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Stanovy spolku 

1 Základní ustanovení 

1.1 Název, sídlo, působnost 
a) Název:  Život bez střeva, z.s. (dále jen „spolek“) 
b) Sídlo:  Velké Hamry 462, 468 45 Velké Hamry 
c) Korespondenční adresa: Karenova 977/3, 150 00 Praha 5 – Košíře 
d) IČO: 22676805 
e) Působnost: Spolek vykazuje svou činnost na území České republiky 

1.2 Cíl činnosti 
Spolek Život bez střeva je neprofesní organizací. Základním cílem tohoto spolku je 
podporovat rozvoj komplexní péče o nemocné na území České republiky 

• se syndromem krátkého střeva, 

• s primárně vzácným onemocněním (např. chronická intestinální pseudoobstrukce – 
CIPO, Hirschprungova choroba – HSCR, familiární adematózní polypozy – FAP, 
nekrotizující enterokolitida – NEC, a další), vedoucí následně k sekundární diagnóze – 
syndrom krátkého střeva s nutností domácí parenterální výživy. 

Předpokladem činnosti je spolupráce odborníků a laiků. V rámci jeho působení má za cíl 
spojení vědeckého poznání a praxe, v co nejširší možné míře. 

Spolek vytváří podmínky pro vzájemnou výměnu, shromažďování a rozšiřování odborných, 
teoretických znalostí a praktických zkušeností lékařů a zdravotníků při léčení tohoto 
onemocnění, jakož i pro vzájemnou výměnu, shromažďování a rozšiřování znalostí a 
praktických zkušeností pacientů při léčení tohoto onemocnění a při překonávání 
každodenních problémů v souvislosti s tímto onemocněním. 

V rámci svého zaměření spolek pořádá besedy, semináře, kurzy, školení. V této souvislosti 
vydává a distribuuje výchovný a osvětový materiál. Podílí se na školení svých členů a 
spolupracovníků.  

Činnost spolku se řídí stanovami. 
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2 Členství ve spolku 

2.1  Obsah a předpoklady vzniku řádného členství  

Členy spolku se mohou stát fyzické i právnické osoby, žijící nebo mající sídlo v České 
republice či kdekoliv mimo území České republiky. Členství ve spolku je dobrovolné na 
základě osobního přesvědčení a souhlasu se stanovami. Členství zakládá možnost aktivní 
účasti na rozhodování spolku.  

Předpokladem vzniku členství je:  

• Způsobilost k právním úkonům. 

• Projev vůle zájemce stát se členem spolku a pro případ přijetí za člena, převzít 
závazek být vázán stanovami v okamžiku oznámení o přijetí za člena. 

• Zaplacení vstupního členského příspěvku (zápisného), rozhodne-li shromáždění členů, 
že vznik členství je vázán na splnění povinnosti zaplatit členský příspěvek, a to ve výši, 
způsobem platby a ve lhůtě splatnosti jím stanovené. 

• Mravní bezúhonnost zájemce o členství ve vztahu k dosahování cíle činnosti spolku 
podle stanov. 

• Zájem zájemce o členství dosahovat cíle činnosti spolku společně s ostatními členy. 

2.1.1 Vznik členství 
Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky, kterou potvrzuje jeden ze 
členů výkonného výboru spolku. 

2.1.2 Zánik členství 
Členství zaniká: 

• Úmrtím člena. 

• Zrušením člena  - právnické osoby. 

• Dobrovolným vystoupením člena, písemným oznámením zaslaným výkonnému 
výboru. 

• Vyloučením člena členskou schůzí spolku, za jednání neslučitelné se stanovami spolku 
a jinými závaznými akty spolku. 

• Vyloučením člena členskou schůzí spolku, v případě, že se člen třikrát bez omluvy 
nezúčastní zasedání členské schůze. 

• Neuhrazením členského příspěvku, pokud rozhodne členská schůze, že je členství 
vázáno na uhrazení členského příspěvku, po dobu dvou let za sebou jdoucích. 

• Zánikem spolku. 

  



3 
 

3 Práva a povinnosti členů 

Členové spolku mají právo účastnit se aktivit pořádaných spolkem, spolurozhodovat o 
činnosti spolku formou hlasování na členské schůzi, podávat návrhy výkonnému výboru, stát 
se členem výkonného výboru. 

3.1 Členská práva 
• Účastnit se činnosti spolku, užívat a požívat práv a výhod vyplývajících z členství a 

přispívat podle svých znalostí, schopností a dovedností k dosahování cílů činnosti 
spolku. 

• Rozhodovat o spolku a účastnit se jeho hospodaření a správy způsobem určeným 
stanovami. 

• Volit podle svého svědomí funkcionáře spolku a být se svým předchozím souhlasem 
volen do orgánů spolku. 

• Obdržet údaje o hospodaření spolku. 

• Obdržet sdělení členům a rozhodnutí orgánů spolku a to způsobem určeným 
stanovami. 

• Předkládat návrhy, podněty a připomínky. 

• Být pozván na členskou schůzi, na jednání orgánů spolku. 

• Na písemné potvrzení vzniku a zániku svého členství, s uvedením důvodu zániku. 
 

3.2 Členské povinnosti 
• Seznámit se stanovami spolku a rozhodnutími orgánu spolku, která jsou mu podle 

stanov sdělena a dodržovat je, tato povinnost člena platí i pro změnu stanov. 

• Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které 
by byly v rozporu se zájmy spolku. 

• Dbát o majetek spolku, který je mu přenechán do užívání, s péčí řádného hospodáře. 

• Platit členské příspěvky podle druhů, výše a ve lhůtách stanovených členskou schůzí. 
To neplatí, rozhodne-li členská schůze, že členství není vázáno na placení členských 
příspěvků, nebo že členské příspěvky jsou dobrovolné. 

• Podle svého nejlepšího vědomí vykonávat činnost v orgánech spolku. 
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4 Orgány spolku 

Orgány spolku jsou:  

1. Členská schůze 
2. Výkonný výbor 
3. Kontrolní komise 

4.1 Členská schůze 
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi svolává předseda nejméně 
jednou za rok. Předseda může svolat členskou schůzi mimořádně, požádá-li o to písemně 
v průběhu dvou kalendářních měsíců alespoň jedna třetina všech členů výkonného výboru 
nebo jedna třetina členů spolku.  

Informaci o konání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně, nebo  
elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později 
členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 20 dní před jejím konáním. 
Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději 10 dní před konáním zasedání 
členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit 
ke schválení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze 
lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. 

Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. 
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto 
stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů jsou si 
rovny. 

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen 
spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. 

Členská schůze: 

• Volí z členů přímou volbou na dobu pěti let členy výkonného výboru a kontrolní 
komise spolku. Členy těchto orgánů, také hlasováním odvolává. 

• Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov. 

• Přijímá organizační řád spolku. 

• Schvaluje výši příspěvků na činnost spolku. 

• Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok. 

• Určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období. 

• Pověřuje výkonný výbor k vypracování smluv mezi spolkem a jinými subjekty, které se 
významně dotýkají činnosti spolku. 

• Může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výkonného výboru. 

• Usnáší se ve všech dalších věcech, které si vyhradí. 

• Schvaluje interní předpisy výboru v případech, které si vyhradí. 
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4.2 Výkonný výbor  
Výkonný výbor je statutárním kolektivním orgánem spolku. Má nejméně tři členy a je volen 
členskou schůzí. Výkonný výbor je tvořen předsedou a dalšími členy, kteří byli zvoleni 
členskou schůzí. Výkonný výbor ze svého středu zvolí předsedu, prvního a druhého 
místopředsedu. 

Výkonný výbor: 

• Volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedy výkonného výboru spolku, 
kdy každý z nich jedná samostatně.  

• Spravuje majetek spolku a hospodaří s prostředky spolku a vypracovává každoroční 
zprávu o hospodaření 

• Přijímá nové členy spolku. 

• Zajišťuje publikační, dokumentační a studijní činnost spolku. 

• Činí veškerá opatření nezbytná k zajištění činnosti spolku. 

• Je povinen pravidelně informovat všechny členy o činnosti orgánů spolku. 

• Je povinen se scházet minimálně dvakrát ročně, zasedání výkonného výboru svolává 
jeho předseda. 

Každý člen statutárního orgánu může jednat a reprezentovat spolek navenek samostatně, 
přičemž o svých aktivitách informuje výkonný výbor. Každý člen při jednání jménem spolku 
nesmí překročit své pověření ani jednat proti zájmu spolku, jinak plně odpovídá za vzniklou 
škodu. 

Předseda řídí výkonný výbor spolku. Je oprávněn činit opatření a rozhodnutí nebytná 
k zajištění činnosti a rozvoji spolku. 

Podepisování jménem spolku se děje tak, že pokud není upraveno jinak, k napsanému 
jménu nebo vytištěnému názvu spolku připojí předseda spolku svůj podpis.  

Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku. 

V době nepřítomnosti předsedy jej v plném rozsahu zastupuje první místopředseda, který 
rovněž tuto funkci vykonává v případě odstoupení či úmrtí předsedy a to po dobu nejdéle 2 
měsíců. V této lhůtě je 1. místopředseda povinen svolat členskou schůzi spolku, která zvolí 
nového člena výkonného výboru. 

4.3 Kontrolní komise 
Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který volí členská schůze z řad členů, kteří 
se svou kandidaturou a výkonem této funkce předem vysloví souhlas. Má tři členy a je 
odvolávána členskou schůzí. Funkční období kontrolní komise je pětileté. Z výkonu své 
funkce je odpovědná členské schůzi. 

Člen kontrolní komise nesmí být členem výkonného výboru. 
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V působnosti kontrolní komise je: 

• Ověřování správnosti výkazu majetku, závazcích, příjmech a výdajích spolku, 
sestaveného výkonným výborem k tomu pověřenou osobou a podávat o tom zprávu 
členské schůzi. 

• Upozorňovat výkonný výbor na vady hospodaření spolku a podávat návrh na jejich 
odstranění. 

• V případě, že zjistí činnost orgánu spolku, která není v souladu s cíly spolku, bez 
odkladu informuje výkonný výbor, případně členskou schůzi. 

5 Zásady hospodaření 

Finanční prostředky získává spolek zejména z těchto zdrojů: 

• dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 

• z členských příspěvků členů spolku, 

• z výnosů vlastního majetku (např. úroky, či jiné výnosy), 

• dotace z veřejných prostředků státu, krajů, měst a obcí, 

• dědictví, 

• granty  

Svou činností sleduje spolek výlučně a bezprostředně dobročinné cíle. Spolek má právo 
vlastnit, nabývat a pozbývat movitý majetek v souladu s platnými předpisy. Eventuální zisk 
může být použit jen pro realizaci cílů spolku, určených těmito stanovami.  

Za výsledky hospodaření odpovídá výkonný výbor spolku, který předkládá členské schůzi 
spolku každý rok zprávu o hospodaření. Hospodaření je realizováno podle ročního rozpočtu 
schváleného výborem. 

6 Zánik spolku 

Spolek zaniká: 

• Dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí členské schůze spolku. 

• Sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku. 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou 
osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 
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7 Závěrečná ustanovení 

Podrobná úprava jednotlivých ustanovení stanov bude upravena v případě potřeby vnitřními 
předpisy spolku. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními 
předpisy.  

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku. 

 

Účinnost od 1. 1. 2015  

V Praze dne 18. 11. 2014 

 

Zapsal:         Ověřila: 

Bc. Aleš Svoboda       Iva Svobodová 
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