s posláním a činností Společnosti a svůj zájem projeví podáním
přihlášky.
2) V přihlášce právnická osoba navrhne jmenovitě jednoho svého pracovníka, který bude jejím
reprezentantem ve Společnosti a bude jejím jménem jednat.
3) O formách a podmínkách spolupráce právnické osoby a Společnosti může být vypracována
individuální dohoda.
4) Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členských příspěvků, pokud budou stanoveny.
5) O přijetí rozhoduje Předsednictvo Společnosti.

§ 10)

Čestné členství

1) Čestným členem se může stát významný domácí i zahraniční chemický inženýr.
2) Čestné členy volí Hlavní výbor
3) Čestné členství vzniká provedením volby. Jmenování čestných členů se uskutečňuje zpravidla
slavnostním způsobem za jejich přítomnosti na plenárních akcích Společnosti.

§ 11)

Práva členů

1) Členové mají právo:
a. zúčastňovat se všech akcí Společnosti
b. zúčastňovat se činnosti v odborných sekcích, pracovních skupinách či komisích
Společnosti.
c. působit v Pobočném spolku Společnosti, pokud byla ustavena
d. zúčastnit se Valného shromáždění a podílet se na jeho jednání
e. volit a být volen do všech orgánů Společnosti
f. podávat návrhy a připomínky k činnosti Společnosti a jejích orgánů
g. být informován o všech akcích Společnosti
2) Právnické osoby realizují svá členská práva prostřednictvím svého reprezentanta jedním
hlasem.
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§ 12)

Povinnosti členů

Členové jsou povinni:
1) všestranně usilovat o naplňování poslání Společnosti § 3) a zachovávat její stanovy
2) plnit usnesení orgánů Společnosti v rozsahu svých kompetencí
3) zodpovědně a čestně plnit funkce, jimiž b yli pověřeni či do nichž byli zvoleni
4) neprodleně oznamovat sekretariátu Společnosti všechny změny údajů uvedených na členské
přihlášce
5) platit členské příspěvky
6) plnit individuální dohody, pokud je se Společností uzavřou § 8) odst. 3)

§ 13)

Zánik členství

1) Členství ve Společnosti zaniká:
a. písemným prohlášením člena, že ze Společnosti vystupuje
b. vyloučením
c. nezaplacením členských příspěvků
d. úmrtím člena
2) Člen může být vyloučen pro hrubé porušení členských povinností
3) O vyloučení rozhoduje Hlavní výbor společnosti. Proti jeho rozhodnutí se člen může odvolat
k Valnému shromáždění.
4) Členství je pozastaveno, pokud nelze na základě uvedených kontaktních informací člena
kontaktovat, a to až do doplnění aktuálních kontaktních informací

§ 14)

Orgány Společnosti

1) Řídící orgány Společnosti jsou:
a. Valné shromáždění
b. Hlavní výbor
c. Předsednictvo
2) Statutárním orgánem Společnosti je Předseda
3) Kontrolním orgánem Společnosti jsou Revizoři

§ 15)

Valné shromáždění

1) Valné shromáždění členů je nejvyšším orgánem Společnosti
2) Valnému shromáždění přísluší:
a. schvalovat zprávu Hlavního výboru o činnosti Společnosti za období od posledního
Valného shromáždění
b. schvalovat hospodaření a zprávu Revizorů za období od posledního Valného
shromáždění
c. schvalovat koncepci činnosti Společnosti na příští období
d. usnášet se na Stanovách a jejich změnách
e. rozhodovat o členských příspěvcích a jejich výši
f. usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních
g. určovat počet členů Hlavního výboru a Revizorů
h. volit členy Hlavního výboru a Revizory
i. zřizovat pamětní medaile či jiná ocenění, případně nadace
j. usnést se na zániku Společnosti
3) Řádné Valné shromáždění se koná alespoň jednou ročně. Svolává je Statutární orgán
Společnosti alespoň 4 týdny předem.
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4) Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda Společnosti, nebo některý z
místopředsedů
5) Valné shromáždění se usnáší prostou většinou přítomných. Valné shromáždění volí členy
Volební komise a zapisovatele. Dále pak na základě předložené kandidátní listiny členy
Hlavního výboru a Revizory.
6) Kandidátní listinu sestavuje Volební komise na základě podnětů členstva
7) Volební komise též vypracuje podrobné technické pokyny k provedení voleb.

§ 16)

Hlavní výbor

1) Hlavní výbor řídí veškerou činnost Společnosti po dobu svého funkčního období, které trvá tři
roky.
2) Hlavnímu výboru dále přísluší:
a. Volit ze svého středu členy Předsednictva a určovat jejich počet. V případě dlouhodobé
nefunkčnosti či hrubého porušení povinností nebo Stanov je může i odvolávat.
b. Schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti, vypracovanou předsednictvem
za uplynulé období a revizní zprávu.
c. Určovat zaměření činnosti a hospodaření Společnosti pro nejbližší období a pověřovat
v souvislosti s tím Předsednictvo plněním konkrétních úkolů
d. Zajišťovat přípravu Valného shromáždění (viz též § 15))
e. Kooptovat náhradníky za členy Hlavního výboru nebo za revizory, kteří trvale opustili
výkon své funkce
f. Zřizovat nebo rušit odborné sekce, pracovní skupiny, místní pobočky, a kontrolovat
jejich činnost
g. Rozhodovat o věcech členství ve Společnosti a volit čestné členy, popř. čestného
předsedu Společnosti.
3) Hlavní výbor je za svou činnost zodpovědný Valnému shromáždění.
4) Schůze Hlavního výboru svolává a řídí Předseda nebo některý z Místopředsedů
5) Hlavní výbor se usnáší prostou většinou přítomných členů. V nerozhodném případě je
rozhodující hlas předsedajícího.

§ 17)

Předsednictvo

1) Předsednictvo je výkonným orgánem Hlavního výboru po dobu svého funkčního období, které
trvá 3 roky.
2) Předsednictvo volí ze svého středu Předsedu společnosti (dále Předsedu), 2 místopředsedy,
tajemníka a hospodáře.
3) Předsednictvu přísluší:
a. Zajišťovat běžnou činnost Společnosti
b. Předkládat Hlavnímu výboru zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti
c. Plnit úkoly, kterými bylo pověřeno Hlavním výborem
d. Vypracovávat návrhy a podklady pro jednání Hlavního výboru
e. Jmenovat - kde je to potřeba - členy a delegáty do tuzemských a zahraničních
organizací a federací
f. Zřizovat nebo rušit komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat či
odvolávat jejich členy
g. Rozhodovat o personálních a finančních záležitostech zaměstnanců Společnosti
4) Schůze Předsednictva svolává a řídí Předseda nebo některý z místopředsedů
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5) K platnému rozhodnutí Předsednictva musí být přítomna polovina jeho členů. Předsednictvo
se usnáší prostou většinou přítomných členů. V nerozhodném případě je rozhodující hlas
předsedajícího.

§ 18)

Výkonný sekretář Společnosti

1) Společnost může zaměstnávat výkonného sekretáře
2) Výkonný sekretář nemůže být členem Předsednictva (viz § 16 odst. 3g.)
3) Výkonný sekretář - osobně zpracovává agendu Společnosti podle pokynů Předsednictva
- řídí za tím účelem činnost sekretariátu a zaměstnanců Společnosti
- zúčastňuje se jednání Předsednictva a Hlavního výboru s poradním hlasem

§ 19)

Revizoři

1) Dohled nad hospodářskou činností Společnosti vykonávají Revizoři.
2) Hlavní výbor, Předsednictvo a výkonné orgány Revizorům poskytují všechny potřebné
doklady a informace a vytvářejí pro jejich činnost vhodné předpoklady.
3) Revizoři se zúčastňují schůzí Hlavního výboru a mohou se zúčastňovat i schůzí
Předsednictva.
4) O výsledcích revize vypracovávají revizní zprávy.

§ 20)

Finanční prostředky Společnosti

1) K hospodářské činnosti Společnosti slouží:
a. členské příspěvky, pokud jsou stanoveny
b. majetek Společnosti
c. prostředky poskytované k tomu účelu jinými orgány, společnostmi, organizacemi
a sponzory
d. dary a dědictví
e. příjmy vyplývající z vlastní činnosti Společnosti
2) Společnost nevytváří zisk. Veškerý čistý příjem Společnosti je určen k zachování
a provozování její vlastní činnosti za účelem plnění jejího poslání.

§ 21)

Zastupování Společnosti

1) Společnost zastupuje a jejím jménem jedná Předseda.
2) Předsednictvo může zmocnit též další osoby, aby v rozsahu, který určí, Společnost
zastupovaly a jejím jménem jednaly.

§ 22)

Zánik společnosti

1) Jestliže Společnost zanikne, připadne její likvidační zůstatek České společnosti chemické s
podmínkou, že jej odevzdá jinému sdružení občanů, pokud by se do tří let po zániku
Společnosti ustavilo s podobným posláním v CHI.

