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STANOVY SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. 
 

 

 

I. 

NÁZEV SPOLKU 
Název spolku je Sdružení studentů stomatologie České republiky, z.s. (dále jen „SSS ČR“). 

Anglický název spolku je Czech Dental Student Association (zkratka CDSA). 

 

 

II. 

SÍDLO 
Sídlem SSS ČR je děkanát Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Husova 3, 306 05 

Plzeň. SSS ČR působí v dalších městech České republiky, která jsou sídlem lékařských fakult 

se stomatologickým zaměřením /Praha, Brno, Olomouc a Hradec Králové/.  

 

 

III. 

CÍLE ČINNOSTI 
1. Organizování odborných stáží a praxí studentů, např. ve spolupráci s IADS a EDSA 

/International Association of Dental Students a European Dental Students' Association/. 

2. Pořádání výukových akcí pro laickou veřejnost, aktivní účast v osvětových kampaních 

orální hygieny apod. 

3. Mezifakultní spolupráce. 

4. Spolupráce s Českou stomatologickou komorou (dále jen „ČSK“). 

5. Rozvoj a podpora studentské vědecké práce, organizování konferencí, odborných kurzů a 

seminářů. 

 

 

IV. 

ČLENSTVÍ 
1. Členem SSS ČR se může stát každý student zubního lékařství v České republice, který o 

členství požádá formou vyplněné přihlášky v papírové nebo elektronické formě. 

2. Ve výjimečných případech se členem může stát jiná fyzická nebo právnická osoba. 

V těchto případech o přijetí rozhoduje Výkonná rada. 

3. Evidenci členů pořizuje místní organizace a předkládá administrátorovi, který ji spravuje. 

4. Členství je bezplatné. 

5. Členové jsou povinni podílet se na prosazování zájmů a cílů SSS ČR a respektovat 

Stanovy. 

6. Členové mají právo účastnit se zasedání Valné hromady a mohou být voleni do funkcí SSS 

ČR. 

7. Členství zaniká u studentů zubního lékařství 12 měsíců po ukončení studia, nebo jestliže o 

to sám člen požádá. Ve výjimečných případech lze prodloužit členství i po uplynutí doby 

stanovené ve větě první. O prodloužení členství rozhoduje Valná hromada. Toto neplatí pro 

funkci aktuálně bývalého prezidenta, jehož členství je vázáno na dobu působení ve funkci. 

8. V případě, že člen jedná v rozporu se zájmy a cíli SSS ČR, může mu být Výkonnou radou 

členství odejmuto. Na nejbližším jednání Valné hromady musí být toto rozhodnutí schváleno. 

Znovunabytí členství musí v takových případech schválit Valná hromada.  



2 

 

V. 

STRUKTURA ORGÁNŮ 
1. Valná hromada 

a/ Nejvyšším rozhodujícím orgánem SSS ČR je Valná hromada. 

b/ Oprávnění účastnit se Valné hromady mají všichni členové SSS ČR. 

c/ Na Valné hromadě má každá Místní organizace SSS ČR jeden hlas, za Místní organizaci 

hlasuje delegát Místní organizace, nejčastěji LEO (Local Exchange Officer), pokud se Místní 

organizace neusnese jinak. 

d/ Valná hromada je svolávána prezidentem SSS ČR nejméně dvakrát ročně, a to vždy na jaře 

a na podzim daného roku. Pozvání na Valnou hromadu SSS ČR musí být oznámeno 

delegátům fakult nejméně dva měsíce před datem konání. Součástí pozvánky musí být 

předběžný program zasedání a podkladové materiály. 

e/ Jednání Valné hromady řídí prezident SSS ČR nebo jím pověřený zástupce. 

f/ Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů spolku 

s právem hlasovat a volit.  

 

g/ V rámci zasedání Valné hromady jsou uplatňována následující práva: 

         A/ právo podávat návrhy a vyjadřovat se k nim 

         B/ právo hlasovat a volit 

         C/ právo být volen do funkcí  

● delegáti místních organizací SSS ČR působících na jednotlivých lékařských 

fakultách mají práva A, B, C 

● členové Výkonné rady mají práva A, B, C 

● všichni ostatní přítomní mají právo A, členové SSS ČR mají navíc právo C 

h/ Pozorovateli na Valné hromadě SSS ČR mohou být /všichni s právem A/: 

● kterýkoli student zubního lékařství 

● zástupci akademických senátů lékařských fakult v České republice 

● delegáti jiných organizací, s nimiž SSS ČR udržuje styky 

● pozvaní hosté 

i/ Valná hromada: 

● volí a odvolává z funkcí členy Výkonné rady a další zástupce SSS ČR 

● schvaluje rozpočet SSS ČR 

● schvaluje účetní uzávěrku hospodaření 

● schvaluje stanovy a hlasuje o změnách stanov 

● rozhoduje o rozpuštění spolku 

● volí likvidátora 

j/ Rozhodnutí Valné hromady jsou přijímána hlasováním. Pokud se Valná hromada neusnese 

jinak, rozhoduje prostá většina hlasů. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas prezident. 

k/ Mimořádnou Valnou hromadu je povinen svolat prezident, pokud o to požádá alespoň 

jedna třetina členů spolku nebo nadpoloviční většina členů Výkonné rady.  

l/ Z jednání Valné hromady musí být pořízen zápis, jenž musí být schválen Výkonnou radou a 

podepsán prezidentem SSS ČR a jeho vyhotovitelem. 

m/ Jednání Valné hromady může probíhat v mezičasech pravidelných setkání v online 

podobě. Výsledky hlasování z takovýchto jednání musí být potvrzeny na následujícím 

pravidelném setkání Valné hromady. 

 

2. Výkonná rada 

a/ Výkonná rada je statutárním orgánem SSS ČR a řídí jeho činnost v době mezi zasedáními 

Valné hromady. 

b/ Výkonnou radu tvoří prezident, 1. viceprezident, 2. viceprezident, hospodář, administrátor, 

NEO (National Exchange Officer) a ABP (aktuálně bývalý prezident) 
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c/ Výkonná rada zodpovídá za hospodaření SSS ČR. 

d/ Zasedání Výkonné rady je svoláváno prezidentem dle aktuální potřeby na návrh některého 

z členů Výkonné rady. 

e/ V případě, že prezident nemůže vykonávat svoji funkci, přechází jeho povinnosti a 

pravomoci na 1. viceprezidenta. O případné nezpůsobilosti prezidenta vykonávat svoji funkci 

rozhodne Výkonná rada. V případě takového hlasování musí výkonná rada rozhodnout 

alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů, prezident se při hlasování o své způsobilosti musí 

zdržet hlasování a nepočítá se do celkového počtu hlasů. 

f/ Výkonná rada je oprávněna nahradit odstupujícího člena Výkonné rady jiným členem SSS 

ČR pouze v případě, zůstane-li po této změně ve svých funkcích nadpoloviční většina řádně 

zvolených členů Výkonné rady. V případě, že ze svých funkcí odstoupí čtyři a více členů 

Výkonné rady v období mezi řádnými Valnými hromadami, je prezident SSS ČR povinen 

zajistit svolání mimořádné Valné hromady stanoveným způsobem do třiceti dnů od 

odstoupení čtvrtého člena Výkonné rady z funkce. 

g/ Výkonná rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

Výkonná rada rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas 

prezident. 

 

3. Místní organizace na jednotlivých fakultách 

a/ Místní organizace řídí a zodpovídají za výběr studentů nebo mladých lékařů vyjíždějících 

do zahraničí a organizují pobyty přijíždějících zahraničních studentů nebo mladých lékařů. 

b/ V čele Místní organizace stojí Local Exchange Officer /angl. zkratka LEO/. V rámci Valné 

hromady zpravidla působí jako delegát své fakulty. 

c/ LEO má povinnost účastnit se zasedání Valné hromady a podávat zde pravidelné zprávy o 

své činnosti. 

d/ Odvolání LEO je možné na návrh členů Výkonné rady, či členů Místní organizace. 

Nejbližší Valná hromada pak rozhodne o odvolání hlasováním. 

e/ Dalšími členy místní organizace jsou LPO (Local Prophylaxis Officer) a LSO  (Local 

Scientific Officer).  

f/ Místní organizace nemají právní subjektivitu.  
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VI. 

USTANOVENÍ O JEDNOTLIVÝCH ORGÁNECH 
 

1. Výkonná rada SSS ČR: 

● každou smlouvu musí svým podpisem stvrdit minimálně dva členové Výkonné rady 

 

a/ Prezident 

● reprezentuje SSS ČR v České republice i v zahraničí 

● spolupracuje s ČSK  

● podílí se na činnosti Výkonné rady, její činnost řídí 

● svolává Valnou hromadu a zasedání Výkonné rady 

● předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti Výkonné rady 

● je statutárním zástupcem SSS ČR 

b/ 1. viceprezident 

● reprezentuje spolu s prezidentem SSS ČR v České republice i v zahraničí  

● spolu s prezidentem předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti Výkonné rady 

● je statutárním zástupcem SSS ČR 

● podílí se spolu s dalšími členy Výkonné rady na jednání se sponzory 

 

c/ 2. viceprezident 

● reprezentuje spolu s prezidentem SSS ČR v České republice a v zahraničí 

● zodpovídá za vztahy s institucemi a osobami, které rozhodují o vzdělávání budoucích 

zubních lékařů, a prosazuje vůči nim zájmy SSS ČR 

● podílí se spolu se členy Výkonné rady na jednání se sponzory 

● je statutárním zástupcem SSS ČR 

 

d/ Hospodář 

● je zodpovědný za řádné vedení účetnictví  

● podává na Valné hromadě a na zasedáních Výkonné rady SSS ČR aktuální informace 

o stavu finančních prostředků a navrhuje způsob jejich využití 

● spolu s prezidentem a 1. viceprezidentem předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti 

Výkonné rady  

● předkládá Valné hromadě návrh rozpočtu a účetní uzávěrku hospodaření 

● je statutárním zástupcem SSS ČR 

● v době nezpůsobilosti výkonu funkce hospodáře musí Výkonná rada určit jiného člena 

Výkonné rady, který jeho pravomocí dočasně nabývá 

 

e/ Administrátor 

● je statutárním zástupcem SSS ČR 

● shromažďuje a archivuje informace o SSS ČR 

● vede evidenci všech členů SSS ČR 

● pořizuje zápisy z jednání Valné hromady a Výkonné rady 
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f/ National Exchange Officer (NEO) 

● reprezentuje SSS ČR v České republice a především v zahraničí 

● spolupracuje s LEO, odpovídá za organizaci výměnných pobytů na celorepublikové 

úrovni  

● zodpovídá za komunikaci SSS ČR s IADS a EDSA na on-line diskusích 

● oslovuje sponzory za účelem vyjednání finanční podpory zahraničních stáží 

● komunikuje s partnery spolupracujícími se SSS ČR v rámci zahraničních stáží 

● podává kompletní report Valné hromadě o počtu studentů, průběhu stáží a dění 

v IADS 

● zajišťuje reporty od českých studentů účastnících se výměnného pobytu a tyto reporty 

předkládá prezidentovi, editorovi a Valné hromadě 

 

g/ ABP – aktuálně bývalý prezident 

● reprezentuje SSS ČR v České republice i v zahraničí 

● jeho povinností je se účastnit Valných hromad, pomáhat Výkonné radě při 

rozhodování a organizaci, pokud je o pomoc požádán, předávat zkušenosti a kontakty 

● tato funkce není volena, automaticky připadá poslednímu ex-prezidentovi SSS ČR 

 

2. Další funkce v SSS ČR: 

● Členové do těchto funkcí jsou rovněž obvykle voleni na podzimní Valné hromadě na 

období jednoho roku 

 

a/ Editor 

● je zodpovědný za obsah, grafické zpracování, tisk a distribuci časopisu StuDent 

vydávaného SSS ČR 

● oslovuje sponzory s nabídkou inzerce v časopise StuDent 

● o své činnosti předkládá zprávu Valné hromadě 

 

b/ Webmaster 

● je zodpovědný za webovou stránku SSS ČR 

● o své činnosti předkládá zprávu Valné hromadě 

 

c/ National Scientific Officer (NSO)  

● reprezentuje SSS ČR v České republice a především v zahraničí 

● zodpovídá za komunikaci mezi SSS ČR a komisí SCORE (Standing Committee on 

Research and Education při IADS) a zajišťuje organizaci projektů této komise v ČR 

● spolupracuje s Místními koordinátory vědecké činnosti – LSO (Local Scientific 

Officer) 

● odpovídá za organizaci výměnných výzkumných stáží na celorepublikové úrovni  

● zodpovídá za komunikaci SSS ČR a IADS na on-line diskusích 

● oslovuje sponzory za účelem vyjednání finanční podpory zahraničních stáží 

● komunikuje s partnery spolupracujícími se SSS ČR v rámci výzkumných zahraničních 

stáží 

● podává kompletní report Valné hromadě o počtu studentů, průběhu stáží a dění 

v IADS 

● zajišťuje reporty od českých studentů účastnících se výměnného pobytu a tyto reporty 

předkládá prezidentovi, editorovi a Valné hromadě 
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d/ National Prophylaxis Officer (NPO) 

● reprezentuje SSS ČR v České Republice i v zahraničí 

● zodpovídá za komunikaci mezi SSS ČR a Prophylaxis Committee při IADS 

● spolupracuje s místními koordinátory profylaktické činnosti – LPO (Local Prophylaxis 

Officer) 

● odpovídá za organizaci preventivních programů SSS ČR na celorepublikové úrovni 

● zodpovídá za komunikaci SSS ČR a IADS na on-line diskusích 

● oslovuje sponzory za účelem vyjednání finanční podpory preventivních programů 

● komunikuje s partnery spolupracujícími se SSS ČR v rámci preventivních programů 

● podává kompletní report Valné hromadě o průběhu preventivních programů v SSS ČR 

a v IADS 

● zajišťuje reporty od účastníků preventivních programů a tyto reporty předkládá 

prezidentovi, editorovi a Valné hromadě 

 

e/ Fundraiser 

● zabývá se získáváním finančních či materiálních prostředků na činnost SSS ČR 

● účel, na který budou získané prostředky využity, je stanoven darovací smlouvou nebo 

dle rozhodnutí Výkonné rady  

● vystupuje v dané věci jako zástupce SSS ČR 

● oslovuje stávající i nové sponzory 

● hledá a využívá i jiné formy podpory včetně různých fondů, grantů, případně 

individuálních dárců 

● spolupracuje s hospodářem SSS ČR 

● o své činnosti předkládá zprávu Valné hromadě 

 

3. Místní organizace na jednotlivých fakultách 

 

 a/ Local Exchange Officer (LEO) 

● je zodpovědný za organizaci výměnných stáží na příslušné fakultě a za práci místní 

organizace jako celku 

● má povinnost účastnit se Valné hromady a podávat zde zprávu o své činnosti 

● zodpovídá za informovanost studentů a fakulty o činnosti SSS ČR a zároveň za 

komunikaci se svojí fakultou 

 

 b/ Local Scientific Officer (LSO) 

● zodpovídá za organizaci projektů komise SCORE na lokální úrovni 

● je zodpovědný za organizaci výměnných výzkumných stáží na příslušné fakultě 

● má povinnost účastnit se Valné hromady a podávat zde zprávu o své činnosti 

● je zodpovědný za spolupráci s IADS v rámci programu IDRP a za koordinaci stáží 

v rámci tohoto programu na lokální úrovni 

 

c/ Local Prophylaxis Officer (LPO) 

● zodpovídá za koordinaci preventivních programů SSS ČR na lokální úrovni 

● je zodpovědný za organizaci preventivních programů na příslušné fakultě 

● má povinnost účastnit se Valné hromady a podávat zde zprávu o své činnosti 
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VII. 

VOLEBNÍ ŘÁD 
1. Kandidáti do funkcí SSS ČR jsou navrhováni členy SSS ČR v průběhu Valné hromady 

před zahájením volby. Jestliže žádný kandidát nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu 

hlasů, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola. Ve druhém kole 

je zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů.  

2. Pokud má kandidát více funkcí s právem B, pak má pouze jeden platný hlas. 

3. Hlasování do funkcí Výkonné rady je tajné, pokud Valná hromada nerozhodne 

o veřejném hlasování. 

4. Do funkcí v SSS ČR se volí na podzimní Valné hromadě na jednoleté funkční období. 

Pokud však je funkce obsazována na jarní či mimořádné Valné hromadě, například 

z důvodů rezignace předchozího funkcionáře, pak funkční období trvá pouze do řádně 

svolané podzimní Valné hromady 

5. Prezidentem SSS ČR může být zvolen pouze kandidát, který minimálně jeden 

předcházející rok, tedy jedno předchozí volební období, vykonával některou ze 

zodpovědných funkcí (prezident, 1. viceprezident, 2. viceprezident, hospodář, 

administrátor, NEO, LEO, NSO, LSO, NPO, LPO, editor, webmaster) a nejpozději v den 

zasedání Valné hromady zaslal administrátorovi motivační esej. Kandidát musí být 

studentem zubního lékařství s českým občanstvím. 

 

 

VIII. 

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 
Činnost SSS ČR je financována z:  

● sponzorských darů 

● dotací 

● ostatních zdrojů 

 

IX. 

ROZPUŠTĚNÍ SPOLKU 
O rozpuštění SSS ČR může rozhodnout pouze Valná hromada, a to dvoutřetinovou 

většinou přítomných hlasů. Valná hromada současně musí zvolit likvidátora. Likvidátor 

vypořádá závazky spolku, zjistí výši likvidačního zůstatku a rozdělí likvidační zůstatek 

v souladu s rozhodnutím Valné hromady. 

 

 

X. 

PLATNOST A ÚČINNOST 
Tyto stanovy nabývají platnosti v okamžiku schválení Valnou hromadou. Účinnosti 

nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. 

 

 

 

 

......................................................                         ......................................................... 

 

Za správnost vyhotovení:  

 

 Administrátor         Prezident SSS ČR 


