Stanovy
Sdružení pacientů se vzácnými nefrologickými a
hematologickými onemocněními
Čl. 1

Úvodní ustanovení
Název občanského sdružení: Sdružení pacientů se vzácnými nefrologickými a hematologickými
onemocněními. Sídlo sdružení: Čestlická 736/6, 100 00 Praha 10, Strašnice
Čl. 2

Právní postavení sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.
Čl. 3

Cíl činnosti sdružení
1. Cílem činnosti sdružení je:
		
a) podpora a pomoc pacientům s vzácnými nefrologickými a hematologickými onemocněními a
		
jejich rodinám,
		
		

b) osvětová činnost, zprostředkování informací o vzácných nefrologických a hematologických
onemocněních a možnostech léčby na setkáních, prostřednictvím odborných přednášek a publikací,

		
		

c) spolupráce s odbornými společnostmi, organizacemi a pracovišti zabývajícími se léčbou vzácných
nefrologických a hematologických onemocnění,

		

d) vytváření podmínek pro vzájemnou komunikaci mezi pacienty,

		
		

e) poskytování informací souvisejících s poskytováním zdravotní, preventivní, léčebné a lázeňské
péče,

		
		

f) prosazování práv a zájmů pacientů, uspokojování jejich potřeb při poskytování zdravotní, 		
preventivní, léčebné a lázeňské péče,

		

e) prezentace sdružení ve vztahu k pacientské a odborné veřejnosti.

2. Za tímto účelem sdružení zajistí společenské, kulturní, informační a vzdělávací akce, informační
a propagační činnost.
Čl. 4

Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a
cíli sdružení a chtějí se zúčastnit prací naplňujících cíle sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané výborem.
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5. Zánik členství:
		
a) vystoupením člena písemným oznámením,
		
b) úmrtím člena,
		
c) u právnické osoby jejím zrušením,
		
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
		
e) zánikem sdružení.
Čl. 5

Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
		
a) podílet se na činnosti sdružení vyplývající z cílů činnosti sdružení,
		
b) volit do orgánů sdružení,
		
c) být volen do orgánů sdružení,
		
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2. Člen má povinnost zejména:
		
a) dodržovat stanovy sdružení,
		
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
		
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.
3. Každý člen sdružení platí jednou za rok členský příspěvek v dobrovolné výši, pokud nestanoví valná
hromada jinak.
Čl. 6

Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
		
a) valná hromada,
		
b) výbor,
		
c) revizor.
Čl. 7

Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolává valnou hromadu
vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
		
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
		
		

b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční
uzávěrku hospodaření,

		

c) volí na dobu dvou let členy výboru a revizora,

		

d) rozhoduje o zrušení členství,

		

e) rozhoduje o zrušení sdružení.

5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo
členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada 		
dvoutřetinovou většinou všech členů. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
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Čl. 8

Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost zodpovídá valné hromadě.
2. Výbor má nejméně 3 členy
3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jendou ročně.
5. Výbor zejména:
		
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru,
		
b) koordinuje činnost sdružení,
		
c) svolává valnou hromadu,
		
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
		
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
		
f) rozhoduje o zrušení členství, proti rozhodnutí je možné podat odvolání k valné hromadě.
6. Předseda výboru zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje
místopředseda. K zastupování v dílčích záležitostech může předseda nebo místopředseda zmocnit jiného
člena sdružení.
7. K zajištění činností sdružení může výbor zřídit kancelář sdružení a pro její fungování využívat prostředků z
rozpočtu sdružení.
8. Výbor je usnášení schopný, je li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Členství ve výboru zaniká odvoláním valnou hromadou, písemným oznámením o odstoupení 		
adresovaném výboru, skončením funkčního období nebo úmrtím člena výboru.
11. Výbor přijímá písemná oznámení o vystoupení člena sdružení a o odstoupení člena výboru nebo revizora
sdružení.
12. Výbor může valné hromadě navrhnout kandidáty na dodatečné členy výboru a revizora.
Čl. 9

Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který odpovídá za svou činnost valné hromadě.
2. Revizor vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a
podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
3. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizor jednou ročně zprávu o výsledcích revizí a kontrolní
činnosti.
Čl. 10

Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob, dotace a granty,
b) výnosy majetku,
c) jiné příležitostné příjmy.
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3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o 		
hospodaření včetně finanční závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
Čl. 11

Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
		
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady,
		

b) rozhodnutím ministerstva vnitra ČR.

		

c) zrušením podle jiného právního předpisu

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, bude na základě rozhodnutí valné hromady likvidační
zůstatek poukázán jinému sdružení s obdobnou činností.
Čl. 12

Závěrečná ustanovení
1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenování čestní členové sdružení z osobností na poli vědy,
kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení.
2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
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