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Česká hydroizola ční spole čnost, odborná spole čnost ČSSI  
 

1 Název a sídlo 

1.1  Název společnosti: Česká hydroizolační společnost, odborná společnosti ČSSI; zkratka ČHIS 
(dále jen „ČHIS“). 

1.2 Sídlem ČHIS je: Tiskařská 10/257, 108 00, Praha 10. 

1.3 ČHIS je odborná společnost ČSSI, dobrovolné a nezávislé sdružení odborníků. 

2  Předmět činnost ČHIS 

 
2.1 Šíření informací o hydroizolační technice, o nových hydroizolačních materiálech a konstrukcích, o 

technologiích provádění hydroizolačních konstrukcí, v rámci  odborné praxe členů ČHIS, 

2.2 ČHIS bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti: 

2.2.1 sdružování členů; 

2.2.2 publikování vlastních odborných dokumentů (Směrnic) 

2.2.3 publikování v odborných časopisech a publikacích; 

2.2.4 účast na odborných konferencích a seminářích; 

2.2.5 šíření informací o realizovaných hydroizolačních konstrukcích, technologiích; 

2.2.6 šíření povědomí o teorii hydroizolační techniky, o defektech hydroizolačních konstrukcí, o 
aplikaci informací norem v oboru hydroizolační techniky; 

2.2.7 podpora výměny odborných a technických informací mezi jednotlivými organizacemi, 
společnostmi a odborníky se specializací na izolace staveb, hydroizolační techniku; 

2.2.8 spolupráce mezi jednotlivými specializacemi hydroizolační techniky; 

2.2.9 podpora výměny informací a udržování kontaktů se společnostmi zabývající se 
hydroizolační technikou, izolacemi staveb v mezinárodním měřítku; 

2.2.10 vypracování odborných stanovisek k různým odborným problémům v hydroizolační 
technice, které se vyskytují v odborné literatuře, normách i v praxi. 

2.2.11 poskytuje svým členům možnost prezentace uvedením kontaktů a specializace na webu, 
přímé požadavky na komerční služby se rozdělují členům cyklicky; 

2.2.12 ČHIS zastupuje své členy ve styku s jinými odbornými společnostmi v ČR i v zahraničí. 

3 Orgány ČHIS 

3.1 Orgány ČHIS jsou: 

3.1.1 Členské schůze  

3.1.2 Výbor 
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3.1.3 Revizní komise 

3.1.4 Odborná rada 

3.2 Členská schůze 

3.2.1 členská schůze je nejvyšším orgánem ČHIS 

3.2.2 členskou schůzi tvoří všichni členové ČHIS 

3.2.3 členská schůze se koná minimálně jednou ročně 

3.2.4 členská schůze může proběhnout elektronicky 

3.2.5 členskou schůzi svolává Výbor 

3.2.6 členská schůze rozhoduje formou usnesení. Pro usnesení se vyžaduje souhlas více než 
dvou třetin platných členů 

3.2.7 usnesení Členské schůze jsou bezprostředně závazná pro všechny členy ČHIS 

3.2.8 hlasovací právo má každý člen ČHIS, případně jeho zástupce, na základě písemného 
pověření, z řad platných členů ČHIS 

3.2.9 členská schůze především vykonává: 

(i) volí tajným nebo veřejným hlasováním členy, členy výboru, výkonného ředitele, 
členy a předsedu revizní komise; 

(ii) schvaluje publikace (Směrnice) ČHIS, a to i v období mezi konáním členských 
schůzí elektronickým hlasováním; 

(iii) stanoví, projednává a schvaluje plány (programy) činnosti, rozpočet, zprávy o 
činnosti a hospodaření, zprávy revizní komise; 

(iv) potvrzuje přijetí nových členů ČHIS a rozhoduje o zániku členství. 

3.3 Výbor 

3.3.1 je výkonným a řídícím orgánem ČHIS, 
(i) svolává a připravuje podklady pro členskou schůzi 

(ii) podává zprávu o činnosti a hospodaření, návrhy plánu (programu) činnosti, návrhy 
na zřízení zájmových skupin a komisí, návrhy na přijetí nových členů a návrhy na 
ukončení členství 

(iii) předkládá členské schůzi plány (programy) činnosti, rozpočty, výkazy o 
hospodaření, 

(iv) odpovídá za svou činnost členské schůzi, 

(v) vede členskou evidenci, 

(vi) výbor je volen na 3 roky, 

(vii) po svém zvolení si výbor může rozdělit své funkce. 
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3.3.2 členy Výboru jsou: 

(i) Předseda ČHIS 

(ii) Výkonný ředitel 

(iii) Zástupce výkonného ředitele 

(iv) Předseda Revizní komise 

(v) Čestný předseda/předsedové  

(vi) Další tři členové ČHIS zvolení Členskou schůzí 

3.3.3 schůze Výboru se konají min. 2x ročně 

3.3.4 termín schůzí výboru je sjednáván na předchozí schůzi výboru. 

3.3.5 výbor rozhoduje o závažných záležitostech hlasováním. Každý z členů výboru má 1 hlas, 
rozhoduje většina hlasů přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy. 

3.3.6 pro řešení konkrétních úkolů či problematiky může výbor jmenovat zvláštní pracovní 
skupiny z řad členů Výboru, Členské základny a dalších přizvaných odborníků. 

3.3.7 funkční období všech členů Výboru je 3 leté. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí a 
mohou být voleni opakovaně bez omezení. 

3.4 Revizní komise 

3.4.1 je kontrolním a revizním orgánem ČHIS 

(i) odpovídá za svou práci Členské schůzi ČHIS 

(ii) provádí kontrolu hospodaření ČHIS 

(iii) revizní komise má svého předsedu a min. 1 dalšího člena 

3.4.2 předseda revizní komise je navržen na 3 leté období a schvalován členskou schůzí. 

3.5 Čestný předseda/předsedové 

3.5.1 čestným předsedou se stává Předseda po uplynutí období výkonu své funkce. 

3.5.2 je členem Výboru. 

3.6 Odborná rada 

3.6.1 je odborným orgánem ČHIS 

(i) rozvíjí odbornou činnost v oblasti vzdělávání 

(ii) zajišťuje odborná stanoviska na základě zadání Výboru, Členské schůze nebo 
Pracovní skupiny. 

(iii) je složena především z členů působících ve vysokém školství. 
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4 Předseda ČHIS 

4.1 Je reprezentativním zástupcem ČHIS. 

4.2 Reprezentuje ČHIS v tuzemsku i zahraničí. 

4.3 Předsedu jmenuje členská schůze, může být zvolen do funkce opakovaně, bez omezení. 

5 Výkonný ředitel 

5.1 Je spolu se Zástupcem výkonného předsedy  statutárním zástupcem ČHIS. V záležitostech právní 
a obchodní povahy jednají společně. 

5.2 Je volen členskou schůzí na 3 roky, může být zvolen do funkce opakovaně, bez omezení. 

5.3 Řídí činnost výboru v období mezi členskými schůzemi. 

5.4 Zastupuje ČHIS v prezidiu ČSSI.  

5.5 Řídí sekretariát. 

5.6 Jedná na základě pravomocí delegovaných výborem za ČHIS se třetími stranami. 

5.7 Je kontrolován výborem a předsedou. 

6 Zástupce výkonného ředitele 

6.1 Je spolu se Výkonným ředitelem statutárním zástupcem ČHIS. V záležitostech právní a obchodní 
povahy jednají společně. 

6.2 Je volen členskou schůzí na 3 roky, může být zvolen do funkce opakovaně, bez omezení. 

6.3 Spolupracuje s Výkonným ředitelem na řízení výboru. 

7 Sekretariát 

7.1 Zajišťuje  běžnou činnost ČHIS, podporuje práci Výboru. 

7.2 Cyklicky rozděluje přímé požadavky na komerční služby členům ČHIS. 

7.3 Pracovníky a chod sekretariátu řídí Výkonný ředitel. 

8 Členství a členské p řípěvky   

8.1 Členství v ČHIS má v návaznosti na Stanovy ČSSI (čl. 2) tyto možné formy:  

8.1.1 individuální členství (fyzické osoby) 

8.1.2 sponzorské členství (právnické osoby) 

8.2 Zájemce o individuální členství je pozván na členskou schůzi, kde představí svoji motivaci a přínos 
pro působení ve Společnosti. 

8.3 O individuálním členství rozhodne Členská schůze tajným nebo veřejným hlasováním. 
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8.4 Člen může být z ČHIS vyloučen pouze ze dvou závažných důvodů:  
8.4.1 při závažném porušení stanov ČSSI a tohoto organizačního řádu Společnosti 

8.4.2 pokud nezaplatil členský příspěvek za příslušný rok do 2 měsíců od termínu splatnosti na 
vystavené faktuře.  

8.5 Důvody vyloučení projednává výbor a předkládá návrh na vyloučení ke schválení členské schůzi. 

9 Individuální členství   

9.1 Individuální členové se účastní členské schůze osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce, na 
základě písemného pověření, z řad platných členů ČHIS 

9.2 Výše členského příspěvku individuálního člena činí 1700 Kč/rok. 

9.3 Plnění plynoucí z individuálního členství:  

9.3.1 právo účasti na členské schůzi s hlasem rozhodujícím 

9.3.2 právo podávat náměty na činnost 

9.3.3 právo na informace o činnosti ČHIS 

9.3.4 právo na závěry vyplývající z činnosti ČHIS. 

10 Sponzorské členství   

10.1 Členský příspěvek sponzorského členství je sjednáván individuálně.  

10.2 Mezi ČHIS a sponzorujícím členem je vždy uzavírána smlouva o dílo specifikující propagační a 
příp. jiné služby poskytované ze strany ČHIS sponzorujícímu členu 

10.3 Sponzorský člen nemá právo řádného člena ve smyslu čl. 3.2 

10.4 Min. plnění plynoucí ze sponzorského členství:  

10.4.1 uvedení loga na dokumentech ČHIS 

10.4.2 možnost přednostní prezentace na akcích ČHIS 

10.4.3 sleva na reklamě na akcích a materiálech ČHIS 

10.4.4 slevy na materiály a publikace ČHIS 

10.4.5 právo účasti na členské schůzi 

10.4.6 právo na informace o činnosti ČHIS. 

11 Finan ční prost ředky a hospoda ření  

11.1 ČHIS je jako odborná společnost ČSSI samostatnou účetní jednotkou, neziskovým občanským 
sdružením 

11.2 ČHIS se při svém hospodaření řídí rámcovým rozpočtem schvalovaným vždy na následující 
kalendářní rok členskou schůzí. 
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11.3 Zdrojem finančních prostředků ČHIS jsou zejména:  

11.3.1 členské příspěvky členů 

11.3.2 odvod části členských příspěvků individuálních členů ČSSI 

11.3.3 příspěvek na činnost ČHIS z prostředků ČSSI 

11.3.4 příspěvky sponzorských členů.  

11.4 Finanční prostředky ČHIS jsou čerpány zejména na:  

11.4.1 podíly na nákladech akcí a aktivit ČHIS 

11.4.2 odvod části členských příspěvků individuálních členů ČSSI 

11.4.3 režijní náklady vedení sekretariátu. 

12  Zvláštní ustanovení  

12.1 Pro veškerou činnost ČHIS jsou závazné stanovy ČSSI, na které tento organizační řád ČHIS 
navazuje a jejichž některá ustanovení pouze doplňuje nebo upřesňuje. 

 


