
STANOVY
spolku 

AVMinority, z.s. 

čl. I
Název a sídlo a působnost spolku

1) Název spolku: AVMinority, z.s.  (dále jen ”spolek”)

2) Sídlo spolku: Choceradská 2750/21, 141 00 Praha 4 -  Záběhlice

3) Působnost spolku: celé území České republiky.

čl. II
Předmět činnosti

1. AVMinority je spolkem dle  zákona 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku,  v  němž se sdružují
pacienti  se  vzácným  onemocněním  arteriovenózní  malformací  hlavy  a  krku,  jejich  rodinní
příslušníci či dobrovolní zájemci. Jde o jedno z nejzávažnějších a těžce léčitelných onemocnění
řadících se mezi cévní anomálie. Projevy onemocnění mohou vyústit v trvalou invaliditu i smrt
pacienta. Posláním spolku je trvalá snaha o zvýšení kvality života pacientů s AVM a hájení jejich
zájmů

2. Účelem spolku je: 

 osvětová činnost zaměřená na informování odborné i laické veřejnosti o arteriovenózní
malformaci  hlavy  a  krku  („AVM“),  současných  možnostech  léčby  a  další  komplexní
problematice spojené s tímto onemocněním formou edukačních aktivit 

 poskytování příležitostí k vzájemnému setkávání pacientů s AVM či jejich nejbližších,
výměně zkušeností, sdílení pocitů i vzájemné psychické podpoře 

 zprostředkování odborných informací  o AVM, o nových poznatcích v její  diagnostice
a léčbě

 zasazení se o zlepšování zdravotní péče pro pacienty s AVM v ČR, její dostupnosti,
poskytování  informací  o  dostupnosti  této  zdravotní  péče  v  rámci  ČR  i  států  EU
a zprostředkování kontaktů

čl. III
Členství 

1. Členy  spolku mohou být  fyzické osoby  starší  18-  ti  let  a  právnické osoby, které  respektují
stanovy spolku. Členství ve spolku je dobrovolné.

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Členství zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení Radě,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí Rady z důvodu porušení členských povinností,
e) zánikem spolku.

5. Rada spolku vede seznam všech členů v knize členů spolku. Do knihy se zapisují tyto údaje:
jméno,  příjmení,  datum narození,  adresa  trvalého  pobytu,  e-mailová  adresa,  telefon  a  den
vzniku a zániku členství  ve spolku.  Do seznamu se zapisují  i  další  údaje,  pokud s tím člen
spolku souhlasí.  Do seznamu se zapíše bez zbytečného odkladu také změna zapisovaných
údajů.

6. Rada spolku je povinna na žádost člena spolku umožnit mu nahlédnout do té části seznamu,
která se týká jeho osoby a vydat mu bez zbytečného odkladu potvrzení o jeho členství a obsahu
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jeho zápisu v seznamu. Člen spolku je povinen oznámit Radě bez zbytečného odkladu všechny
změny zapisovaných údajů týkajících se jeho osoby.

7. Člen má právo:

a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
b) účastnit se členské schůze, volit určené orgány spolku a být do nich volen;
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

8. Člen má povinnost:

a) dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku;
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené Radou;
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

čl. IV
Orgány spolku

1. Valná hromada
2. Rada 
3. Předseda
4. Revizor

čl. V
 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

3. Valnou hromadu svolává Rada spolku podle potřeby, zpravidla však nejméně jednou za dva
roky. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně 30% členů spolku.

4. Valná hromada zejména:

a) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období;
b) volí revizora spolku;
c) rozhoduje o změnách stanov spolku;
d) rozhoduje o zrušení nebo přeměně spolku.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 30% všech členů spolku. Nesejde-li
dvakrát za sebou usnášeníschopná Valná hromada, přecházejí veškeré její pravomoci na Radu.

6. Každý člen spolku má na Valné hromadě jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Každý člen
se může nechat zastoupit na základě písemné plné moci.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro ně hlasuje
prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a zrušení nebo přeměně spolku je
přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň 2/3 přítomných členů spolku.

čl. VI
 Rada spolku

1. Rada spolku je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
Činnost Rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

2. Funkční období člena Rady není časově omezeno. Pokud člen Rady zemře, vzdá se funkce
nebo je odvolán před skončením funkčního období, zbývající členové Rady zvolí nového člena
Rady. Rada má 3 členy. Rada je oprávněna rozhodnut o změně počtu svých členů i bez změny
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těchto stanov. 

3. Odvolání člena Rady je možné jen rozhodnutím všech jejích zbývajících členů.

4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to zpravidla nejméně 2x ročně.

5. Rada zejména:

a) řídí a koordinuje činnost spolku;
b) schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu spolku;
c) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku a o výši a splatnosti členských příspěvků;
d) svolává Valnou hromadu a zpracovává podklady pro její rozhodování;
e) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu;
f) vykonává všechny další  pravomoci,  které tyto  stanovy nepřiznávají  jinému z orgánů

spolku.

6. K zajištění činnosti spolku může Rada zřídit kancelář spolku.

7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

čl. VII
 Předseda a místopředseda

1. Předseda je členem Rady spolku, který řídí činnost Rady a zastupuje spolek navenek. 

2. Předseda zastupuje spolek ve všech jeho věcech samostatně. 

3. Místopředseda může na základě písemné plné moci dočasně převzít pravomoc a odpovědnost
předsedy.

4. Předseda  naplňuje  rozhodnutí  Rady,  přijímá  zaměstnance  spolku  do  pracovního  poměru
a rozhoduje o běžných provozních záležitostech spolku.

5. Předsedu a místopředsedu volí Rada spolku na období dvou let.

čl. VIII
Revizor

1. Revizor je kontrolním orgánem spolku, který dohlíží na výkon působnosti Rady spolku. Funkční
období Revizora je dvouleté. Funkční období však neskončí dříve, než se sejde Valná hromada
způsobilá k nové volbě.

2. Revizor  kontroluje  soulad hospodaření  s  rozpočtem spolku,  s  platnými  právními předpisy  a
stanovami a vnitřními předpisy spolku.

3. Revizor je odpovědný Valné hromadě, které podává na každém jejím zasedání zprávu o své
činnosti.

4. Revizor je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se spolku a požadovat na
Radě spolku poskytnutí  pravdivých a úplných informací o zjišťovaných skutečnostech. Rada
spolku  je  povinna  poskytnout  Revizorovi  bez  zbytečného  odkladu  veškerou  součinnost
odpovídající jeho oprávnění.

5. Funkce revizora je neslučitelná se členstvím v Radě spolku.

6. Revizor se může zúčastnit schůzí Rady spolku s hlasem poradním.

čl. IX
Zásady hospodaření

1. Spolek  je  neziskovou  organizací.  Příjmy  spolku  jsou  zejména  sponzorské  příspěvky,  dary,
členské příspěvky,  dotace a granty a budou používány na zajištění  činnosti  spolku.  Spolek
může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
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2. Spolek neusiluje ve svém hospodaření o vytvoření zisku. Všechny získané prostředky spolku
budou použity ve prospěch spolku k naplnění jeho poslání.

3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s těmito stanovami a
podle schváleného rozpočtu. 

4. Za  hospodaření  spolku  odpovídá  Rada  spolku,  která  předkládá  Valné  hromadě  zprávu
o hospodaření, včetně účetní závěrky.

5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Radou.

čl. X
Zrušení a zánik spolku

1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným  rozpuštěním  nebo  sloučením  s  jiným  spolkem  na  základě  rozhodnutí
Valné hromady,

b) rozhodnutím soudu ze zákonných důvodů.

2. Zaniká-li  spolek  dobrovolným  rozpuštěním,  rozhodne  současně  Valná  hromada  o  způsobu
majetkového vypořádání.

čl. XI
Závěrečná ustanovení

1. Toto nové znění stanov nabývá účinnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou,  tj. 16.12.
2015. Tímto dnem také v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí.

2. Valná hromada,  která  schválila  toto nové úplné znění  stanov, rovněž zvolila  všechny členy
orgánů spolku. 

V Praze dne 17. prosince 2015
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