ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Stanovy spolku ALSA, z. s.,
Čl. I
Název a sídlo
1. ALSA, z. s., (dále jen „spolek“) se sídlem v Praze.
Čl. II
Účel spolku
Základním účelem spolku je naplňování společného zájmu členů v souvislosti s poskytováním
pomoci pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou (dále jen „ALS“) a s poskytováním
podpory rodinným příslušníkům.
Čl. III
Hlavní činnost spolku
1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, coby společného zájmu
jeho členů. Aktivity spolku budou přispívat k informovanosti o ALS v pojetí pacientů, rodin i
široké veřejnosti. To přispěje ke zjednodušení specializované péče a následně ovlivní kvalitu
života nemocných s ALS.
2. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) informování pacientů s ALS a jejich rodinných příslušníků o současných poznatcích o
onemocnění, komplexní terapii a dostupné péči prostřednictvím edukačních materiálů a
médii;
b) zprostředkování multioborové odborné péče a podporování jejího zkvalitnění v různých
zdravotnických zařízeních v České republice;
c) vytvoření komunikační platformy mezi odborníky, pacienty a pečujícími rodinnými
příslušníky;
d) organizování odborných seminářů a setkání;
e) podporování výzkumu a léčby onemocnění ALS v České republice dle možností spolku;
f) vyvíjení dalších činností, které přímo souvisejí s onemocněním ALS a mají přímý dopad
na pacienty s ALS a jejich rodinné příslušníky.
Čl. IV
Členství
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let.
2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho
právního nástupce.

3. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku. Výbor spolku
rozhoduje o jeho přijetí za člena spolku na svém nejbližším zasedání.
4. Každý člen spolku má zejména právo:
a) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku;
b) podílet se na praktické činnosti spolku;
c) účastnit se členské schůze a podílet se na jejím rozhodování.
5. Každý člen spolku má zejména povinnost:
a) dodržovat platné stanovy, vnitřní organizační normy a rozhodnutí orgánů
spolku;
b) aktivně hájit zájmy spolku a vyvarovat se jednání, které by bylo v rozporu
se zájmy spolku a jeho účelem;
c) podílet se na realizaci a zlepšování hlavní činnosti spolku.
6. Členství ve spolku zaniká:
a)
b)
c)
d)

doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru spolku;
úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého;
zánikem spolku;
vyloučením člena výborem spolku.

7. Seznam členů je neveřejný a přístupný jenom členům spolku. Pro členy spolku je seznam
členů dostupný v sídle spolku po předchozí domluvě s ředitelem spolku. Zápisy a výmazy
v tomto seznamu provádí ředitel spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv
změně podstatných údajů, pokud se o nich výbor spolku dozví. V seznamu členů je uvedeno
jméno a příjmení člena, jeho bydliště, datum přijetí za člena, telefonní číslo, e-mailová
adresa.
8. Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí výboru spolku, a to z důvodu závažného
porušení stanov nebo porušení jiných obecně závazných právních předpisů. Člen může být
rovněž vyloučen v případě jeho pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin.
Čl. V
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) výbor spolku;
b) členská schůze.

Čl. VI
Výbor spolku
1. Výbor spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku.
2. Výbor spolku je čtyřčlenný a skládá se z ředitele spolku a tří členů výboru.
3. Členové výboru spolku jsou voleni členskou schůzí na dobu 10 let. Členové výboru spolku
se funkce ujímají den následující po dni volby.
4. Ředitel spolku je volen výborem spolku ze členů tohoto výboru. Funkční období ředitele
spolku je 10 let.
5. Výbor spolku zajišťuje a je odpovědný za:
a) naplňování účelu spolku a plnění jeho hlavní činnosti;
b) dodržování stanov spolku, vnitřních organizačních norem a platných
právních předpisů ČR;
c) vedení řádné agendy členské schůze a seznamu členů spolku;
d) archivaci zápisů ze zasedání členské schůze;
e) volbu ředitele spolku ze svých členů;
f) vypracování účetní závěrky o rozpočtu a rozpočtu na následující rok;
g) vypracování návrhu stanov a vnitřních organizačních norem;
h) přijímání členů spolku;
i) vypracování zprávy o činnosti spolku za předcházející rok;
j) řádné hospodaření spolku.
6. Zastupovat spolek je oprávněn každý člen výboru spolku zvlášť, a to v neomezeném
rozsahu a zcela samostatně.
Čl. VII
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členská schůze se schází minimálně jednou ročně. Členskou schůzi svolává ředitel
spolku. Ředitel spolku je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to
požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku.
3. Informaci o konání členské schůze zasílá ředitel spolku písemně nebo elektronickou
poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem
spolku uvedenou adresu kontaktní adresu, a to nejpozději 20 dní před jeho konáním.
Součástí informace je návrh programu zasedání.
4. Členská schůze:

schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov;
volí a odvolává členy výboru;
schvaluje zprávu výboru o činnosti spolku;
schvaluje účetní závěrku a rozpočet na následující rok;
rozhoduje o zrušení spolku;
rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, o členství spolku
v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních;
g) určuje a schvaluje cíle spolku na příští období.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

5. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku.
Čl. VIII
Hospodaření spolku
1. Veškerá hospodářská činnost spolku směřuje k zajišťování účelu činnosti spolku. Příjmy
z hospodaření jsou určeny výhradně ke krytí výloh spojených s činností spolku.
2. Spolek vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za
řádné vedení účetnictví odpovídá ředitel.
3. Spolek získává prostředky ke své činnosti sloužící k rozvoji činnosti spolku a naplňování
jeho cílů:
a) ze sponzorských darů a příspěvků fyzických a právnických osob;
b) ze státních dotací a grantů;
c) z odkazů, dědictví a dalších zdrojů.
Čl. IX
Zrušení spolku
1. Při zrušení spolku se postupuje dle platných právních předpisů.
2. Spolek se zrušuje:
a) usnesením členské schůze, k jehož přijetí je třeba hlasů dvou třetin členů
spolku;
b) nesejde-li se tato členská schůze v řádném ani náhradním termínu,
právo rozhodovat o zrušení spolku přechází na výbor spolku. V tomto
případě spolek zanikne, usnese-li se na tom dvoutřetinová většina všech
členů výboru.
3. V případě zrušení spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Tuto
právnickou osobu určí výbor.

Čl. X
Závěrečná ustanovení
1. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí
těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
2. Toto znění stanov bylo schváleno a přijato na schůzi spolku v Praze dne 7. 12. 2018.
V Praze dne 27. května 2019

spolek ALSA, z.s.

