Stanovy občanského sdružení
„Společnost pro podporu pacientů po transplantaci kostní dřeně“

I. Základní ustanovení
(1) Název sdružení je „Společnost pro podporu pacientů po transplantaci kostní dřeně“, dále jen
sdružení.
(2) Sídlo sdružení je na adrese:
Ústav hematologie a krevní transfuze, U nemocnice 1, 120 00 Praha 2.
(3) Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.
(4) Sdružení je zakládáno na dobu neurčitou.

II. Základní cíle činnosti sdružení
(1) Podpora pacientů po transplantaci kostní dřeně a jejich rodin.
(2) Osvětová, kulturní a vzdělávací činnost v souvislosti s léčbou a transplantací kostní dřeně a
následné péče.
(3) Spolupráce lékařů, laiků, pacientů a jejich příbuzných v otázkách léčby, následné péče a
začleňování pacientů do společnosti.

III. Náplň a formy činnosti
(1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
(2) Hlavní formou dosahování cílů sdružení je zejména:
a) publikační, publicistická a vzdělávací činnost;
b) účast na veřejných diskusích a otevřených (i elektronických) fórech;
c) pořádání seminářů, přednášek, tematických setkání a dalších podobných akcí;
d) poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství, zejména v otázkách komunikace s
lékaři, úřady, jinými institucemi (např zaměstnavateli) a dalšími osobami;
e) soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
f) tvorba a vydávání materiálů v souladu s cíli sdružení a provoz webové stránky s
informativním a komunitním obsahem;
g) navazování kontaktů s podobnými organizacemi v České republice i v zahraničí a
h) získávání prostředků na činnost sdružení.
(3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
IV. Práva a povinnosti členů sdružení
(1) Vznik členství:
a) Členy/kami sdružení se stávají zakládající členové tvořící přípravný výbor.
b) Členem/kou sdružení může být fyzická osoba starší 15 let, a to na základě písemné
přihlášky.

c) O přijetí rozhoduje členská schůze sdružení na svém nejbližším jednání nadpoloviční
většinou hlasů.
(2) člen/ka sdružení má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
d) podílet se na praktické činnosti sdružení.
(3) Člen/ka sdružení má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení;
b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení;
c) účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce;
(4) Členství ve sdružení zaniká:
a) doručením sdružení písemného oznámení člena/ky o tom, že vystupuje ze sdružení,
b) úmrtím člena sdružení,
c) zánikem sdružení,
d) vyloučením člena/ky sdružení členskou schůzí nadpoloviční většinou hlasů, v případě,
že člen/ka porušuje tyto stanovy.
V. Orgány a pracovníci/ice sdružení
(1) Členská schůze
a) je nejvyšším orgánem sdružení je složená ze všech členů/ek sdružení;
b) svolává jí v případě potřeby, který/ákoliv člen/ka sdružení; pokud ji nesvolá jiný/á
člen/ka sdružení do doby dvou měsíců od uplynutí poslední schůze, má povinnost svolat
ji předseda;
c) je usnášeníschopná jsou-li přítomni alespoň tři členové/ky sdružení; nesejde-li se
usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda/kyně nebo místopředseda/kyně sdružení
nejpozději do měsíce (ale ne dříve než za tři dny) náhradní členskou schůzi, která je
vždy usnášeníschopná;
d) přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční
většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak;
e) schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí
těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
f) připravuje návrh výroční zprávy, resp. tímto pověřuje některé z členů/ek
g) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní
zprávu;
h) přijímá nové členy/ky a rozhoduje o vyloučení člena/ky;
i) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
j) volí z řad členů/ek sdružení předsedu/kyni a místopředsedu/kyni na období jednoho
roku; dokud nejsou tyto funkce obsazeny volbou znovu, vykonávají je dosavadní
funkcionáři/ky až do nové volby; opakovaná volba téže osoby je přípustná; první
obsazení orgánů je dáno přechodnými ustanoveními stanov;
k) odvolává předsedu/kyni a místopředsedu/kyni.
(2) Předseda/kyně a místopředseda/kyně tvoří výbor sdružení, který představuje sdružení
navenek a je tedy jeho statutárním orgánem. Při úkonech, které činí jménem sdružení výbor,
jednají vždy členové výboru společně.

(3) Výbor sdružení připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá
členské schůzi
(4) Sdružení může zaměstnat jinou osobu nebo s ní uzavřít jinou podobnou smlouvu, na jejímž
základě bude tato osoba pro sdružení vykonávat určitou práci na základě pokynů předsedy.
Pracovník/ice nemusí být členem sdružení. Předseda může pracovníka/ici pověřit některými
pravomocemi technického, hospodářského a organizačního charakteru. Výbor může
stanovit, že tato osoba bude používat označení tajemník/ice. Tajemník/ice není orgánem
sdružení.

VI. Zásady hospodaření
(1) Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami.
(2) Sdružení je neziskovou organizací, prostředky na svoji činnost získává sdružení:
a) z darů členů/ek nebo jiných osob, dědictví a odkazů, popřípadě jiných způsobů nabytí
finančních prostředků nebo majetku, pokud nejsou podmíněny žádným závazkem vůči
jiné osobě;
b) z jiných úkonů, které pokud jsou podmíněny závazkem vůči jiné osobě, musí schválit
členská schůze většinou 3/4 hlasů; takové ujednání je pak veřejně přístupné,
c) z příjmů z vlastní činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, přednášky
apod.)
(3) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění
svých aktivit; takové ujednání musí schválit členská schůze a je pak veřejně přístupné na
žádost kohokoliv.
(4) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností
podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

VII. Závěrečná ustanovení
(1) V případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku členská schůze.
(2) Prvním předsedkyní je Kateřina Trojanová, prvním místopředsedou/kyní je Kateřina
Trejklová.
(3) Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem dne 26. 9. 2012.

Členové přípravného výboru:
Prof. MUDr. Petr Cetkovský, PhD, 1. 4. 1959, Havlíčkova 372, Starý Plzenec 332 02
MUDr. Petr Soukup, 14. 10. 1973, Holečkova 11, 150 00 Praha 5
Kateřina Trejklová, 14. 4. 1975, Věstonická 433/3, 155 21 Praha 5

Kateřina Trojanová, 25. 9. 1984, Na Libušince 3, 128 00 Praha 2
mgr. Václav Trojan, 6. 12. 1945, Korunní 14, 120 00 Praha 2

