Stanovy spolku
Preambule
Občanské sdružení SMS, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s
účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), tedy od 1. 1.
2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 OZ ve spojení s § 214 a násl. OZ. Členská
schůze spolku schválila dne 11. prosince 2016 tyto stanovy jako vyjádření vůle
pokračovat v činnosti spolku nadále se zachováním právní historie Občanského
sdružení SMS. Název Občanské sdružení SMS se s ohledem na § 216 NOZ mění na
Sdružení mladých sklerotiků, z. s. (dále jen „spolek“).
I.
Název, forma a sídlo organizace
Sdružení mladých sklerotiků, z.s. je právnickou osobou se sídlem na adrese
Českolipská 1378/124, 276 01 Mělník.
II.
Poslání spolku
Spolek je nevládním, nepolitickým, nezávislým dobrovolným sdružením občanů, kteří
mají zájem aktivně se zapojit do činností souvisejících se zkvalitněním života lidí
s diagnózou „roztroušená skleróza“ (dále jen „RS“). Sdružuje především osoby
s diagnózou RS, jejich rodinné příslušníky a blízké.
III.
Činnost spolku
1. Spolek zejména:
a. vykonává činnost zaměřenou na sdružování pacientů s RS i lidí jinak
postiženích RS za účelem sdílení ověřených informací a osobních
zkušeností.
b. Poskytuje ověřené informace o nemoci, léčbě a životě s RS pro pacienty,
jejich blízké a další osoby, které je potřebují.
c. Šíří povědomí o problematice souvisejí s diagnózou RS.
d. Pořádá vzdělávací a osvětové akce. Dále pořádá setkání, společenské,
sportovní a další akce související s naplňováním účelu spolku.
e. Spolek vyvíjí vlastní publikační činnost.
2. Spolek vyvíjí další aktivity, které jsou v souladu s posláním spolku.
3. Spolek může za účelem naplňování svého poslání vyvíjet hospodářskou či jinou
výdělečnou činnost jako vedlejší činnost spolku, především ve formě pořádání
akcí, publikační a konzultační činnosti, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak
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i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek
používá k podpoře hlavních činností dle těchto stanov, dalších spolkových
činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.
IV.
Členství
1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má zájem
aktivně se zapojit do činností souvisejících se zkvalitněním života lidí žijících
s RS.
2. Členy mohou být fyzické i právnické osoby.
3. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Výkonného výboru o přijetí její
žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
4. Členství ve spolku je řádné nebo přidružené.
5. Členství ve Spolku zaniká:
 písemným prohlášením člena.
 úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 rozhodnutím Výkonného výboru o vyloučení ze závažných důvodů.
 zánikem spolku;
6. Výkonný výbor pověří člena, který s tím vysloví souhlas, vedením seznamu
členů. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí pověřený člen na základě
pokynů Výkonného výboru. Seznam členů je neveřejný.
V.
Práva a povinnosti členů spolku
1. Řádný člen spolku má právo zejména:
a. podílet se na činnosti a řízení spolku, zejména volit a být volen do orgánů
spolku,
b. účastnit se Členské schůze a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to buď
osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Každému řádnému členovi
náleží jeden hlas,
c. účastnit se veřejných i neveřejných akcí spolku,
d. být pravidelně informován o dění ve spolku,
e. podávat návrhy, připomínky, podněty a vznášet dotazy orgánům spolku.
2. Řádný člen spolku má povinnost zejména:
a. dodržovat stanovy spolku a interní normativní předpisy spolku,
b. podle svých schopností a možností se aktivně podílet na činnosti spolku,
c. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl
pověřen,
d. platit řádně a včas členské příspěvky,
e. chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku.
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3. Přidruženému členovi náleží práva člena řádného mimo práv dle odst. 1 písmen
a), b) a e).
4. Přidruženému členovi náleží povinnost člena řádného mimo povinností dle
odst. 2 písmen b), c) a d).
5. Řádný člen se nedodržením povinnosti v odst. 2 písm. d) ani po řádné výzvě
Výkonného výboru stává automaticky členem přidruženým.
VI.
Členské příspěvky
1. Výši a splatnost členského příspěvku za řádné členství určí Členská schůze.
2. Členský příspěvek za přidružené členství se neplatí.
3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li
pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výkonný výbor.
VII.
Orgány spolku
1. Organizační strukturu spolku tvoří:




Členská schůze
Výkonný výbor
Kontrolní komise

2. Funkční období volených orgánů je pětileté. Členové volených orgánů spolku,
jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého
orgánu do nejbližšího zasedání Členské schůze. Členství ve volených orgánech
je vázáno na členství ve spolku a zaniká zánikem členství ve spolku, uplynutím
funkčního období, dobrovolným prohlášením nebo odvoláním člena voleného
orgánu Členskou schůzí.
VIII.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena shromážděním všech
členů spolku.
2. Členská schůze
a. rozhoduje o hlavním zaměření činností spolku a všech zásadních
otázkách existence a činnosti spolku,
b. volí a odvolává členy Výkonného výboru a Kontrolní komise,
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c. rozhoduje o změně stanov dvoutřetinovou většinou přítomných členů,
d. rozhoduje o zrušení, přeměně nebo sloučení spolku dvoutřetinovou
většinou přítomných členů,
e. projednává činnost spolku za uplynulý kalendářní rok a přijímá zásady
činnosti pro následující kalendářní rok,
f. stanovuje výši a splatnost členského příspěvku.
3. Zasedání Členské schůze svolává Výkonný výbor nejméně jedenkrát ročně.
Výkonný výbor svolá zasedání Členské schůze rovněž na žádost nejméně jedné
třetiny členů. V případě, že Výkonný výbor nesvolá zasedání Členské schůze
do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání zasedání Členské schůze, mohou
zasedání svolat sami žadatelé.
4. Právo zúčastnit se Členské schůze mají všichni členové Spolku, právo hlasovat,
volit a být volen mají pouze řádní členové Spolku. Každý člen Spolku je
oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku.
Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit
zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je
poskytnout. Zasedání se mohou účastnit i další osoby na základě předchozího
souhlasu Členské schůze.
5. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána
členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak,
aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání
Členské schůze lze odvolat nebo odložit.
6. Každý řádný člen má jeden hlas, hlasy všech řádných členů mají stejnou váhu.
Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných řádných členů kromě
případů, které Stanovy výslovně stanoví.
7. Členská schůze je schopna usnášet se vzhledem ke zdravotnímu stavu členů a
celorepublikové působnosti již za účasti nejméně 10 % všech řádných členů
spolku. Pokud se ve stanovený den a hodinu nesejde takový počet řádných
členů, stává se Členská schůze usnášeníschopnou v jakémukoli počtu po
posunutí začátku zasedání o jednu hodinu.
8. Jednání Členské schůze řídí předseda Výkonného výboru, v případě jeho
nepřítomnosti místopředseda Výkonného výboru, nerozhodne-li Členská
schůze jinak.
9. Předseda Výkonného výboru zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské
schůze. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho
tím pověřila Členská schůze.
10. V případech zvláštního zřetele hodného v mezidobí mezi zasedáními Členské
schůze přebírá Výkonný výbor pravomoci Členské schůze. Rozhodnutí
v kompetenci Členské schůze, která Výkonný výbor přijme v takovém případě,
musí být dodatečně schválena na nejbližším zasedání Členské schůze.
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IX.
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku.
2. Výkonný výbor je volen Členskou schůzí na období pěti let s možností
znovuzvolení. Výkonný výbor tvoří nejméně pět členů, kteří si volí ze svého
středu předsedu a dva místopředsedy.
3. Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny
výhradně do působnosti Členské schůze. Výkonný výbor vede a řídí činnost
spolku v období mezi Členskými schůzemi.
4. Výkonný výbor řídí činnost spolku v souladu se Stanovami a usneseními
Členské schůze po celé své funkční období. Výkonný výbor vykonává svou
funkci až do zvolení Výkonného výboru nového.
5. Navenek za Spolek jedná předseda a místopředsedové Výkonného výboru.
Předseda i oba místopředsedové jednají a podepisují dokumenty za spolek
samostatně. Jiné osoby mohou jednat a podepisovat dokumenty za spolek na
základě zplnomocnění pro jednotlivý úkon předsedou Výkonného výboru.
6. Výkonný výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, schvaluje změny
rozpočtu, dbá zejména za řádné naplňování poslání spolku.
7. Předseda nebo místopředsedové jsou povinni poskytovat na Členské schůzi
členům spolku informace o otázkách činnosti a hospodaření spolku.
8. Výkonný výbor se schází dle potřeby. Může přijímat rozhodnutí, pokud je
přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda, nebo oba
místopředsedové. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala
nadpoloviční většina přítomných členů. Výkonný výbor může rozhodovat též
distančním způsobem za užití e-mailové komunikace. V tom případě je
rozhodnutí schváleno nadpoloviční většinou všech členů. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy Výkonného výboru, nebo obou místopředsedů.
9. Výkonný výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou
odborností, pečlivostí a loajalitou.
10. Do působnosti Výkonného výboru náleží:
a. svolávat Členskou schůzi,
b. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a
závěrky publikovat v rámci spolku,
c. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost
spolku,
d. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr, rozhodovat o
pracovních
záležitostech
zaměstnanců
a
dobrovolných
spolupracovníků,
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e. přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
f. rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského
příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
g. schvalovat interní organizační normy Spolku.
X.
Kontrolní komise
1. Členové Kontrolní komise jsou voleni Členskou schůzí na období pěti let s
možností znovuzvolení. Kontrolní komise je tvořena třemi členy. V případě
neobsazení všech tří pozic v Kontrolní komisi vykonává její funkci revizní
komisař.
2. Kontrolní komise kontroluje činnosti sdružení a jeho hospodaření. Dohlíží,
jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu
se Stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky,
upozorní na ně Výkonný výbor.
3. Pověřený člen Kontrolní komise může nahlížet do dokladů spolku a požadovat
od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k
jednotlivým záležitostem.
4. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné se členstvím ve Výkonném výboru.
XI.
Majetek a hospodaření spolku
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze,
z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů
a dotací, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může
dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a
vedlejší výdělečnou činností čl. III odst. 3 těchto Stanov.
2. Majetek a prostředky spolku jsou určeny k naplňování poslání spolku podle
těchto Stanov a k zajištění provozních potřeb spolku v souladu s těmito
Stanovami.
3. Spolek neodpovídá za závazky svých členů a členové neodpovídají za závazky
spolku.
4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku
v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů spolku.
5. Výkonný výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména
pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve
smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je
správou majetku spolku pověřen.
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6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výkonným
výborem.
7. S výsledky hospodaření seznamuje Výkonný výbor členy spolku na každém
řádném zasedání Členské schůze.
XII.
Zánik a likvidace Spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí
Členské schůze dle čl. VIII odst. 2 těchto Stanov nebo z jiného důvodu
stanoveného zákonem.
2. Při zániku spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor
sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a
zpřístupní jej vhodným způsobem všem členům spolku.
3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví
návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze.
Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor
povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská
schůze předchozí návrh zamítla.
4.

Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na
vypořádání.
XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito Stanovami se řídí obecně platnými právními
předpisy.
2. Znění těchto stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 11. prosince
2016.
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