
Stanovy spolku  

CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) 

 

 

I. 

Název, sídlo a charakter spolku 

 

1. Tyto stanovy jsou stanovami spolku s názvem: CZEMP (Česká skupina pro Ph- 

myeloproliferativní onemocnění), z.s. (dále jen „Spolek“). Spolek je právnickou osobou 

založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek je 

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 26535. 

 

2. Sídlo Spolku je: Ústav hematologie a krevní transfuze, U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2. 

 

3.     Spolek je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým společenstvím osob založeným 

za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména pokrok a získávání nových a dalších 

poznatků v léčebné a výzkumné oblasti Ph – (BCR/ABL) myeloproliferativních onemocnění 

(dále jen „Ph-MPO“). 

 

II. 

Činnost spolku  

 

1. Hlavní činností spolku je ochrana a uspokojování společného zájmu tak, jak je stanoven v čl. I. 

odst. 3 těchto stanov, což bude prováděno zejména:  

 

(i) podporou vytváření společných diagnostických a léčebných protokolů a 

doporučení; 

(ii) podporou organizování společných klinických studií; 

(iii) podporou organizování klinických registrů pacientů; 

(iv) konzultacemi a expertízami na požádání fyzických i právnických osob; 

(v) podporou vydavatelské, nakladatelské a publikační činnosti členů 

v médiích; 

(vi) podporou společné prezentace výsledků léčby Ph- MPO; 

(vii) podporou interdisciplinární spolupráce a další vzdělávání lékařů v této 

oblasti; 

(viii) podporou a iniciováním setkávání lékařů a dalších odborníků z ČR i ze 

zahraničí; 

(ix) spolupracováním s Českou hematologickou společností ČLS JEP, jíž je 

odbornou sekcí. 

 

2.    Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku. 

3.     Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku. 

 

 

 

III. 

Členství ve Spolku, práva a povinnosti členů 

 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, bez 

rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, 

která musí splňovat veškeré následující podmínky: 



(i) plná způsobilost k právním úkonům; 

(ii) bezúhonnost; 

(iii) vzdělání v oboru lékařství, event. jiný odborník, který prokazatelně pracuje 

v oboru Ph-MPO;  

(iv) dlouhodobá práce v oblasti diagnostiky, terapie, výzkumu a vzdělávání 

týkající se Ph-MPO. 

Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho 

právního nástupce 

 

1. Zájemce o členství, který splňuje výše uvedené podmínky, zašle vlastnoručně podepsanou 

písemnou přihlášku na adresu spolku k rukám předsedy výkonné rady Spolku, který si může od 

žadatele vyžádat dodatečné informace. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, 

adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické a e-mailové spojení, datum podpisu 

přihlášky a podpis. Předseda výkonné rady Spolku zašle tuto přihlášku členům výboru Spolku 

k vyjádření elektronickou poštou, schválení provede výbor Spolku, který rozhoduje o přijetí 

žadatele za člena Spolku. Členství vzniká dnem, kdy výbor Spolku rozhodne o přijetí žadatele. 

Výbor Spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 

 

2. Členové Spolku mají následující povinnosti: 

i. dodržovat stanovy Spolku; 

ii. jednat v souladu s cíli Spolku; 

iii. plnit rozhodnutí orgánu Spolku; 

iv. svou činností naplňovat cíle Spolku a chránit svým jednáním jeho dobrou pověst; 

v. sdělovat předsedovi výkonné rady spolku změny údajů uvedených v přihlášce. 

 

3. Členové Spolku mají následující práva: 

i. účastnit se veškeré činnosti Spolku a přispívat podle svých znalostí, schopností a 

dovedností k dosahování cílů činnosti Spolku; 

 

ii. účastnit se členské schůze s právem volit a být volen do orgánů Spolku; 

iii. být pravidelně informován o činnosti Spolku; 

iv. účastnit se tvorby projektů, stanovování cílů a forem činnosti Spolku; 

v. být informováni o výsledcích studií a analýz klinických registrů; 

vi. navrhovat léčebné protokoly studií/specifických léčebných programů a výzkumné cíle; 

vii. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku. 

 

4. Členství ve spolku zaniká: 

(i) vystoupením člena, a to ke dni doručení jeho písemného oznámení spolku o 

ukončení členství;  

(ii) smrtí člena; 

(iii) vyloučením člena, pokud svým jednáním porušuje charakter nebo ohrožuje společný 

zájem spolku či zanedbává členské povinnosti. O vyloučení rozhoduje výbor 

Spolku; 

(iv) zánikem spolku.  

 

5. V případě, že má člen svěřen do užívání majetek Spolku, je povinen tento majetek neprodleně 

vrátit v den zániku členství, nebude-li dohodnuto jinak a je povinen neprodleně uhradit případné 

finanční závazky vůči Spolku.  

 

6. Předseda výkonné rady Spolku je povinen vést seznam členů, který je veřejný a přístupný na 

webových stránkách Spolku. Zápis a výmaz v seznamu členů provede předseda výkonné rady 

Spolku bez zbytečného odkladu po právní skutečnosti, která je založila. Zápis a výmaz v seznamu 

členů má deklaratorní charakter. 

 

 



 

IV. 

Orgány sdružení 

 

1. Orgány sdružení jsou: 

i. členská schůze; 

ii. výbor Spolku; 

iii. výkonná rada Spolku ve složení: předseda výkonné rady Spolku a 2 místopředsedové; 

iv. kontrolní komise. 

 

 

V. 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, která je tvořena shromážděním všech členů Spolku 

a schází se nejméně jedenkrát ročně, aby rozhodovala o:  

a. o zrušení Spolku; 

b. volbě a odvolávání členů výboru Spolku; 

c. volbě a odvolání členů kontrolní komise;  

d. přijímání usnesení a ukládání úkolů všem dalším orgánům - zejména pak výboru 

Spolku; 

e. schválení roční účetní závěrky, rozpočtu na příští období, výroční zprávy o činnosti a 

zprávy o hospodaření za předcházející období předkládané výborem Spolku; 

 

2. Právo zúčastnit se členské schůze a právo hlasovat na členské schůzi mají všichni členové Spolku. 

 

3. Členská schůze se koná podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Svolává ji předseda 

výkonné rady Spolku, nebo místopředseda, a to nejméně 30 dní před jejím konáním (z pozvánky 

musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání s tím, že záležitost, která nebyla zařazena na pořad 

zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Spolku). 

Pokud o svolání členské schůze požádá písemně polovina všech členů Spolku, je předseda nebo 

místopředseda výkonné rady Spolku povinen svolat členskou schůzi ve lhůtě do 2 měsíců od 

doručení písemné žádosti. 

 

4. Datum svolání členské schůze stanoví výkonná rada Spolku alespoň jeden měsíc předem. 

 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 1/3 všech členů Spolku. Není-li 

členská schůze usnášeníschopná, svolá předseda výkonné rady Spolku, nebo místopředseda 

nejpozději do 30 dnů (ale ne dříve než za 7 dní) náhradní členskou schůzi, která je 

usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí 

hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, 

pokud stanovy neurčí jinak. 

 

6. Připouští se rozhodování členské schůze resp. jejích členů per rollam mimo členskou schůzi 

s využitím technických prostředků, ledaže jde o záležitosti, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření 

podpisu člena spolku na jeho vyjádření. Rozhodují-li členové spolku mimo členskou schůzi 

s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat členskou schůzi návrh 

rozhodnutí každému členovi na jeho e-mailovou adresu, kterou je člen spolku povinen nechat 

zapsat do seznamu členů. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně člen 

spolku  uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má člen doručit své vyjádření. Návrh 

rozhodnutí je doručen členovi spolku, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření 

k návrhu rozhodnutí zasílá člen spolku na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve 

vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. 

 



 

VI. 

Výbor Spolku a výkonná rada spolku 

 

2. Výkonným orgánem Spolku určujícím hlavní směry a priority práce Spolku je výbor Spolku, 

který má nejméně 15 členů volených na 3 roky. Členem výboru Spolku může být pouze člen 

Spolku, který byl takto zvolen členskou schůzí Spolku. 

 

3. Členové výboru Spolku zvolí na svém nejbližším zasedání po dni zvolení členskou schůzí, z řad 

svých členů, tříčlennou výkonnou radu, kterou tvoří předseda a dva místopředsedové, všichni 

volení výborem Spolku přímo do svých funkcí na období 3 let.  Každý z členů výkonné rady 

musí být do své funkce zvolen resp. schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů 

výboru Spolku. Je-li návrhů na obsazení funkce předsedy více, vyberou se dva kandidáti 

s nejvyšším počtem hlasů a o nich se potom hlasuje znovu. 

 

3. Výbor Spolku se schází obvykle 2 x ročně, nejméně však 1 x ročně. Jeho zasedání svolává 

předseda výkonné rady Spolku, nebo místopředseda, a to nejméně 15 dní před jeho konáním (z 

pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání). Pokud o svolání schůze výboru Spolku 

požádá písemně polovina všech členů výboru Spolku, je předseda nebo místopředseda výkonné 

rady Spolku povinen svolat schůzi výboru Spolku ve lhůtě do 1 měsíce od doručení písemné 

žádosti. 

 

4. Schůze výboru Spolku je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 7 členů výboru Spolku. Není-

li  schůze výboru Spolku usnášeníschopná, svolá předseda výkonné rady Spolku, nebo 

místopředseda nejpozději do 30 dnů (ale ne dříve než za 7 dní) náhradní schůzi výboru Spolku, 

která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů výboru Spolku. Schůze výboru 

Spolku přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční 

většiny přítomných členů výboru Spolku. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výkonné 

rady Spolku. 

 

5. Výbor Spolku zejména: 

i. rozhoduje o schvalování návrhu stanov a jejich změn; 

ii. rozhoduje o přijetí žadatele o členství za člena Spolku; 

iii. připravuje podklady a informace a návrhy usnesení pro členskou schůzi Spolku; 

iv. připravuje ke schválení členskou schůzí roční účetní závěrku, rozpočet na příští 

období; výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za předcházející období, 

v. schvaluje zprávu kontrolní komise; 

vi. volí a odvolává předsedu a místopředsedy výkonné rady Spolku.  

 

6. Výkonná rada Spolku je statutárním orgánem Spolku. Tvoří ji předseda a 2 místopředsedové, 

kteří jsou do svých funkcí voleni výborem Spolku z řad jeho členů. Činnost výkonné rady 

Spolku řídí její předseda a v případě rovnosti hlasů v rámci výkonné rady rozhoduje jeho hlas. 

 

7.  Výkonná rada se schází podle potřeby, zpravidla však nejméně třikrát ročně. Jednání jsou volně 

přístupná členům výboru Spolku. Jednání výkonné rady je oprávněn svolat každý z jejích členů. 

 

8.   Výkonná rada Spolku: 

i. zabezpečuje plnění usnesení členské schůze; 

ii. zabezpečuje naplňování poslání a cílů Spolku 

iii. sestavuje zprávu o činnosti Spolku za minulé období a zprávu o hospodaření Spolku za 

minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné návrhy změn stanov 

iv. připravuje společné protokoly; 

v. zajišťuje analýzy výsledků organizovaných klinických registrů a studií; 



vi. schvaluje prezentování výsledků vycházející ze společných klinických registrů, studií či 

analýz, a to jak na sjezdech, konferencích, tak v odborném tisku; 

vii. rozhoduje o poskytování prostředků Spolku právnickým a fyzickým osobám; 

viii. řídí běžnou činnost Spolku; 

ix. připravuje podklady pro jednání členské schůze; 

x. zajišťuje vedení účetnictví a dalších evidencí a správu majetku Spolku; 

xi. rozhoduje o mimořádných odměnách zaměstnanců a orgánů Spolku, 

xii. rozhoduje ve všech věcech, o kterých si nevyhradila právo rozhodovat členská schůze 

a/nebo výbor Spolku. 

 

9. Výkonná rada Spolku je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové. K platnosti 

usnesení výkonné rady Spolku je nezbytný souhlas prosté většiny přítomných členů výkonné 

rady Spolku. 

 

10.  Jménem spolku jsou oprávněni jednat navenek a zastupovat jej buď předseda výkonné rady 

spolku samostatně, nebo 2 místopředsedové výkonné rady Spolku společně. K platnosti 

písemných úkonů je třeba podpisu buď předsedy výkonné rady Spolku samostatně, nebo 2 

místopředsedů výkonné rady Spolku společně. 

 

 

VII. 

Kontrolní komise 

 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku. Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni 

členskou schůzí na období 3 let. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který ji zastupuje 

v jednání s ostatními orgány Spolku. 

 

2. Kontrolní komise zejména: 

i. přezkoumává účetní závěrku a výroční zprávu Spolku; 

ii. nejméně jedenkrát ročně podává revizní zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti výboru 

Spolku; 

iii. dohlíží, zda Spolek vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a stanovami Spolku, 

kontroluje činnost orgánů Spolku; 

iv. průběžně kontroluje plnění podmínek pro poskytování finančních příspěvků Spolku a 

správnost účetnictví vedeného Spolkem a informuje výbor Spolku o výsledcích své činnosti 

a podává návrhy na odstranění zjištěných nedostatků; 

v. je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Spolku a kontrolovat v nich 

obsažené údaje; 

vi. upozorňuje výbor Spolku na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. 

 

 

VIII. 

Zásady hospodaření 

 

1. Zdroje příjmů Spolku jsou zejména: 

i. dary a příspěvky fyzických a právnických osob; 

ii. granty; 

iii. dotace; 

iv. dědictví a odkazy; 

v. příjmy ze svých činností a výnosy svého majetku. 

 

2. Výdaje Spolku jsou zejména: 

i. finanční prostředky na zajištění zpracování dat a analýz; 

ii. podpora a organizace registru pacientů a sběru dat; 

iii. podpora spolupráce s mezinárodními vědeckými organizacemi; 



iv. podpora výchovy a dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků zabývajících se 

problematikou onemocnění Ph- MPO; 

v. a další finanční výdaje v souladu s cíli Spolku. 

 

3. O finančních výdajích rozhoduje v souladu s rozpočtem Spolku výkonná rada. 

 

4. Zprávu o hospodaření Spolku  předkládá jedenkrát ročně na členské schůzi výbor Spolku resp. 

předseda výkonné rady Spolku nebo místopředseda výkonné rady Spolku. Zpráva musí obsahovat 

stav účetnictví za uplynulé zdaňovací období včetně pohybu majetku, příjmech a výdajích, dle 

příslušných právních předpisů. 

5. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k 

financování činností naplňujících společný zájem a účel Spolku a k vytváření potřebných 

podmínek pro realizaci těchto činností. 

6. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování 

společného zájmu a účelu Spolku. 

7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí Spolku. 

  
 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Spolek může být zrušen jeho dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze 

nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. Dojde-li k zániku Spolku, přejde jeho majetek po 

vypořádání dluhů na osobu, která má obdobný společný zájem a účel jako Spolek. 

2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména 

občanským zákoníkem. 

3. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 4. listopadu 2016. 

 

 

……………………………… 

MUDr. Jiří Schwarz, CSc. 

 

…………………………………….. 

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. 

 

…………………………………….. 

MUDr. Libor Červinek, Ph.D. 

 


