Stanovy
Klubu pacientů s urologickým onemocněním

I.
Založení spolku
1.

Na ustavující schůzi dne 1. 7. 2015 potvrdili níže podepsané osoby založení
spolku ve smyslu § 214 občanského zákoníku s názvem „Klub pacientů s
urologickým onemocněním, z. s.“ (dále jen „Klub“) jakožto veřejně prospěšnou
právnickou osobu a současně ve smyslu § 225 ve spojení s § 218 občanského
zákoníku schválily tyto stanovy Klubu.

2.

Sídlem Klubu je sídlo Fakultní nemocnice Motol, tj. V Úvalu 84, Praha 5, PSČ:
150 06.
II.
Účel a poslání Klubu

Účelem a posláním Klubu je naplňování společných zájmů pacientů s urologickým
onemocněním, a to:
a) poskytnout pacientům kompletní informační servis o jejich onemocnění
prostřednictvím webových stránek, publikací, edukačních videí;
b) nabídnout prostor pro sdílení svých příběhů s ostatními pacienty na
webových stránkách, v uzavřené skupině na sociálních sítích, v médiích, při
osobním setkávání;
c) zodpovídat na dotazy pacientů prostřednictvím on-line poradny;
d) informovat o nových možnostech léčby, právě probíhajících studiích a
výzkumech;
e) zapojit pacienty a jejich blízké osoby do dění ve spolku;
f)

poskytnout potřebné informace a podporu rodinným příslušníkům
pacientů;

g) informovat širokou veřejnost o prevenci urologických onemocnění.
III.
Členství v Klubu
1.

O členství v Klubu se může ucházet plnoletý člověk, které splňuje podmínky
uvedené v čl. III.2 těchto stanov, souhlasí se stanovami Klubu a podepsal
písemnou přihlášku do spolku.

2.

Členem Klubu může být
a) pacient s urologickým onemocněním;
b) osoby mající vztah k osobám uvedeným v čl. III.2.a), např. rodinní
příslušníci, přátelé a další osoby, které takto označí osoba uvedená
v čl. III.2.a); nebo
c) další osoby se zájmem o problematiku urologických onemocnění (např.
lékaři).
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3.

O přijetí člena Klubu rozhoduje statutární orgán Klubu (Rada) na základě
písemné přihlášky. Uchazeč se stává členem Klubu okamžikem schválení
přihlášky dle předchozí věty. Osoby přítomné na ustavující schůzi, které
neučinily do listiny přítomných záznam o odstoupení od přihlášky, se staly členy
Klubu okamžikem schválení těchto stanov.

4.

Přihláška obsahuje jméno, příjmení a bydliště uchazeče o členství, prohlášení o
souhlasu se stanovami Klubu a dále informaci o tom, kterou podmínku dle
článku III.2 uchazeč splňuje.

5.

Členství v Klubu zaniká
a) na základě žádosti člena o vystoupení z Klubu;
b) vyloučením z Klubu rozhodnutím Rady, pokud daný člen nedodržuje
povinnosti podle těchto stanov anebo jiným hrubým způsobem poškozuje
Klub nebo jeho členy.
IV.
Práva a povinnosti členů

1.

Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti Klubu;
b) volit a být volen do Rady nebo Kontrolní komise;
c) obracet se na orgány Klubu s podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi a žádat o
vyjádření k nim;
d) zplnomocnit jiného člena spolku k zastupování na členské schůzi.

2.

Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy Klubu,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku, je-li to v jeho možnostech
V.
Orgány Klubu

Orgány Klubu jsou
a) Rada,
b) Kontrolní komise a
c) členská schůze.
VI.
Rada
1.

Rada je statutárním orgánem Klubu a současně nejvyšším orgánem Klubu, který
je příslušný ke správě majetku Klubu, řízení jeho činnosti a rozhodování o všech
záležitostech Klubu, není-li konkrétní věc těmito stanovami vyhrazena jinému
orgánu. Rada má tři členy, jejichž funkční období je tříleté. Své členy volí Rada
sama (při založení Klubu). Členem Rady může být pouze bezúhonný člověk,
který je členem Klubu; zvolen může být opakovaně. První členy Rady zvolila
ustavující schůze Klubu.

2.

Rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
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3.

Za Klub jedná vždy předseda Rady a jeden další člen Rady; pro účely tohoto
ustanovení se místopředseda Rady považuje za člena Rady. Podepisování se za
Klub děje tak, že k napsanému, otištěnému, či jinak vyznačenému názvu Klubu,
nebo k otisku razítka, které obsahuje název Klubu, připojí svůj podpis osoba
oprávněná jednat za Klub.

4.

Před uplynutím funkčního období zaniká členství v Radě odvoláním,
odstoupením nebo úmrtím. Rada může s udáním důvodu odvolat člena Rady,
který neplní své povinnosti vyplývající z jeho členství v Radě, přestal splňovat
podmínky pro členství v Radě stanovené těmito stanovami či zákonem anebo
vyvíjí činnosti, která je v hrubém rozporu s účelem a posláním Klubu či zájmy
jeho členů. Rada rozhodne o odvolání svého člena do jednoho měsíce ode dne,
kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento
důvod nastal. Členství v Radě dále zaniká v případech stanovených v čl. VI.7.

5.

Uvolněné místo člena Rady musí Rada obsadit novou volbou nejpozději na svém
nejbližším zasedání poté, co k uvolnění dojde. Rada může zvolit členy Rady i za
trvání členství stávajících členů Rady s tím, že takto zvolený člen Rady se stává
členem okamžikem uplynutí funkčního období člena, za nějž je volen (členem
Rady může být zvolen i dosavadní člen Rady). Funkční období nově zvoleného
člena Rady je tříleté.

6.

Je-li uvolněné místo člena Rady současně místem předsedy anebo
místopředsedy, zvolí nejprve stávající členové Rady nového člena Rady tak, aby
byl naplněn požadovaný počet členů Rady, a teprve pak Rada zvolí ze svého
středu předsedu anebo místopředsedu. Je-li takto předsedou zvolen stávající
místopředseda, zvolí Rada dále nového místopředsedu.

7.

Jsou-li postupem podle čl. VII.8.d) jmenováni prozatímní členové Rady, stávají
se tito prozatímní členové Rady řádnými členy Rady, pokud i po uplynutí 3
měsíců od jejich jmenování nejsou minimálně dva dosavadní členové Rady
schopni vykonávat svou funkci. V pořadí poslední prozatímní člen Rady se takto
řádným členem nestane, pokud je jeden dosavadní člen Rady schopen svou
funkci nadále vykonávat. Stanou-li se prozatímní členové Rady řádnými členy
Rady podle první věty tohoto odstavce, zaniká členství těch řádných členů Rady,
za něž byli tito prozatímní členové Rady jmenováni.

8.

Rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda Rady
svolává zasedání Rady tak, aby se konalo nejméně do 15 (patnácti) dnů od jejího
doručení; Předseda Rady zasedání řídí. Za písemnou pozvánku se považuje též
e-mailem odeslaná pozvánka, pokud příjemce potvrdil její přijetí.

9.

Na zasedání Rady lze rozhodovat pouze o záležitostech uvedených v programu
jednání v pozvánce. O jiných záležitostech lze rozhodovat jen se souhlasem
všech členů Rady.

10.

Předseda Rady je povinen svolat Radu, požádají-li o to alespoň dva členové
Rady nebo Kontrolní komise.

11.

Zasedání Rady je možné konat i prostřednictvím prostředků elektronické
komunikace (např. telefon, videokonference, apod.), umožňují-li tyto
prostředky dostatečně určit totožnost tímto způsobem účastnících se ostatních
členů Rady.

12.

Rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina
jejích členů, popř. jejich zmocněnci. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro ně
prostá většina přítomných. Každý člen Rady má 1 hlas, při rozhodování je
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hlasovací právo členů Rady rovné. Z jednání Rady se zhotovuje zápis, který
podepíše předseda Rady, popřípadě místopředseda Rady, pokud se předseda
Rady zasedání neúčastní. Člen Rady vyhotovující zápis z jednání Rady jej zašle
e-mailem všem členům Rady na zasedání Rady přítomným, a pokud se k němu
člen Rady do 5 dnů ode dne odeslání zápisu nevyjádří, má se za to, že obsah
zápisu je schválený. Schválený zápis se rozešle všem členům Rady.
13.

Rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání Rady. V takovém případě
osoba, která je jinak oprávněna svolat zasedání Rady, předloží písemný návrh
rozhodnutí Rady členům Rady k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají
učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen Rady písemně ve stanovené lhůtě,
platí, že nesouhlasí. K přijetí takového rozhodnutí je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů Rady. Při přijímání rozhodnutí mimo zasedání
Rady nemůže být člen Rady zastoupen. Osoba, která předložila návrh na
rozhodnutí Rady, bez zbytečného odkladu oznámí výsledky hlasování
jednotlivým členům Rady.

14.

Rada vede seznam členů Klubu, a to v rozsahu jméno, příjmení a bydliště,
popřípadě další kontaktní údaje (e-mail, telefon). Zápis do seznamu provede
Rada v případě schválení žádosti o členství v Klubu. Změny v seznamu provádí
Rada na základě oznámení příslušného člena Klubu. Výmaz ze seznamu provede
Rada na základě žádosti člena o vystoupení z Klubu, v případě úmrtí člena
anebo jeho vyloučení podle článku III.5.b). Seznam členů Klubu není veřejně
přístupný, Rada neposkytuje informace členům Klubu ani o jiných členech
Klubu.

15.

K rozhodnutí Rady o fúzi Klubu s jiným spolkem anebo o rozdělení Klubu se
vyžaduje předchozí souhlas Kontrolní komise.

16.

Členství v Radě je čestné a za jeho výkon nenáleží členům odměna. Členu Rady
přísluší náhrada hotových výdajů vzniklých v souvislosti s činností Rady.
VII.
Kontrolní komise

1.

Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem Klubu.

2.

Kontrolní komise je tříčlenná. Funkční období člena Kontrolní komise je tříleté.
Zanikne-li členovi Kontrolní komise funkce před uplynutím funkčního období,
je funkční období nového člena Kontrolní komise tři roky. Členy Kontrolní
komise volí a odvolává členská schůze na návrh Rady anebo jedné pětiny členů
Klubu.

3.

Členem Kontrolní komise může být pouze bezúhonný člověk; zvolen může být
opakovaně. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě.

4.

První Kontrolní komisi zvolila ustavující schůze Klubu.

5.

Před uplynutím funkčního období zaniká členství v Kontrolní komisi odvoláním,
odstoupením nebo úmrtím. Členská schůze může s udáním důvodu odvolat
člena Kontrolní komise, který úmyslně porušil právní povinnosti v souvislosti
s plněním úkolů Kontrolní komise, jednal v rozporu s cílem Klubu anebo těmito
stanovami či přestal splňovat podmínky stanovené pro členství v Kontrolní
komisi.

6.

Uvolněné místo člena Kontrolní komise musí členská schůze obsadit novou
volbou na svém nejbližším zasedání; do konání takového zasedání jsou zbylí
členové Kontrolní komise oprávnění kooptovat náhradního člena Kontrolní
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komise. Náhradní člen Kontrolní komise přestává být členem Kontrolní komise
okamžikem zvolení nového člena členskou schůzí. Funkční období nově
zvoleného člena Kontrolní komise je tříleté a s koncem funkčního období
předchozího člena, jehož členství v Kontrolní komisi zaniklo, nekončí.
7.

Kontrolní komise zejména
a) kontroluje, zda jsou záležitosti Klubu řádně vedeny;
b) dohlíží na to, zda Klub vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a těmito
stanovami;
c) upozorňuje Radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich
odstranění;
d) vyjadřuje se k návrhům na změnu těchto stanov;
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Radě o výsledcích své kontrolní
činnosti;
f)

8.

dává souhlas Radě s fúzí Klubu s jiným spolkem anebo k rozdělení Klubu.

Kontrolní komise má právo
a) požádat předsedu Rady o svolání Rady;
b) svolat zasedání Rady, pokud tak neučiní předseda Rady na žádost podle
čl. VII.8.a) do 10 dnů od doručení žádosti;
c) předkládat návrhy k projednání či rozhodnutí Radě;
d) jmenovat prozatímní členy Rady z řad členů Klubu v případě, že Rada není
s to vykonávat svou působnost po dobu delší než 3 měsíce, a to na dobu 3
měsíců a s určením pořadí jednotlivých prozatímních členů Rady.

9.

Kterýkoliv člen Kontrolní komise má v souvislosti s výkonem své kontrolní
činnosti zejména právo
a) nahlížet do všech účetních knih a dokladů Klubu,
b) účastnit se jednání Rady a vyjádřit se k projednávané problematice.

10.

Členství v Kontrolní komisi je čestné a za jeho výkon nenáleží členům odměna.
Členům Kontrolní komise přísluší náhrada hotových výdajů vzniklých
v souvislosti s jeho činností.
VIII.
Členská schůze

1.

Členská schůze se schází nejméně jedenkrát ročně, nesvolá-li ji Rada častěji.

2.

Zasedání členské schůze slouží k prodiskutování záležitostí Klubu, seznámení se
s výsledky činnosti Klubu za poslední období a přednesení podnětů k činnosti
Klubu v dalším období.

3.

Členská schůze rozhoduje o změnách těchto stanov po vyjádření Kontrolní
komise na návrh
a) Rady, nebo
b) jedné pětiny členů Klubu.

4.

Členská schůze volí členy Kontrolní komise.

5.

Členská schůze může rozhodnout o zrušení Klubu s likvidací.
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IX.
Zdroje a majetek Klubu
1.

Majetek Klubu smí být použit pouze v souladu s účelem Klubu a na úhradu
nákladů souvisejících se správou Klubu.

2.

Ke dni založení Klubu nemá Klub žádný majetek.

3.

Zdroje majetku Fondu tvoří prostředky získané z darů či odkazů od právnických
a fyzických osob z tuzemska i ze zahraničí. Členové Klubu nehradí členské
příspěvky.

4.

Dary, odkazy, dědictví a příspěvky nelze přijmout v případech, v nichž by jejich
přijetí bylo v rozporu s cílem Klubu nebo spojeno s jinými podmínkami než
s jejich obecným účelovým určením odpovídajícím cílům činnosti Klubu.

5.

Majetek Klubu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.

6.

Klub může vyvíjet obezřetnou vedlejší hospodářskou činnost (nikoliv však jako
podnikání) za účelem podpory činnosti Klubu anebo hospodárného využití
majetku Klubu, zejména pořádat
a) loterie a tomboly,
b) veřejné sbírky,
c) kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce.

7.

V případě zrušení Klubu s likvidací bude likvidační zůstatek poskytnut
Nadačnímu fondu Uran, se sídlem V úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha 5, IČ:
03628256; není-li jej, pak k jinému veřejně prospěšnému cíli souvisejícímu s cíli
dle článku II těchto stanov.
X.
Náklady související s činností Klubu

1.

Náklady související s činností a správou Klubu zahrnují zejména:
a) náklady na činnosti Klubu dle článku II,
b) náklady na propagaci účelu Klubu,
c) náklady související s provozem Klubu.
XI.
Účetní závěrka a výroční zpráva

1.

Klub vede účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy.

2.

Roční účetní závěrka Klubu musí být ověřena auditorem, pokud tak stanoví
zvláštní právní předpisy.

3.

Klub sestaví výroční zprávu do konce šestého měsíce od uplynutí
předcházejícího účetního období. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku
a přehled o veškeré činnosti Klubu včetně zhodnocení této činnosti.
XII.
Společná a závěrečná ustanovení

1.

Tyto stanovy nabývají své účinnosti dnem jejich schválení ustavující schůzí
členů Klubu.
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2.

Tyto stanovy se vyhotovují ve třech stejnopisech, z nichž jeden bude použit pro
potřebu rejstříkového soudu, a dva budou založeny v dokumentaci Klubu.

Za svolavatele ustavující schůze Klubu v Praze dne 1. 7. 2015

Mnislav Zelený Atapana

JUDr. Oldřich Vacek

Ing. Vlastimil Hyksa
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