Dohoda o přidruženém členství
při ČLS JEP
v organizační složce ČLS JEP:
Název OS; SL ČLS JEP: ……………………..…………………………………..…..……..
Číslo organizační složky: ……………………………………………………………………

České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Název přidruženého člena - právnické osoby:
Jednající:
IČ: …………………………………… DIČ: …………………..…………………………….
Sídlo: ………………………………………………………………………………………….
Telefon (včetně předvolby): ……………………………...….………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………….

1. Přidružený člen souhlasí s posláním a cíli České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
2.

Přidružený člen má členů:

………………………………………………….

3.

Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo, nemůže volit ani být volen do orgánů
ČLS JEP. Ostatní práva členů ČLS JEP zůstávají přidruženému členu zachována.

4. Výše ročního členského příspěvku přidruženého člena činí ………………. Kč a může být
na základě rozhodnutí v budoucnu měněna. Z ročního členského příspěvku
přidruženého člena přísluší ČLS JEP částka ve výši …………….. %.
5. O přijetí za přidruženého člena rozhodl výbor organizační složky ČLS JEP dne
………………
6. Přidružené členství schválilo předsednictvo ČLS JEP dne:
…………………………..
Přidružené členství bude registrováno v sekretariátu ČLS JEP (členská evidence), kopii
podepsané dohody zašlete laskavě na adresu: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně,
Sokolská 31, 120 26 Praha 2.
Dne:

…………………

za přidruženého člena

za ČLS JEP/ výbor organizační složky ČLS JEP

Dohoda o přidruženém členství – dodatek s účinností ke dni uzavření dohody
České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci
sídlo: Kartouzská 6, 150 98 Praha 5
IČ: 70 10 50 81
Zastoupená: MUDr. Stanislavem Kosem, CSc., FCCP, předsedou sdružení
(dále ČOPN)
a
Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské společnosti
J. E. Purkyně,
Sídlo: Sokolská 31, 120 26 Praha 2
Zastoupená prof. MUDr. Vítězslavem Kolkem, DrSc., předsedou ČPFS
(dále ČPFS)
uzavřely dne
dohodu o přidruženém členství v organizační složce ČLS – ČPFS
(dále jen „dohoda o přidruženém členství“).
1.

ČOPN a ČPFS se dohodly na následujících změnách dohody o přidruženém členství:
Body 3. a 4. dohody o přidruženém členství znějí:
3. Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo, nemůže volit ani být volen do
orgánů ČLS JEP. Ostatní práva členů ČLS JEP zůstávají přidruženému členu
zachována. Dohoda o přidruženém členství se uzavírá na dobu neurčitou. Její
vypovězení je možné doručením písemné výpovědi druhému účastníku, přidružené
členství je ukončeno okamžikem doručení. Ustanovení § 16 odst. 4 stanov ČLS
JEP se nepoužije.
4. Přidružený člen nehradí příspěvky. Další podmínky přidruženého členství jsou
uvedeny v samostatné dohodě o podmínkách přidruženého členství.“.

2.

Ostatní ustanovení dohody o přidruženém členství zůstávají nezměněna. Tato dohoda se
vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá se stran dohody obdrží po jednom.
Platnosti nabývá dohoda jejím podpisem a účinnosti schválením rozhodnutí o vzniku
přidruženého členství ČOPN představenstvem ČLS JEP.

Dne: ………………….

………………………………….
Za přidruženého člena - ČOPN

……………………………………….
za ČLS JEP/výbor organizační složky ČLS JEP

České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci
sídlo: Kartouzská 6, 150 98 Praha 5
IČ: 70 10 50 81
Zastoupená: MUDr. Stanislavem Kosem, CSc., FCCP, předsedou sdružení
(dále ČOPN)
a
Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské společnosti
J. E. Purkyně,
Sídlo: Sokolská 31, 120 26 Praha 2
Zastoupená prof. MUDr. Vítězslavem Kolkem, DrSc., předsedou ČPFS
(dále ČPFS)
vzhledem k tomu, že uzavřely dne …..
dohodu o přidruženém členství v organizační
složce ČLS - ČPFS (dále jen „dohoda o přidruženém členství“) a ke snaze o zefektivnění
spolupráce obou subjektů uzavírají tuto
dohodu o podmínkách přidruženého členství ČOPN v ČPFS
1. Výbory ČPFS a ČOPN každoročně v listopadu, popř. prosinci na společném zasedání
výborů projednají akce v oblasti CHOPN, plánované na následující rok, přičemž
upřednostní společnou realizaci těch akcí, u kterých tento postup vyhodnotí jako
oboustranně výhodný.
2. Podle předchozí dohody bude představitelům ČPFS a ČOPN umožněna prezentace na
akcích pořádaných druhou stranou dohody. Případné náklady, které straně dohody
s touto prezentací vzniknou, si hradí každá ze stran dohody samostatně.
3. Výbory ČPFS a ČOPN na společném zasedání projednají možnosti a podmínky
společného financování akcí zaměřených na problematiku chronické obstrukční plicní
nemoci (CHOPN). Podmínkou společného financování je však vždy uzavření dohody
o součinnosti ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů, resp. § 21 stanov ČLS JEP, přičemž musejí být respektovány
obecně platné předpisy i stanovy obou stran dohody.
4. Přidruženým členstvím v ČLS JEP není dotčena samostatná nezávislá právní
subjektivita stran dohody.
5. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá se stran dohody obdrží
po jednom. Platnosti nabývá jejím podpisem a účinnosti schválením rozhodnutí o
vzniku přidruženého členství ČOPN představenstvem ČLS JEP. Tato dohoda se
uzavírá na dobu určitou, a to na dobu přidruženého členství ČOPN v ČLS JEP.

V Praze dne
……………………………………..
za ČOPN

…………………………………..
za ČPFS

