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Stanovy zapsaného spolku   

Amelie, z.s. 

 

Čl. 1. 

Základní ustanovení 

Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku 

občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky a od 1.1.2013 je samostatnou 

právnickou osobou – spolkem - dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a 

je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 

4374. 

 

Čl. 2. 

Název a sídlo 

Název: Amelie, z.s. (dále jen „Amelie“)  

Sídlo: Šaldova 337/15, Praha 8, 186 00  

Působnost:  Území České republiky 

Název v anglickém jazyce: Amelie, z.s. 

 

Čl. 3 

Statut spolku 

1. Amelie je dobrovolným, nezávislým a nepolitickým společenstvím, sdružujícím lidi (své 

členstvo) bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politické příslušnosti, pohlaví a 

rasy na základě společného zájmu. 

 

 Čl. 4 

Účel spolku  

Hlavní činností Amelie je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek 

založen. Účelem Amelie je psychosociální pomoc onkologicky nemocným i jejich blízkým.  

a) Tento účel bude naplňován skrze tyto aktivity: 

- poskytování psychosociální péče  

- podpora této péče spočívající zejména v získávání dalších zájemců o dobrovolnou a 

profesionální službu v této oblasti a osoby ochotné tuto péči finančně podporovat, ve 

zlepšování informovanosti veřejnosti o možnostech kvalitní psychosociální péče, ve 

vzdělávání a výzkumu v této oblasti, v prosazování legislativních a společenských 

změn, které by umožnily rozšíření komplexní péče o onkologicky nemocné a jejich 

blízké a přispívaly k proměně vztahu k psychosociální péči ve společnosti. 
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b) Vedlejší činností spolku může být podnikání nebo jiná výdělečná činnost, je-li její účel v 

podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku (§ 217 odst. 2 

občanského zákoníku), a to v rozsahu oprávnění podle zvláštních právních předpisů. 

 

Čl. 5 

Členství 

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, které se zaváží dodržovat 

Stanovy, cíle a etický kodex Amelie (Kodex) a jejichž žádost o členství je Výkonnou 

radou spolku  kladně posouzena. 

2. O přijetí za člena spolku se rozhoduje na základě písemné přihlášky a stručného 

motivačního dopisu či osobního jednání. Výkonná rada spolku rozhodne o vzniku členství 

a vyrozumí žadatele o svém rozhodnutí do 10 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí. 

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. O členství je pořízen zápis do seznamu členů. 

4. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena písemným oznámením Výkonné radě spolku, 

b) úmrtím člena, 

c) zrušením členství na základě rozhodnutí Výkonné rady spolku a to především 

z důvodů: člen porušuje Stanovy Amelie či Kodex Amelie nebo jedná v rozporu s cíli 

Amelie a nebo se více než rok neúčastní aktivit Amelie o.s. bez opodstatněné omluvy. Své 

rozhodnutí sdělí Výkonná rada spolku členovi písemně včetně data, ke kterému je jeho 

členství zrušeno.  

e) zánikem spolku 

5. Dokladem členství je zápis v seznamu členů. Seznam členů spolku je neveřejný. Zápisy a 

výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při 

jakékoliv změně podstatných údajů. 

 

Čl. 6 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání Valné hromady a hlasovat na ní, 

b) volit a být volen do orgánů Amelie, 

c) být informován o činnosti Amelie, 

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 

e) podílet se na činnosti Amelie 

 

2. Člen má povinnost zejména: 
a) dodržovat Stanovy a Kodex a řídit se rozhodnutím Valné hromady a Výkonné rady 

spolku 

b) účastnit se jednání a hlasování Valné hromady nebo ze z něj předem omluvit                

c) aktivně se podílet na plnění cílů spolku, 

d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 

e) přispívat k dobrému jménu Amélie a dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré 

jméno spolku. 
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Čl. 7 

Čestné členství 

 

Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, starší 18 let, bez ohledu na národnost a 

státní příslušnost. Čestné členství je udělováno za zvláštní přínos pro Amelii či v oblasti 

psychosociální péče o onkologicky nemocné a jejich blízké. O udělení čestného členství 

rozhoduje Výkonná rada na základě podaného návrhu předsedy spolku. 

Čestný člen je přijat prostou většinou hlasů a zapisuje se do Seznamu členů spolku. Čestný 

člen o svém přijetí obdrží písemné oznámení.  

Na čestného člena se přiměřeně vztahují ustanovení článku 6 těchto stanov s výjimkou bodu 1 

a) a b), která pro něj neplatí. 

Čestný člen se zejména : 

- účastní Valné hromady s hlasem poradním 

- podílí se osobně na činnosti Spolku 

- vznáší náměty a připomínky 

Čestný člen není oprávněn : 

- hlasovat na schůzích nebo Valné hromadě 

- volit nebo být volen do orgánů Spolku 

Čestný člen je povinen respektovat a neporušovat Stanovy Spolku.  

Čl. 8 

Orgány a organizační struktura spolku 

1. Orgány spolku Amelie jsou: 

a) Valná hromada, 

b) Výkonná rada spolku, 

c) předseda, 

d) Revizní rada. 

2. Organizace spolku Amelie: 

Činnost Amelie je zajišťována prostřednictvím orgánů Amelie. Činnost v orgánech spolku 

Amelie je dobrovolná.  

Čl. 9 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku 

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku 

3. Valnou hromadu svolává Výkonná rada spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

Výkonná rada spolku svolá Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina 

členů spolku 

4. Valná hromada zejména: 

a) rozhoduje o změnách Stanov a Kodexu spolku, 

b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční 

závěrku hospodaření, 

c) volí členy Výkonné rady spolku a Revizní rady, 

d) rozhoduje o založení právnických subjektů popřípadě členství Amelie v jiných 

právnických subjektech včetně schválení zakladatelských listin 

e) rozhoduje o zrušení spolku a naložení s jeho majetkem. 
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5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 

hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně Stanov a o zrušení spolku je 

přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku. 

Čl. 10 

Výkonná rada spolku 

1. Výkonná rada spolku je výkonným orgánem spolku Amelie, který za svou činnost 

odpovídá Valné hromadě. Výkonná rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními 

Valné hromady. 

2. Členství ve Výkonné radě spolku vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu 

některého ze členů. Členové Výkonné rady spolku jsou voleni Valnou hromadou na 

období tří let s možností opakovaného zvolení.  

3. Výkonná rada spolku má nejméně 3 členy a 2 náhradníky. 

4. Výkonnou radu spolku svolává Předseda, v jeho nepřítomnosti pověřená osoba, nejméně 

4x ročně. 

5. Zasedání Výkonné rady spolku se mohou zúčastnit členové Revizní rady a přizvaní hosté. 

6. Rada zejména: 

a) volí ze svých členů Předsedu, 

b) koordinuje činnost spolku, 

c) svolává Valnou hromadu, 

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady, 

e) rozhoduje o přijetí za člena spolku 

f) rozhoduje o zrušení členství, 

7. Předseda zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. 

8. Výkonná rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích 

členů. 

9. Výkonná rada spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

10. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde 

usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Výkonná rada sdružení. 

 

Čl. 11 

Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku a naplňuje rozhodnutí Výkonné rady spolku 

a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do 

pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku, pokud k tomu nezmocní 

jiného člena Výkonné rady spolku či zaměstnance. Rozsah pravomocí Předsedy a jeho 

zástupce stanoví Výkonná rada spolku. 

2. Předsedu volí Výkonná rada spolku. 

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Výkonné rady spolku a plynulý chod spolku. 

4. Předseda připravuje podklady a vede jednání Výkonné rady spolku, pokud k tomu 

nezmocní jiného člena Výkonné rady spolku. 
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Čl. 12 

Revizní rada 

1. Revizní rada je kontrolním orgánem spolku. 

2. Revizní rada má tři členy, kteří jsou voleni Valnou hromadou pro období 3 let s možností 

opakovaného zvolení. Členové si zvolí předsedu Revizní rady. 

3. Členství v Revizní radě je neslučitelné s členstvím ve Výkonné radě spolku nebo 

pracovněprávním vztahem k Amelii, není-li upraveno jinak. Členové Revizní rady mají 

právo se zúčastňovat schůzí Výkonné rady spolku s hlasem poradním. 

4. Revizní rada zejména:  

- prověřuje soulad činností vykonávaných v rámci Amelie se Stanovami, cíli a Kodexem Amelie 

- kontroluje efektivitu a hospodaření Amelie a upozorňuje na nedostatky v činnosti a 

hospodaření Amelie a předkládá Výkonné radě spolku doporučení pro přijetí příslušných 

opatření 

- předkládá Valné hromadě stanovisko ke zprávám Výkonné rady spolku Amelie.  

 

 

Čl. 13 

Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

2. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 

b) výnosy majetku, 

c) příjmy z činností při naplňování cílů spolku, k pokrytí jejich nákladů 

e) výtěžek z akcí 

3. Za hospodaření spolku odpovídá Výkonná rada sdružení, která každoročně předkládá 

Valné hromadě a Revizní radě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou. 

 

Čl. 14 

Zánik spolku 

1. Spolek zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným veřejně prospěšným subjektem na 

základě rozhodnutí Valné hromady, 

b) rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci 

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

majetkového vypořádání. 
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Čl. 15 

Závěrečná ustanovení 

1. Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací a volební 

řád spolku. 

2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 

3.  Toto nové úplné znění stanov Amelie v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí. 

 

 

V Praze dne 17. 3. 2016 

         Šárka Slavíková 

         Předseda spolku 

 


