
                                               

                                                    STANOVY 

                                  Klub stomiků Prostějov, z.s.     

                                                             I. 

                                            Základní ustanovení 

Klub stomiků Prostějov, o.s. vznikl dne 11. 3. 1992 a do 31. 12. 2013 byl zapsán v rejstříku 
občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky pod č. j. VSC/1-11396/92-R. 

Od 1. 1. 2014 je samostatnou právnickou osobou dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a je zapsán v spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 
v oddílu L, vložce 1887. 

 

                                                                    II. 

                                           Název, sídlo, identifikační číslo 

1. Název: 
Klub stomiků Prostějov, z.s. 

2.  Sídlo:  
Prostějov 

3.  IČ.  
47921447                         
   

                                                                                  III. 

                                                                 Poslání a cíle spolku 

1. Klub stomiků Prostějov, z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolné sdružení nositelů stomií 
(colo,ileo,uro) a dalších zájemců o činnost spolku. Pečuje o specifické potřeby 
stomiků, obhajuje jejich zájmy, prosazuje jejich rovnoprávné postavení ve 
společnosti. Přispívá ke zkvalitnění zdravotní a sociální péče o stomiky a jejich 
rehabilitaci. Pomáhá stomikům znovu získávat ztracené sebevědomí a napomáhá 
jejich zapojení do normálního života. 

2. Klub hájí oprávněné zájmy stomiků, především právo na kvalitní kompenzační 
pomůcky a v dostatečném množství. Vystupuje proti projevům diskriminace stomiků 
ve společnosti a proti jejich sociální izolaci v důsledku nedostatku vhodných 
pomůcek. 

3. Organizuje pravidelná setkání členů spolku na členských schůzích, při společenských a 
kulturních akcích, zájezdech, výletech a rekondičních pobytech. 
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4. Organizuje dobrovolnou poradenskou činnost, spolupracuje s lékaři a stomasestrami 

jak v předoperačním, tak i v pooperačním období, aktivně se podílí na šíření pokroku 
v oblasti péče o stomiky. 

5.  Informuje členy o nových pomůckách k ošetření vývodu a rehabilitaci postižených. 
Organizuje odborné semináře, přednášky, instruktáže a besedy, zaměřené 
k problematice stomií. Vydává tiskoviny propagující témata související s posláním a 
cílem spolku a jeho aktivitami. 

6. Spolupracuje s obchodními organizacemi dodávajícími stomické pomůcky a další 
potřeby pro stomiky. Spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, zdravotními 
pojišťovnami a dalšími osobami a institucemi s posláním shodným s účelem spolku. 

7. Spolupracuje se spolky stomiků a dalšími organizacemi pro stomiky v České republice 
i v okolních zemích. 
 
 
                                                                    IV. 
                                                              Členství 
 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která je nositelem stomie, nebo která chce 
stomikům pomáhat. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku. 

2. Členství ve spolku vznikne podáním písemné přihlášky do spolku a rozhodnutím 
výboru o přijetí za člena. Člen spolku je vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se 
stane členem spolku. 

3. Členství ve spolku nepřechází na jeho právního nástupce. 

                  

                                                                             V. 

                                                  Práva a povinnosti členů spolku 

1. Základní práva člena spolku jsou: 
a. být informován a účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností 

členských schůzí, společenských, sportovních a kulturních akcí, zájezdů, výletů 
a rekondičních pobytů, školení či seminářů, které umožňují přístup 
k informacím o stomiích a životě s nimi, 

b. podávat orgánům spolku návrhy, podněty či stížnosti a být vyrozuměn o jejich 
vyřízení, 

c. volit a být volen do všech volených orgánů spolku. 
2. Základní povinnosti člena spolku jsou: 

a. dodržovat stanovy spolku, 
b. řádně a včas platit členské příspěvky, 
c. řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl pověřen, 
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                                                          VI. 
                                             Členské příspěvky 
 

1. Výši a splatnost členského příspěvku stanoví na běžný rok členská schůze.  
2.  Člen spolku, jemuž vzniklo členství v průběhu kalendářního roku, je povinen zaplatit 
členský příspěvek na daný kalendářní rok v plné výši ve lhůtě stanovené členskou schůzí. 
 
 

                                                                            VII. 

                                                Zánik členství 
 

1. Členství člena ve spolku zaniká nezaplacením členského příspěvku, vystoupením ze 
spolku, vyloučením nebo úmrtím člena. 

 
a. Členství člena spolku zaniká, v případě nezaplacení členského příspěvku 

ani po opětovné výzvě ke stanovenému datu, nebo do konce kalendářního 
roku.   

b. Člen může ze spolku vystoupit kdykoli bez uvedení důvodu písemným 
ohlášením o vystoupení; členství zaniká ke dni doručení oznámení člena 
spolku o jeho vystoupení výboru spolku. 

c. spolek může vyloučit člena v případě vážného porušení stanov. 
O vyloučení rozhoduje členská schůze. 

d. Členství ve spolku zaniká úmrtím člena. 
 

2. Členské příspěvky zaplacené ke dni vystoupení, vyloučení či smrti člena spolku se                
nevracejí. 
3.  

 
                                                          VIII. 
                                                      Ručení  

1. Členové spolku neručí za dluhy spolku. 
 
 
                                                    IX. 
                                        Orgány spolku  
 

1. Orgány spolku jsou:  
a. Členská schůze 
b. Výbor spolku 
c. Kontrolní komise                 
d.  
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                                                                                      X. 

                                                                   Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 
2. Členská schůze rozhoduje: 

a.  o názvu, sídle a symbolice spolku, 
b. o změnách a doplnění stanov spolku, 
c. volí a odvolává výbor a kontrolní komisi,  
d. projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření a majetku spolku a 

zprávu kontrolní komise,  
e. schvaluje plán činnosti, rozpočet a směr činnosti spolku na další období, 
f. stanoví výši členského příspěvku člena spolku na kalendářní rok, 
g. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o fúzi či rozdělení spolku, 
h. schvaluje členství spolku v jiných právnických osobách, 
i. projednává návrhy předložené členy, 
j. usnášet se o dalších otázkách, které si vyhradí 

 
3. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor spolku nejméně čtyřikrát do roka, zasláním 

pozvánek na adresu bydliště nebo na e-mailovou adresu člena spolku, nejméně 15 
dnů před jejím konáním. V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a pořad zasedání 
členské schůze. 

4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně polovina členů spolku. 
Usnesení členské schůze je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina 
přítomných členů. 

5. V případě, že není členská schůze schopná usnášení, svolá výbor náhradní zasedání 
členské schůze v nejbližším možném termínu. 

6. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího 
ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo je 
zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení přijalo a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen 
spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání v termínu a v místě dohodnutém 
s předsedou spolku. 
 
 
                                                                  XI. 
                                                              Výbor 

1.  Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku. 
2. Výbor je volen členskou schůzí na čtyřleté volební období. 
3. Výbor má pět až devět členů podle velikosti členské základny. Počet členů musí být 

lichý. O počtu členů výboru rozhoduje při volbě výboru členská schůze. Klesne-li 
počet členů výboru pod 5, mohou členové výboru kooptovat náhradní členy do 
nejbližšího zasedání členské schůze.  
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4. Zvolený výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. 

5.  Spolek zastupuje  a jeho jménem jedná předseda, místopředseda nebo hospodář, 
každý z nich samostatně. Výbor spolku může zmocnit jiného člena výboru spolku, aby 
ve vymezeném rozsahu zastupoval spolek a jednal jeho jménem."  

6. Předseda svolává výbor podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. 
7. Výbor zejména:  

a. zastupuje spolek ve všech záležitostech 
b. sestavuje plán činnosti spolku, plní usnesení členské schůze, vede účetnictví 

spolku a dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku spolku. 
c. připravuje podklady pro zasedání členské schůze a předkládá zprávy o činnosti 

spolku, hospodaření a majetku spolku. 
d. spolupracuje s ostatními spolky stomiků, humanitárními organizacemi, 

s orgány státní správy, lékaři a stomasestrami. 
e. zřizuje zvláštní komisi nebo radu odborníků pro některé otázky činnosti 

spolku. 
8. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna většina jeho členů. K platnosti usnesení 

výkonného výboru je třeba souhlasu většiny přítomných členů výboru. 
 
                                                                   XII. 
                                                      Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. 
2. Kontrolní komise je volena členskou schůzí na čtyřleté volební období 
3. Kontrolní komise má tři členy. O způsobu volby rozhoduje členská schůze. 
4. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. 
5. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru. 
6. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek 

činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Má právo nahlížet do veškeré 
dokumentace, účetnictví a jiných materiálů spolku, provádí kontrolu hospodaření za 
kalendářní rok a výbor je povinen k tomu poskytnout veškeré požadované materiály a 
informace. Zjistí-li komise nedostatky, upozorní na ně výbor a navrhne opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků. 

7. O své činnosti podává komise zprávu na členské schůzi. 
 
                                                                  XIII. 
                                                     Hospodaření spolku  

1.  Spolek je samostatnou právnickou osobou a zdrojem jeho příjmů jsou především 
členské příspěvky, dary, dotace, dědictví, veřejné sbírky a publicistická činnost. 
2. Spolek je oprávněn zřídit si účet u peněžního ústavu. 
3. Hospodaří se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, vede předepsané evidence a 
podle potřeby je předkládá oprávněným orgánům ke kontrole. Za vedení evidencí 
odpovídá výbor spolku, kontrolu hospodaření provádí kontrolní komise. 
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                                                                         XIV. 
                                                      Zrušení a zánik spolku 
1. Zrušení může nastat:  

a. Rozhodnutím soudu ze zákonem stanovených důvodů, 
b. Rozhodnutím členské schůze spolku. 

2. Rozhodne-li členská schůze o zrušení spolku, musí rozhodnout, zda dojde k likvidaci 
spolku či zrušení bez likvidace s právním nástupcem formou fúze spolků (sloučení 
nebo splynutí) či rozdělením spolku. 

3. Při likvidaci jmenuje členská schůze likvidátora; tato bude provedena podle platných 
právních předpisů. Členská schůze rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem. 

4. Při fůzi či rozdělení spolku, postupuje při těchto změnách spolku podle platných 
právních předpisů. 

5. K zániku spolku dojde výmazem z veřejného rejstříku. 
 
 
 
 
                                                                    XV. 
                                                   Závěrečná ustanovení 
 

1. Stanovy spolku mohou být měněny nebo doplněny pouze rozhodnutím členské schůze.  
 

2. Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze spolku konané 
8. 9. 2015 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prostějově dne: 8. 9. 2015 
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