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STANOVY 

KLUB PACIENTŮ MNOHOČETNÝ MYELOM, Z.S. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
 
1. Název: Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s. 

2. Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika 

3. IČ: 28551729 

4. Den vzniku Spolku:  

5. Spolek může spolupracovat s jinými spolky a dalšími podobnými organizacemi a institucemi 
v tuzemsku i zahraničí a může být i jejich kolektivním členem. 

 
II. 

Hlavní činnost - Účel 
 

1. Hlavní činnosti (účel) Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s. (dále jen „Klub“ nebo také „Spolek“) 
jsou: 

a)   sdružit nemocné s diagnózou „mnohočetný myelom“, jejich příbuzné a blízké, lékaře 
i nelékařské zdravotnické pracovníky podílející se na jejich léčbě; 

b)   zajistit nemocným s myelomem dostupnost informací o onemocnění samotném, o možnostech 
léčby a následné péče i o dalších otázkách, se kterými se setkávají; 

c)   vytvořit komunikační prostředek pro sdílení zkušeností mezi nemocnými, jejich rodinami 
či přáteli a širokou laickou veřejností; 

d)   zviditelnit podstatu onemocnění „mnohočetný myelom“, které patří mezi vzácné onkologické 
diagnózy a není dostatečně známé české veřejnosti; 

e)   shromažďovat informace a údaje o dostupnosti lékařské péče a o pacientech (s jejich výslovným 
souhlasem), které by mohly dále posloužit ke zlepšení péče o nemocné s mnohočetným 
myelomem; 

f)   aktivně se účastnit jednání se státními orgány, orgány samosprávy, zdravotními pojišťovnami, 
právnickými a fyzickými osobami; napomáhat při zvyšování dostupnosti vhodných léků pro 
léčbu mnohočetného myelomu a kriticky reagovat na právní předpisy, případně jiné předpisy 
a postupy týkající se mnohočetného myelomu. 
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III. 

Členství 
 

1. Vznik členství ve Spolku: 

a)   Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, a to doručením vyplněné přihlášky na 
poštovní nebo elektronickou adresu Spolku a zaplacením zápisného ve výši stanovené Členskou 
schůzí. 

b)   Členem Spolku se může stát i osoba právnická jako tzv. kolektivní člen, a to doručením vyplněné 
přihlášky na poštovní nebo elektronickou adresu Spolku, zaplacením zápisného ve výši 
stanovené Členskou schůzí a schválením přijetí kolektivního člena Spolku Předsedou Spolku. 

c)   O přijetí či nepřijetí osoby za člena Spolku rozhoduje Předseda Spolku. Předseda Spolku dále 
rozhoduje v případech všech sporů, zda je určitá osoba členem Spolku či nikoliv, jakož i o dalších 
otázkách spojených s členstvím osob ve Spolku.  

d)   Členství ve Spolku se váže na osobu člena a nepřechází na právní nástupce, v případě, že právní 
nástupce výslovně nepožádá o členství ve lhůtě do 6 měsíců ode dne úmrtí nebo zániku člena.  

2. Zánik členství ve Spolku. Členství ve Spolku zaniká: 

a)   písemným oznámením o vystoupení; 

b)   vyloučením; 

c)   úmrtím nebo zánikem právnické osoby; 

d)   vstupem právnické osoby do likvidace, prohlášením insolvence/konkursu na majetek právnické 
osoby nebo zamítnutím insolvence/konkursu na majetek právnické osoby pro nedostatek 
majetku; 

e)   nezaplacením členského příspěvku v souladu s čl. XII. těchto Stanov. 

3. Vystoupení člena ze Spolku: 

-    Člen může ze Spolku kdykoliv svobodně vystoupit. Jeho členství zaniká dnem následujícím po 
dni, ve kterém bylo Předsedovi, nebo jím pověřené osobě doručeno písemné oznámení 
o vystoupení člena ze Spolku. 

4. Vyloučení člena ze Spolku: 

-   Člen může být ze Spolku vyloučen rozhodnutím Předsedy Spolku.  

-   Předseda Spolku může rozhodnout o vyloučení člena pro následující důvody: 

a) pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Spolkem dodatečně 
ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn; 

b) pokud člen závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu 
nesjednal ani po výzvě Spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit 
nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu. 

-   Vyloučení nabývá platnosti a účinnosti okamžikem doručení rozhodnutí vyloučenému členovi 
Spolku. V případě, že rozhodnutí nebude doručeno nebo jeho doručení bude adresátem 
odmítnuto, považuje se rozhodnutí za doručené pátým (5) dnem ode dne jeho odeslání.  

-   Člen může do (15) patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby 
rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Rozhodčí komise Spolku. 

-   Rozhodčí komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo 
Stanovám Spolku. Rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech. 

5. Kdo se uchází o členství ve Spolku, projevuje tím vůli být vázán těmito Stanovami od okamžiku, kdy 
se stane členem Spolku. Podání přihlášky nového člena Spolku se považuje za úplnou akceptaci 
Stanov v jejich aktuálním znění a nový člen tím výslovně přistupuje k těmto Stanovám a zavazuje se 
jimi bez výhrad řídit.  
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IV. 

Seznam členů 
 
1. Spolek vede seznam členů Spolku, za účelem:  

a)   evidence všech členů Spolku; 

b)   zajištění informovanosti členů Spolku o jeho činnostech a aktivitách; 

c)   zajištění pozvání členů na akce konané Spolkem; 

d)   svolání, konání a posouzení usnášeníschopnosti a rozhodování Členské schůze; 

e)   výběru členského příspěvku od členů Spolku; 

f)   za účelem výkonu hlavní činnosti Spolku a další činnosti Spolku bezprostředně související 
s činností Spolku a jeho fungováním. 

2. Předseda Spolku nebo jím písemně pověřená osoba, provádí v seznamu členů zápisy, výmazy 
a změny týkající se členů a členství osob ve Spolku.  

3. Seznam členů není veřejně přístupný a pro členy Spolku je k dispozici k nahlédnutí pouze v souladu 
a za podmínek uvedených v tomto článku Stanov.  

4. Každý člen Spolku má právo nahlédnout do Seznamu, na základě předchozí písemné žádosti zaslané 
Předsedovi Spolku, nebo jím písemně pověřené osoby, a to s předstihem alespoň pěti (5) pracovních 
dnů.  

5. Seznam členů obsahuje následující údaje: jméno a příjmení, titul, datum narození, adresu trvalého 
bydliště, doručovací adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, e-mailovou adresu, číslo 
telefonu, data platby členského zápisného a členského příspěvku a uvedení Regionální Skupiny. 
Každý z členů Spolku je povinen nahlásit Předsedovi Spolku nebo jím pověřené osobě všechny 
změny, které nastanou v těchto uvedených údajích, a to nejpozději do deseti (10) dnů ode dne jejich 
vzniku. V případě, že tak neučiní, Spolek nenese odpovědnost, pokud takový člen nebude řádně 
seznámen a informován o jeho činnosti, plánovaných akcích ani o jiném dění, o kterém Spolek 
všechny členy informuje. 

6. Seznam členů je uchováván v souladu s platnými právními předpisy tak, aby byla dostatečně 
zajištěna ochrana údajů v něm uvedených.  

7. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Spolku potvrzení s výpisem ze Seznamu členů 
obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého 
člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání 
potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. 

8. Seznam členů může být uveřejněn jen se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni. Při 
uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný. 

 

V. 

Práva a povinnosti členů Spolku 
 

1. Členové Spolku mají právo: 

a)   na ochranu osobních údajů evidovaných Spolkem; 

b)   podílet se na činnosti Spolku a účastnit se akcí pořádaných Spolkem; 

c)   účastnit se a hlasovat na jednání Členské schůze, podle podmínek stanovených v těchto 
Stanovách Spolku; 

d)   seznámit se, připomínkovat a požadovat informace týkající se činnosti Spolku; 

e)   podávat ústní i písemnou formou podněty a připomínky k činnosti Spolku (o doručení 
písemného podnětu musí být člen Spolku informován rovněž písemnou formou do 30-ti dnů);  
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f)   seznámit se s výročními zprávami a výsledky hospodaření Spolku, a to zejména prostřednictvím 
internetových stránek Spolku. 

2. Členové Spolku mají povinnost: 

a)   řídit se těmito Stanovami, rozhodnutími Předsedy Spolku a členy Kontrolní komise; 

b)   oznámit změnu kontaktních údajů a všechny další změny osobně nebo prostřednictvím 
pověřené osoby Předsedovi Spolku nebo jím pověřené osobě; 

c)   uhradit členské příspěvky v souladu s čl. XII těchto Stanov. 

 

VI. 

Orgány Spolku 
 
1. Spolek má tyto orgány: 

a)  Členská schůze – nejvyšší orgán Spolku. 

b)  Předseda Spolku – Statutární orgán. 

c)  Kontrolní Komise – Dozorčí orgán. 

d) Rozhodčí komise – Rozhodčí orgán. 

2. Spolek je organizován do Regionálních Skupin (Klubů) v souladu s čl. XI Stanov. 

 

VII. 

Členská schůze 
 

1. Členská schůze (dále jen „ČS“) je nejvyšším orgánem Spolku. ČS se může účastnit každý člen Spolku. 

2. Každý člen Spolku má jeden (1) hlas při hlasování na Členské schůzi. 

3. ČS rozhoduje formou usnesení. ČS je usnášeníschopná za přítomnosti většiny členů Spolku. 
K přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů, kteří se účastní jednání ČS. 
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti 
dvoutřetinové většiny členů Spolku a jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů.  

4. ČS se schází nejméně jednou ročně. ČS je oprávněn svolat Předseda Spolku nebo kterýkoliv člen 
Kontrolní komise. Předseda Spolku nebo člen Kontrolní komise je povinen svolat zasedání ČS 
v případě obdržení písemného podnětu alespoň třetiny členů Spolku. Nesvolá-li Předseda Spolku 
zasedání ČS do (30) třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání ČS 
na své náklady sám. To neplatí v případě, že Předseda Spolku nebo člen Kontrolní komise zasedání ČS 
svolá, ale takto svolaná ČS nebude usnášeníschopná.  

5. O termínu, místu a programu jednání ČS je Předseda, popř. člen Kontrolní komise, povinen 
informovat členy Spolku nejméně 30 dnů před dnem zasedání, a to prostřednictvím internetových 
stránek Spolku a/nebo doručením písemné pozvánky, včetně formou elektronické pošty, každému 
členovi Spolku. 

6. Každý člen Spolku, který má zájem se zúčastnit jednání ČS je povinen svoji účast potvrdit Předsedovi, 
popř. členům Kontrolní komise, nejméně 10 kalendářních dnů přede dnem jednání ČS. 

7. Program či pořad zasedání ČS může být změněn oproti návrhu uvedenému v podnětu či v pozvánce 
jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. Zasedání může být odvoláno nebo odloženo stejným 
způsobem, jakým bylo svoláno, vždy jen na podnět toho, kdo podnět ke svolání ČS podal. 

8. Není-li ČS na svém zasedání schopna usnášet se, může Předseda Spolku nebo ten, kdo původní 
zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti (15) dnů od předchozího zasedání 
členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání 
ČS. Náhradní zasedání ČS se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který bylo zasedání 
ČS předtím svoláno. 
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9. Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad 
předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.  

10. Do výlučné působnosti ČS patří rozhodnutí o: 

a)   změně Stanov; 

b)   jmenování a odvolání Předsedy Spolku; 

c)   jmenování a odvolání členů Kontrolní komise; 

d)   určení hlavního zaměření činnosti Spolku; 

e)   schválení výsledku hospodaření Spolku; 

f)   hodnocení činnosti dalších orgánů Spolku včetně jejich členů; 

g)   zřízení pobočných spolků; 

h)   přeměnách Spolku (fúze, rozdělení, sloučení, splynutí atd.); 

i)   dobrovolné rozpuštění Spolku; 

j)   způsobu použití majetkového zůstatku Spolku v případě jeho zrušení; tento způsob musí být 
schválen ČS nadpoloviční většinou členů. 

 

VIII. 

Předseda Spolku 
 
1. Předseda je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku a jedná jeho jménem v plném 

rozsahu. Statutární orgán Spolku je individuálním orgánem. Předseda Spolku jedná samostatně.   

2. Funkční období Předsedy Spolku je pětileté (5). Předseda Spolku může být volen opakovaně. 

3. Předseda Spolku může být odvolán na základě rozhodnutí Členské schůze o jeho odvolání. Funkce 
Předsedy Spolku dále zaniká smrtí, vzdáním se funkce a dále v případech stanovených v zákoně 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).  

4. Předseda Spolku zejména: 

a)   vykonává rozhodnutí ČS; 

b)   řídí a realizuje činnost Spolku v souladu se Stanovami; 

c)   schvaluje přijetí kolektivního člena Spolku a vstup Spolku jako kolektivního člena do jiné 
organizace; 

d)   vypracovává rozpočet, plán činnosti a stanovuje pravidla hospodaření Spolku; 

e)   spravuje majetek Spolku dle schváleného rozpočtu a pravidel hospodaření; 

f)    rozhoduje o využití členských příspěvků Spolku; 

g)   rozhoduje o vyloučení člena Spolku podle podmínek stanovených v těchto Stanovách; 

h)   pověřuje výkonem jednotlivých dílčích činností, které spadají do pravomoci Předsedy Spolku, 
další pověřené osoby Spolku a/nebo zaměstnance Spolku, a to na základě písemně udělené plné 
moci, přičemž pověření dle tohoto článku Stanov je možné jen u úkonů nepřesahující částku 
10.000,- Kč, 

i)   další pravomoci a kompetence Předsedy Spolku jsou upraveny dále v textu těchto Stanov. 

5. Předseda Spolku při svých rozhodnutích přihlíží k doporučením a návrhům Zástupců Regionálních 
skupin, a to zejména v případech čl. VIII odst. 4 písm. c), d), g) těchto Stanov. Těmito návrhy však není 
vázán a Zástupci Regionálních skupin nenesou odpovědnost z žádného jednání Předsedy Spolku.  
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IX. 

Rozhodčí komise 
 

1. Rozhodčí komise je kontrolním orgánem Spolku. Rozhodčí komise je tvořena Zástupci Regionálních 
Skupin. 

2. Rozhodčí komise rozhoduje všechny spory vzniklé ve Spolku. Rozhodčí komise rozhoduje zejména, 
nikoliv však výlučně, spory vzniklé mezi Předsedou Spolku a jiným výkonným orgánem Spolku, dále 
spory vzniklé mezi Spolkem či Předsedou Spolku a jakýmkoliv členem Spolku, zejména spory 
o vyloučení člena Spolku nebo spory u hrazení členského příspěvku.  

3. Z činnosti Rozhodčí komise je vyloučen její člen, tedy Zástupce Regionální Skupiny: 

a) který nesplňuje podmínky předpokládané § 266 odst. 2 Občanského zákoníku; 

b) jemuž okolnosti případu brání, nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě; 

c) který vykonává funkci Předsedy Spolku, po dobu po kterou vykonává tuto funkci.   

 

X. 

Kontrolní komise 
 
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku.  

2. Kontrolní komise má tři (3) členy, kteří ze svého středu volí předsedu. Členové Kontrolní komise jsou 
voleni ČS.  

3. Členy Kontrolní komise mohou být jen osoby, které jsou způsobilé nezávisle posoudit skutečnosti 
spadající do jejich kompetence, zejména výsledky hospodaření a nakládání s finančními prostředky 
Spolku. 

4. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s výkonem funkce Zástupce Regionálních Skupin a funkcí 
Předsedy Spolku.  

5. Při poklesu počtu členů pod tři (3) mohou členové Kontrolní komise kooptovat náhradního člena do 
příštího zasedání ČS.  

6. Funkční období členů Kontrolní komise je pětileté. 

7. Kontrolní komise 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 ČS 
a Předsedu Spolku. Do působnosti Kontrolní komise patří: 

a)   kontrolovat minimálně jednou ročně dodržování pravidel hospodaření a způsob spravování 
majetku, přezkoumávat roční účetní závěrku. 

b)    informovat Předsedu Spolku o všech záležitostech mající význam pro možný nepříznivý 
výsledek hospodaření Spolku, jakož i o všech záležitostech, které mohou negativně ovlivnit chod 
Spolku.  

8. Kontrolní komise předkládá výsledky svých zjištění na jednání ČS. 

9. V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku 
a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým 
záležitostem. 

10. Kontrolní komise je oprávněna pro účely výkonu své činnosti využívat služeb a doporučení 
odborníků, zejména na ekonomickou a hospodářskou problematiku, kteří pro tento účel jsou 
doporučeni a odsouhlaseni Předsedou Spolku, popř. ČS.    
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XI. 

Regionální Skupina 
 
1. Regionální Skupina (Klub) může být zřízena u každého referenčního centra pro léčbu mnohočetného 

myelomu. Nová Regionální Skupina může být zřízena a/nebo stávající Skupina zrušena na základě 
rozhodnutí Předsedy Spolku.  

2. Členové Spolku mají možnost, nikoliv ale povinnost, uplatňovat své aktivity, zejména návrhy, nápady, 
doporučení, stížnosti atd. prostřednictvím a v rámci zvolené Regionální Skupiny. 

3. Regionální Skupina si na svém prvním setkání zvolí svého zástupce (dále jen „Zástupce Regionální 
Skupiny“). V případě, že na prvním setkání Regionální skupiny nebude Zástupce zvolen, zvolí 
takového Zástupce Předseda Spolku, a to do pěti (5) dnů ode dne jejího prvního setkání nebo ode 
dne, kdy se Předseda Spolku dozví, že Zástupce nebyl u  Regionální Skupiny zvolen. Zástupce 
Regionální Skupiny se může své funkce kdykoliv vzdát. V takovém případě Regionální Skupina zvolí 
co nejrychleji, nejpozději do deseti (10) dnů, svého nového Zástupce a pokud se tak nestane, bude se 
dále postupovat podle pravidel uvedených v tomto článku XI odst. 3 těchto Stanov pro zvolení 
Zástupce Předsedou Spolku.   

4. Zástupce Regionální Skupiny je přímo odpovědný orgánům Spolku. Předseda Spolku může kdykoliv 
odvolat Zástupce Regionální Skupiny, který nebude plnit své povinnosti nebo jehož odvolání budou 
požadovat alespoň tři (3) členové příslušné Regionální Skupiny. Zástupce Regionální Skupiny se 
může své funkce vzdát, a to písemným oznámením zaslaném Předsedovi Spolku. V takovém případě 
proběhne nová volba Zástupce Regionální Skupiny dle pravidel uvedených v čl. XI odst. 3 těchto 
Stanov.  

5. Zástupce Regionálních Skupin je oprávněn vést seznam členů náležejících do konkrétní Regionální 
Skupiny, a to v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, doručovací 
adresa, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, telefonní kontakt, e-mailová adresa, vše za účelem 
zajištění svolávání a informovanosti členů příslušné Regionální Skupiny.  

6. Zástupce Regionální Skupiny vykonává funkci kontaktní osoby konkrétní Regionální Skupiny ve 
vztahu k orgánům Spolku a komunikuje a přednáší orgánům Spolku návrhy, doporučení a další 
aktivity konkrétní Regionální Skupiny. Zástupce Regionální Skupiny dohlíží na dodržování Stanov, 
rozhodnutí Spolku a jeho orgánů a zajišťuje jejich výkon v praxi. Zástupce Regionální Skupiny 
zajišťuje fungování Regionální Skupiny, plánuje, svolává, organizuje a realizuje setkání Regionální 
Skupiny a další aktivity příslušné Regionální Skupiny. Regionální Skupina dále zejména: 

a)   zajišťuje rozhodnutí Předsedy Spolku týkající se regionální působnosti; 

b)   organizuje regionální setkání členů Spolku ve vytyčené oblasti; 

c)   spolupracuje s Předsedou Spolku a Kontrolní komisí na řešení záležitostí s celorepublikovou 
působností 

d)   Zástupce Regionální Skupiny vykonává funkci rozhodčího orgánu (komise) Spolku (dále jen 
„Rozhodčí komise“) v souladu s čl. IX těchto Stanov. 

7. Regionální Skupina není organizační jednotkou, která může jednat jménem Spolku. 

8. V případě úmrtí Předsedy Spolku či v jiném případě, kdy se Spolek octne dočasně bez Předsedy, jsou 
Zástupci Regionálních Skupin povinni ze svého středu zvolit nového dočasného Předsedu Spolku, a to 
většinou svých hlasů. Volba musí proběhnout nejpozději do deseti (10) dnů ode dne úmrtí Předsedy 
Spolku nebo ode dne jiné právní skutečnosti mající za následek, že se Spolek octne bez svého 
Předsedy. Volbu je možné učinit prostřednictvím elektronické komunikace, vždy ale tak, aby bylo 
prokazatelné, který člen, jak hlasoval. V případě, že nebude možné zvolit dočasného Předsedu Spolku 
ze středu Zástupců Regionálních Skupin, může se volba týkat kteréhokoliv člena Spolku. Nově 
zvolený Předseda Spolku bude vykonávat funkci Předsedy do doby řádné volby nového Předsedy 
Spolku na jednání ČS v souladu s těmito Stanovami.   
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XII. 

Pravidelné členské příspěvky 

1. Členové Spolku jsou povinni hradit pravidelně, vždy jednou ročně, členské příspěvky ve výši 100,- Kč 
(dále jen „Členský příspěvek“). Platby členských příspěvků budou realizovány v období od ledna do 
března každého kalendářního roku. 

2. Členský příspěvek je povinný, s výjimkou uvedenou v čl. XII odst. 5 těchto Stanov. 

3. Výše Členského příspěvku činí 100,- Kč za rok pro každého člena Spolku. 

4. Platby budou uskutečňovány všemi dostupnými cestami (elektronicky, složenkou nebo přímou 
platbou na spolkovém setkání). 

5. Platba Členského příspěvku není povinná v roce vstupu nového člena do Spolku. V tomto roce uhradí 
pouze Členské zápisné ve výši 200,- Kč. První závazná platba Členského příspěvku je realizována až 
v následujícím roce. 

6. V případě nezaplacení Členského příspěvku bude člen na nezaplacení příspěvku upozorněn 
Předsedou Spolku nebo jiným pověřeným členem.  

7. Po nezaplacení příspěvku ve více než dvou po sobě následujících letech bude člen opakovaně 
upozorněn na zaplacení a při opětovném nezaplacení bude jeho členství ukončeno. 

8. O způsobu využití příjmu z Členských příspěvků rozhoduje Předseda Spolku podle pokynů Členské 
schůze a v souladu s těmito Stanovami. 

 

XIII. 

Zásady hospodaření, Vedlejší činnost Spolku 
 
1. Spolek může vlastnit majetek (movitý i nemovitý), se kterým hospodaří dle vlastních pravidel 

o hospodaření v souladu s právními předpisy. 

2. Spolek může být zakladatelem nebo spoluzakladatelem pobočného spolku nebo jiné obdobné 
neziskové organizace nebo společnosti.  

3. Peněžních prostředků, movitého nebo nemovitého majetku může Spolek nabývat v rámci své vedlejší 
činnosti a to zejména: 

a)   z darů fyzických a právnických osob, nadací a humanitárních fondů, jakož i z prodeje těchto 
darů, 

b)   z výnosů prodeje dobročinných předmětů, dále z výnosů z kulturních a podobných akcí 
pořádaných k dosažení cíle v rámci hlavní činnosti Spolku, 

c)   z dobrovolných příspěvků členů a třetích osob. 

4. Vedlejší hospodářskou činností Spolku je zejména získávání finančních prostředků od členů Spolku 
nebo od třetích osob majících zájem na podpoře činnosti Spolku (dále jen „Sponzoři“) a zajištění 
jejich hospodaření, za účelem zajištění činnosti Spolku a naplnění jeho účelu (hlavní činnosti). 

5. O způsobu využití příjmu rozhoduje Předseda Spolku, přičemž je povinen řídit se pokyny ČS. Příjmy 
Spolku mohou být využity pouze k dosažení a uskutečňování jeho cílů podle čl. II těchto Stanov. 

6. Účetním obdobím je kalendářní rok. Spolek má povinnost vést účetnictví v rozsahu a metodice 
v souladu s právními předpisy. 

7. Pracovněprávní dokumenty a účetní doklady podepisuje Předseda Spolku. 

8. Právo nahlížet do účetních knih mají členové Kontrolní komise, a to kdykoliv v průběhu účetního 
období. 
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XIV. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

1. Členové přípravného výboru vykonávají působnost výkonného výboru do jmenování jeho členů ČS. 

2. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou „Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s.“ dne 
30.3.2010, ve znění jejich změn ze dne 15.10.2014. 

 

 


