Stanovy
Sdružení ambulantních ortopédů ČR z.s.
Čl. I
Název, forma a sídlo
1. Sdružení ambulantních ortopédů ČR z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou
založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek
ambulantních ortopédů ČR je dobrovolným spolkem lékařů provozujících ambulantní praxi
v oboru ortopedie. Jedná se o odborný, zájmový a politicky nezávislý spolek.
2. Spolek má své sídlo na adrese Foerstrova 1656/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové.
Čl. II
Základní účely spolku
1. Základními účely spolku jsou:
a) podpora a koordinace ambulantní ortopedické péče o pacienty
b) hájení zájmů pracovníků v oboru ortopedie, a to z hlediska právního, ekonomického a
odborného
c) hájení zájmů pacientů v ambulantní ortopedické péči
V rámci plnění těchto účelů spolek spolupracuje se zainteresovanými institucemi a subjekty
na národní a mezinárodní úrovni.
Čl. III
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát každý lékař se specializací ortopedie, provozující ambulantní
ortopedickou praxi na území České republiky. Členství ve spolku je dobrovolné.
2. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele za člena na základě
jeho písemné žádosti. Výbor spolku rozhoduje o přijetí na své nejbližší schůzi po dni podání
žádosti.
3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na
právního nástupce člena.
4. Člen spolku má právo zejména:
podílet se na činnosti spolku
účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním
volit členy výboru spolku a případných dalších orgánů spolku a být do těchto orgánů
volen,
posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
být členem pracovních týmů spolku
být informován o činnosti spolku a akcích pořádaných spolkem
5. Člen spolku je povinen zejména:

-

dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku
podílet se na činnosti spolku
účastnit se členských schůzí
hájit zájmy spolku, zachovávat dobrou pověst spolku a nepoškozovat zájmy spolku
platit řádně členské příspěvky za podmínek schválených členskou schůzí

6. Členství ve spolku zaniká:
úmrtím člena
písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku
vyloučením člena ze spolku pro závažné porušení povinností vyplývajících ze členství a
ze stanov
nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě, dodatečně poskytnuté
spolkem v písemné výzvě.
Členství ve spolku zaniká též zánikem spolku.
Čl. IV
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a) členská schůze
b) výbor
Čl. V
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí členy výboru, případně členy jiných orgánů spolku a odvolává je,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející rok
d) schvaluje rozpočet spolku na příští období a výši členských příspěvků na příští období,
e) určuje a schvaluje koncepci činnosti spolku a jeho cíle na další období,
f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích,
h) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného
orgánu spolku.
3. Členská schůze se schází podle potřeby, nejméně jednou za dva roky a svolává jí výbor
spolku. Výbor svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvoláli výbor spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo
podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
4. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina všech
členů spolku. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů
spolku, nestanoví-li tyto stanovy jinak. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně
rozhoduje spolek třípětinovou většinou přítomných členů. Každý člen spolku má jeden hlas.

5. Záležitost, která nebyla výslovně zařazena na pořad jednání členské schůze při jeho
ohlášení, může být zařazena na pořad jednání pouze se souhlasem dvou třetin přítomných
členů spolku.
6. Ze zasedání členské schůze pořizuje výbor zápis. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání
svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky
členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
Čl. VI
Výbor
1. Statutárním orgánem spolku je výbor. Výbor spolku je tříčlenný. Jeho funkční období je
pětileté. Členy výboru volí a odvolává členská schůze. Výbor spolku si volí ze svého středu
předsedu a odvolává jej. Výbor spolku se schází dle potřeby, nejméně dvakrát ročně.
2. Výbor spolku řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi v souladu se stanovami spolku a
usneseními členské schůze. Výbor zastupuje spolek navenek, přičemž při zastupování spolku
navenek za spolek jedná a podepisuje předseda výboru.
3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku a kontroluje dodržování rozpočtových
pravidel. Každý člen výboru je povinen při výkonu své funkce pro spolek jednat s péčí
řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
4. Výbor je způsobilý se usnášet za přítomnosti většiny členů, rozhoduje většinou hlasů
přítomných. Výbor spolku rozhoduje o přijetí žadatele o členství za člena spolku, schvaluje
zřizování poboček spolku a řeší případné spory mezi členy spolku.
5. Do působnosti výboru spolku patří:
a)
připravovat podklady pro zasedání členské schůze a svolávat členské schůze
spolku,
b)
předkládat členské schůzi návrh rozpočtu
c)
předkládat členské schůzi zprávu o činnosti a o hospodaření spolku za uplynulé
období
d)
kontrolovat plnění účelu a cílů spolku,
e)
koordinovat činnost spolku,
f)
schvalovat přihlášky nových členů a rozhodovat o vyloučení členů,
g)
organizovat spolupráci s ostatními subjekty ve prospěch spolku a zajišťovat
spolupráci se zahraničními subjekty
h)
zajišťovat vedení účetnictví
Čl. VII
Hospodaření spolku
1. Spolek získává prostředky na svou činnost zejména, nikoli však pouze, z členských
příspěvků ve výši schválené členskou schůzí, z darů a z příjmů z vlastní činnosti. Spolek
vynakládá tyto prostředky výhradně na úkony spojené s předmětem a účelem své činnosti,
řádně podložené účetními doklady.

2. Výsledky hospodaření předkládá výbor ke schválení členské schůzi.
3. V případě zániku spolu rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem po provedené likvidaci
členská schůze.
Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
2. Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 11.12.2015.

