STANOVY ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s.
(verze schválená Valnou Hromadou dne 24.1.2015)

Čl. 1 Základní ustanovení
§1

§2

1. Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry ve spolku ZDrSEM – první
pomoc zážitkem (dále jen Spolek).
1. Název Spolku: ZDrSEM – první pomoc zážitkem
2. Sídlo Spolku: Kostelní čp.859/24, Praha 7 – Holešovice, 170 00
3. Spolek je dobrovolné, samostatné, zájmové a neziskové sdružení fyzických a
právnických osob.
4. Spolek je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí těmito stanovami,
zákonem § 214 a následně zákonem č. 89/2012 Sb. a dalšími obecně
závaznými právními předpisy České republiky.
5. Spolek působí na území České republiky i v zahraničí

Čl. 2 Poslání a cíle
§3
1. Posláním Spolku je podpora a šíření vzdělanosti v oblasti poskytování první
pomoci a urgentní medicíny.
§4 Cíle a činnosti Spolku
1. Cíle činností Spolku jsou:
a. Podpora a rozvoj metodiky výuky první pomoci a urgentní medicíny
zážitkem;
b. Vzdělávání a zážitkové vzdělávání členů Spolku, laické i odborné
veřejnosti v poskytování první pomoci a urgentní medicíny;
c. Sdílení poznatků z oblasti první pomoci s členy Spolku a odbornou i
laickou veřejností;
d. Rozvoj metodiky a systému vzdělávání lektorů první pomoci a urgentní
medicíny;
§5 Vedlejší činnosti Spolku
1. Vedlejší činnosti Spolku:
a. Vedlejší formy činnosti Spolku vedoucí k naplnění cílu Spolku jsou
získávání finančních prostředků pro naplňování cílu Spolku a to zejména
prostřednictvím poskytování svých programů, lidských zdrojů a knowhow za úplatu pro obchodní využití a dále pronajímání nebytových
prostor (prostory střediska Spolku);
b. Vedlejší činnost Spolku slouží pouze pro financování činností hlavních,
nebo k hospodárnějšímu využití majetku Spolku.

Čl. 3 Členství
§6
1. Členem Spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která souhlasí s cíli
Spolku a má zájem na jejich naplňování.
2. Členem Spolku se může stát každý občan České a Slovenské republiky po
dosažení 18 let věku, který podpisem vysloví svůj bezvýhradný souhlas se
Stanovami Spolku a o jehož členství rozhodla Rada.
§7 Vznik členství
1. Členství ve Spolku je dobrovolné;
2. přijetí zájemce za Řádného člena rozhoduje Rada. Členství vzniká ke dni
uvedenému v rozhodnutí Rady.
3. přijetí zájemce za Aktivního člena rozhoduje Valná Hromada. Členství vzniká ke
dni uvedenému v rozhodnutí Valné Hromady.
4. o změně Řádného či Čestného členství na Aktivní rozhoduje též Valná
Hromada. Změna je platná ke dni uvedenému v rozhodnutí Valné Hromady.
§8 Druhy členství
1. Druhy členství ve Spolku (dále jen Člen) jsou:
a. Řádný člen
b. Aktivní člen
c. Čestný člen
2. Řádný člen je člen Spolku, který byl přijat Radou, uhradil členský příspěvek dle
Řádu členství, ale aktivně se nepodílí na činnosti Spolku.
3. Aktivní člen je člen Spolku, který byl přijat Valnou Hromadou, uhradil členský
příspěvek dle Řádu členství a aktivně se podílí na činnosti Spolku. Aktivní
členství vzniká a zaniká dnem rozhodnutí Valné Hromady. Podrobnosti jsou
uvedeny v Řádu členství.
4. Čestný člen je člen Spolku, který přijal návrh Rady stát se Čestným členem.
Čestný člen je zproštěn povinnosti platit členský příspěvek.
§9 Zánik členství
1. Členství ve Spolku zaniká:
a. Vystoupením – písemným oznámením o vystoupení s vlastnoručním
podpisem doručeným Radě;
b. Nezaplacením členských příspěvků do 30 dní od vyzvání;
c. Vyloučením na základě rozhodnutí Valného Hromady v případě
Aktivního člena. U ostatních členů může o vyloučení rozhodnout Rada
v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí Radou
porušují tyto Stanovy;
d. Zrušením nebo rozpuštěním Spolku;
e. Úmrtím člena Spolku.

Čl. 4 Práva člena Spolku
§10
1. Člen Spolku má právo
a. Účastnit se činností organizovaných Spolkem;
b. Sdělovat své názory a předkládat návrhy Radě a Valné Hromadě;
c. Předkládat podněty Kontrolní komisi;
d. Vyžadovat informace o činnosti Spolku;
e. Účastnit se jednání Valné Hromady;
f. Být volen do Kontrolní komise a Odborným garantem
2. Aktivní člen Spolku má dále právo
a. Hlasovat a uplatňovat své návrhy na Valné Hromadě;
b. Volit a být volen do Rady a za Předsedu Sdružení;
c. Volit členy Kontrolní komise a Odborného garanta
Čl. 5 Povinnosti člena Spolku
§ 11
1. Člen je povinen
a. Dodržovat Stanovy Spolku;
b. Dodržovat interní předpisy Spolku;
c. Nepoškozovat zájmy a dobré jméno Spolku;
d. Aktivně se podílet na naplňování cílů Spolku;
e. Platit členské příspěvky v souladu s Řádem členství Spolku, pokud není
od této povinnosti osvobozen jiným platným ustanovením Stanov nebo
interních předpisů Spolku.
Čl. 6 Orgány Spolku
§12
1. Orgány Spolku jsou Valná Hromada, Rada, Předseda, Kontrolní Komise a
Odborný garant.
§ 13 Valná Hromada
1. Valná Hromada je nevyšším orgánem Spolku;
2. Valná Hromada je tvořena všemi Aktivními členy;
3. Valnou Hromadu svolává Rada a to nejpozději 30 dní před datem jejího konání
emailovou pozvánkou všem členům Spolku a oznámením na webových
stránkách Spolku. Nedílnou součástí pozvánky je návrh programu jednání a
podklady k jednotlivým bodům, pokud vyžadují schválení Valnou Hromadou.
4. Valná Hromada je svolávána minimálně 1 x ročně;
5. Valná Hromada má tyto pravomoci:
a. Volí a odvolává Odborného garanta a členy Rady a Kontrolní komise;
b. Schvaluje Stanovy a změny Stanov;
c. Schvaluje Účetní uzávěrku;
d. Může rozhodnout o zrušení Spolku;
e. Rozhoduje o vzniku a zániku Aktivního členství u členů;
f. Vydává a schvaluje změny v Řádu členství;

g. Schvaluje plán hospodaření na příští rok předložený Radou;
h. Rozhoduje o zásadních změnách ve Spolku. V tomto případě rozhoduje
Valná Hromada 3/5 většinou všech Aktivních členů. Do těchto změn
patří zejména změna Stanov, sloučení s jiným subjektem, dobrovolné
rozpuštění Spolku.
6. Valná Hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
Aktivních členů.
7. Nesejde-li se usnášeníschopná Valná Hromada, je ten, kdo ji svolal, oprávněn
svolat náhradní Valnou Hromadu, která je usnášeníschopná počtem
přítomných Aktivních členů.
8. Náhradní Valná Hromada se svolává stejným způsobem jako řádná Valná
Hromada. Lhůta mezi doručením pozvánky a konáním Valné Hromady však
může být zkrácena až na 15 dnů. Náhradní Valná Hromada nemůže měnit
program svého jednání uvedený v pozvánce.
9. Náhradní valná hromada není oprávněna rozhodnout o dobrovolném
rozpuštění Spolku, sloučení s jiným subjektem, změně stanov ani o vzniku či
zániku členství Aktivního člena. Tento bod se neuplatní v případě, že byla
pozvánka na náhradní Valnou Hromadu zaslána Aktivním členům
doporučeným dopisem minimálně 60 dní před jejím konáním.
10. Valná Hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže
pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.
11. V nepřítomnosti může být člen na zasedání Valné Hromady zastoupen
zástupcem na základě písemné plné moci. Jeden zástupce může na jednání
Valné Hromady zastupovat pouze jediného člena.
12. Usnesení Valné Hromady jsou bezprostředně závazná pro všechny členy
Spolku.
§ 14 Rada
1. Rada je statutárním orgánem Spolku;
2. Fungování rady:
a. Rada se schází pravidelně každý měsíc;
b. Přijímá vnitřní předpisy Spolku ve všech věcech s výjimkou otázek
výhradně svěřených do pravomoci Valné Hromady nebo svěřených
Valnou Hromadou výlučně do pravomoci jiného orgánu Spolku;
c. Volí a odvolává ze svého středu Předsedu Spolku.
d. Přijímá a vylučuje členy Spolku s výjimkou Aktivních členů;
e. Činí veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Spolku, jakož i
provádění dalších činností, pokud tyto nepřísluší jiným orgánům Spolku.
3. Členství v Radě
a. Rada má 5 členů;
b. Členové rady jsou voleni a odvoláváni Valnou Hromadou;
c. Členové rady j sou voleni na roční volební období, opakovaná volba je
možná;
d. Členství v radě zaniká uplynutím volebního období, odstoupením člena
Rady nebo odvoláním Valnou Hromadou;
e. V případě odstoupení jednoho člena rady před skončením volebního
období rada kooptuje na přechodné období do nejbližší valné hromady
náhradního člena rady z řad aktivních členů. V případě odstoupení

více než jednoho člena rady před skončením volebního období je rada
povinna svolat mimořádnou valnou hromadu do 2 měsíců.
f. Nejsou-li před koncem funkčního období zvoleni noví členové Rady,
prodlužuje se funkční období stávajících členů do nejbližšího jednání
Valné Hromady. Rada je v tomto případě povinna svolat Valnou
Hromadu do 3 měsíců.
4. Jednání rady
a. Jednání rady svolává Předseda minimálně 14 dní předem;
b. Rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech
jejích členů;
c. Rada přijímá usnesení prostou většinou hlasů přítomných členů;
d. Z každého jednání Rady musí být pořízen zápis;
e. Usnesení rady nebývají platností okamžikem zveřejnění zápisu na
interních webových stránkách Spolku.
§ 15 Předseda
1. Předseda Spolku je oprávněn jménem Rady jednat za Spolek navenek vůči
třetím osobám;
2. Předseda je odpovědný za své jednání Radě;
3. Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními Rady veškerá opatření a
rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti Spolku, s výjimkou těch, která
jsou Stanovami vyhrazena Valné Hromadě.
4. V nezbytných případech pověřuje úkony jiného člena Rady a to nejdéle na
dobu, po kterou pověřený zůstane členem Rady.
5. V odůvodněných případech, které nesnesou odkladu, mohou Předsedu ve
vykonávání úkonů zastoupit dva jiní členové Rady, které k tomu Rada oprávní
Jednat i podepisovat jménem Spolku musí oba společně.
§ 16 Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku, který dohlíží na výkon
působnosti Rady a na uskutečňování činnosti Spolku.
2. Kontrolní komise má dva členy, kteří jsou voleni Valnou Hromadou na dvouleté
funkční období.
3. Člen Kontrolní komise nesmí být členem jiného voleného orgánu Spolku.
4. Kontrolní komise plní tyto úkony:
a. Nahlíží do všech dokladů a záznamů týkající se činnosti Spolku;
b. Kontroluje, zda jsou záznamy řádně vedeny v souladu se skutečností a
v souladu s platnou právní úpravou;
c. Kontroluje, zda realizace činnosti Spolku probíhá v souladu s platnou
právní úpravou, Stanovami a interními řády Spolku;
d. Přezkoumává roční uzávěrku;
e. Podává orgánům Spolku návrhy a doporučení;
f. Upozorňuje orgány Spolku na nedostatky;
g. Jedenkrát ročně podává o své činnosti zprávu Valné Hromadě.
5. Členové Kontrolní komise mají právo účastnit se jednání všech orgánů Spolku,
dostávat informace z jednání těchto orgánů a nahlížet do všech dokumentů
týkající se Spolku.
6. Rozhodnutím valné hromady nemusí být kontrolní komise stanovena.

§ 17 Odborný garant
1. Odborný garant zajišťuje odbornou úroveň činnosti Spolku a její kvalitu a podílí
se na odborném a metodickém směřování Spolku.
2. Odborným garantem může být zvolen člen Spolku s řádně dokončeným
vzděláním v oblasti urgentní medicíny nebo anesteziologie a resuscitace.
3. Je navržen Radou a potvrzen Valnou Hromadou 4/5 hlasů všech Aktivních
členů.
4. Je členem Rady s hlasem poradním.
5. Odborný garant je zproštěn hrazení členských příspěvků.
Čl. 7 Majetek a hospodaření Spolku
§ 18
1. Spolku není založeno za účelem podnikání.
2. Zdroje majetku tvoří zejména:
a. Členské příspěvky;
b. Dary a podpory od třetích osob;
c. Příjmy z vedlejší činnosti sdružení.
d. Dotace a jiné zdroje z veřejných rozpočtů.
3. Sdružení může uzavřít smlouvu o součinnosti s právnickou osobou pro finanční
zajištění svých aktivit.
4. Finanční prostředky Spolku budou uloženy na k tomu zvlášť určeném účtu
vedeném u peněžního ústavu na území České Republiky.
Čl. 8 Zánik Spolku
§ 19 Zánik Spolku
1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
2. Zánik Spolku je možný:
a. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným subjektem a to na
základě rozhodnutí Valné Hromady.
b. Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České Republiky o jeho
rozpuštění.

