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ČI. I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Název spolku: NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce z. s. (dále jen „spolek“). 
2. Povaha spolku: spolek je zapsaným spolkem dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoník. 
3. Sídlo spolku: Jirkov, Česká republika. 

 
ČI. II. 

Status spolku 
 

1. Spolek je dobrovolný, otevřený, nezávislý, nepolitický, působí na celém území České republiky. 
2. Spolek může být zakladatelem nebo spoluzakladatelem jiné právnické osoby, pokud činnost takové osoby 

podporuje cíle spolku. 
3. Spolek se může k naplnění svých cílů podílet i na činnosti jiných právnických osob nebo institucí.  

 
ČI. III. 

Poslání, účel a činnosti spolku 
 

1. Poslání spolku:  
a) Posláním spolku je zlepšování zdravotního stavu, sociálního postavení občanů s onemocněním 

Lymeskou boreliozou (a dále jen LB) a koinfekcemi, dosažení jejich kvalitního, aktivního života, rovnosti 
práv, možností a příležitostí ve společnosti. 

b) Odstraňování nepříznivých důsledků onemocnění LB a koinfekcemi – vliv na zaměstnání, rodinu, 
vzdělávání a kulturu. 

2. Účel spolku:  
a) Zastupování občanů při obhajobě jejich zdravotních, hospodářských, pracovních, sociálních, rodinných, 

kulturních, sportovních a jiných zájmů, vyplývající ze specifik jejich onemocnění LB a koinfekcemi. 
b) Jednání s orgány státní moci a správy a s jinými právnickými a fyzickými osobami ohledně řešení a 

odstranění obecných i konkrétních problémů života osob s onemocněním LB a koinfekcemi. 
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c) Vzdělávací a osvětová činnost zaměřená na problematiku léčby LB a koinfekcí a zlepšení kvality života 
pacientů.  

3. Činnost spolku: 
a) Sdružování členů spolku osob s onemocněním LB a koinfekcemi, jejich rodinných příslušníků a 

dobrovolných zájemců za účelem vzájemně prospěšných aktivit.  
b) Navazování spolupráce s odborníky z oblasti zdravotních a sociálních služeb za účelem zajištění 

kompletní péče o akutně nemocné a zejména chronicky nemocné s onemocněním LB a koinfekcemi. 
c) Osvětová činnost zaměřená na informování odborné i laické veřejnosti o lymské borelióze a koinfekcích, 

o současných možnostech léčby a o další komplexní problematice spojené s tímto onemocněním.  
d) Poskytování příležitostí k vzájemnému setkávání osob s onemocněním LB koinfekcemi a jejich 

nejbližších, výměna zkušeností, sdílení pocitů i vzájemné psychické podpoře. 
e) Zprostředkování odborných informací o LB a koinfekcích a o nových poznatcích v diagnostice a léčbě. 
f) Zasazení se o zlepšování zdravotní péče pro pacienty s onemocněním LB a koinfekcemi v ČR, její 

dostupnosti, poskytování informací o této zdravotní péči v rámci ČR i států EU a zprostředkování 
kontaktů.  

g) Informační, poradenská, sociální a psychologická činnost pro pacienty s onemocněním LB a koinfekcemi. 
h) Individuální pomoc v těžkých životních situacích, organizování odborných přednášek, přátelských setkání 

a odborných seminářů. 
i) Podporování výzkumu a léčby onemocnění LB a koinfekcí, pořádání odborných konferencí v ČR dle svých 

možností. 
j) Organizování výchovně vzdělávacích aktivit a zajišťování realizací projektů na podporu osob 

s onemocněním LB a koinfekcemi. 
k) Vydávání publikací a informačních materiálů formou tištěnou, internetovou a mediální. 
l) Spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy, se státními i nestátními organizacemi, které se 

zabývají problematikou zdravotně postižených osob za účelem vytváření optimálních podmínek pro 
život osob s onemocněním LB a koinfekcemi, hájení oprávněných zájmů těchto osob (lobbing), 
ovlivňování legislativy. 

m) Provozování webových stránek spolku a prezentace na sociálních sítí. 
n) Práce s dětmi a mládeží s onemocněním LB a koinfekcemi. 
o) Spolupráce na přípravě a připomínkách při tvorbě zákonů, vyhlášek a standardů péče, které se týkají 

osob s onemocněním LB a koinfekcemi. 
p) Veřejné sbírky, fundraising a jiné aktivity za účelem získání finančních prostředků na podporu hlavní 

činnosti spolku.  
q) Realizace aktivit v oblasti prevence onemocnění LB a konfekcí. 
r) Vyvíjení dalších činností, které přímo souvisejí s onemocněním LB a koinfekcemi a současně mají přímý 

dopad na osoby s onemocněním LB a koinfekcemi či jejich rodinné příslušníky. 
 

ČI. IV. 
Vedlejší činnost spolku 

 
Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v provozování předmětu 
podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, jejímž účelem je 
podpora hlavní činnosti spolku a hospodárné využití spolkového majetku. Výtěžku této vedlejší činnosti spolku 
lze použít pouze pro spolkové činnosti včetně úhrady nákladů správy spolku. 

 
ČI. V. 

Členství ve spolku 
 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členy spolku mohou být fyzické osoby bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti 
a státní příslušnosti a právnické osoby. 

2. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která respektuje stanovy spolku. Je-li členem dítě 
mladší 18 let, musí být při výkonu svých členských práv a povinností, vyžaduje-li to jejich povaha, zastoupeno 
zákonným zástupcem.  

3. Druhy členství jsou řádné a čestné.  
4. Řádné členství: 
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O přijetí za řádného člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky a úhrady členského příspěvku 
představenstvo. 

5. Řádné členství zaniká: 
a) Vystoupením, přičemž musí dojít k písemnému oznámení člena o vystoupení. 
b) Vyloučením, vyloučit člena je možné pouze po předchozím písemném napomenutí předsedou spolku, 

pokud člen závažně porušuje členské povinnosti. O vyloučení rozhoduje členská schůze.  
c) Zánikem právnické osoby. 
d) Úmrtím člena. 
e) Zánikem spolku. 

Důsledkem zániku členství ve spolku je i zánik všech funkcí v něm.  
6. Pozastavení členství: 

a) Není-li včas uhrazen roční členský příspěvek, člen nemá právo volit a být zvolen. Jsou-li mu poskytovány 
členské výhody, pozbývá na ně nárok. Uhrazením členského příspěvku v plné výši se pozastavení členství 
bez dalšího ruší. 

7. Čestné členství: 
a) O udělení čestného členství rozhoduje představenstvo, členství vzniká vyslovením souhlasu třetí osoby 

s tímto členstvím. 
b) Návrh na čestné členství může podat kterýkoliv člen spolku. 
c) Čestný člen má možnost svobodné volby vlastního zapojení do činnosti spolku. 
d) Čestný člen je osvobozen od členského příspěvku. 
e) Členství zaniká stejně jako řádné členství. 
f) Čestný člen má právo účastnit se členské schůze spolku s hlasem poradním, předkládat návrhy, podněty 

a připomínky orgánům spolku. 
g) Čestný člen má povinnost dodržovat stanovy spolku, aktivně hájit zájmy spolku, dbát na to, aby nebyly 

poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 
8. Představenstvo spolku vede seznam všech členů v knize členů spolku, která je neveřejná. Do knihy se zapisují 

všechny údaje z přihlášky, den vzniku a zániku členství ve spolku a druh tohoto členství. Do seznamu se 
zapisují i další údaje, pokud s tím člen spolku souhlasí. Do seznamu se zapíše bez zbytečného odkladu také 
změna zapisovaných údajů. 

9. Představenstvo spolku je povinno 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 jeho zápisu 
v seznamu. Člen spolku je povinen oznámit představenstvu bez zbytečného odkladu všechny změny údajů, 
týkajících se jeho osoby.  

10. Za účelem knihy členů zpracovává spolek ve shora uvedeném rozsahu jejich osobní údaje – právním 
podkladem je zde oprávněný zájem spolku.  

 
ČI. VI. 

Práva a povinnosti členů spolku 
 

1. Člen spolku má právo: 
a) Podílet se na činnosti spolku a účastnit se akcí, které spolek pořádá. 
b) Volit do orgánů spolku a být do nich volen (vyjma čestného člena, který nemá právo volit). 
c) Obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy, připomínkami, stížnostmi a žádostmi o jejich vyřízení. 
d) Požadovat informace o činnosti spolku. 
e) Podílet se na stanovení cílů spolku a jejich dosažení. 
f) Účastnit se všech zdravotních, sociálních, kulturních, vzdělávacích a dalších programů pořádaných 

spolkem. 
g) Využívat všech výhod a služeb, které spolek poskytuje. 
h) Platit dobrovolné příspěvky. 

2. Člen má povinnosti: 
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 a lhůtě splatnosti stanovené představenstvem spolku (vyjma čestných 

členů). 
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e) Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 
f) Změny údajů o své osobě sdělit spolku do tří měsíců. 

3. Vstupem do spolku dává člen souhlas s bezúplatným užitím své podobizny zachycené na zvukovém či 
zvukově/obrazovém záznamu pro vnitřní účely spolku a při propagaci spolku.  

 
 

Čl. VII. 
Orgány spolku 

 
1. Nejvyšší orgán: členská schůze 
2. Statutární orgán: představenstvo 
3. Předseda a 1. a 2. místopředseda 
4. Kontrolní a revizní komise (je-li ustanovena) 

 
Čl. VIII. 

Členská schůze spolku 
 

1. Členskou schůzi svolává zasedání představenstva spolku jedenkrát do roka, nebo častěji dle potřeby.  
2. Představenstvo spolku svolává zasedání členské schůze také na základě podnětu alespoň jedné třetiny členů 

spolku. Nesvolává-li představenstvo spolku zasedání členské schůze do 30 ti dnů od doručení podnětu, může 
ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 

3. Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně 30 dní před dnem jeho konáním. 
Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.  

4. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezoval možnost členů se ho účastnit.  
5. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.  
6. Je-li zasedání svoláno na základě podnětu člena, může být odvoláno, či odloženo jen na návrh, nebo se 

souhlasem, toho člena, který podnět dal. 
7. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti dvou třetin členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů 

členů přítomných v době usnášení, každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Každý člen se 
může nechat zastoupit na základě písemné plné moci. Za nezletilé členy hlasuje zákonný zástupce. 

8. Ten, kdo zasedání svolal, ho zahájí a ověří, zda je členská schůze usnášeníschopná 
9. Záležitost, která nebyla zařazena na pořád zasedání členské schůze, lze zařadit do programu jen se 

souhlasem všech přítomných členů spolku oprávněných hlasovat. To neplatí o věci, o které členská schůze 
nehlasuje.   

10. Představenstvo spolku zajistí vyhotovení zápisu z členské schůze do 30 ti dnů od jejího ukončení. Není-li to 
možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal anebo koho tím pověřila členská schůze.  

11. Ze zápisu musí být patrné, kdo a jakým způsobem zasedání členské schůze svolal, kdy se konalo, kdo ho 
zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další orgány členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl 
zápis vyhotoven. 

12. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání. Tohoto práva lze využít v sídle spolku.  
13. Členská schůze: 

a) Schvaluje úkoly spolku pro příslušné období. 
b) Rozhoduje o změnách stanov spolku. 
c) Rozhoduje o zrušení nebo přeměně spolku. 
d) Volí a odvolává členy představenstva a kontrolní a revizní komise. 
e) Vyslechne a schvaluje zprávu představenstva. 
f) Rozhoduje o zásadních cílech a činnostech spolku. 
g) V případě zrušení spolku s likvidací rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem. 
h) Vylučuje členy. 
i) Schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření. 
j) Pověřuje představenstvo prováděním úprav rozpočtu během kalendářního roku. 
k) Rozhoduje o názvu a symbolice spolku. 
l) Rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních. 
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Čl. IX. 
Představenstvo spolku 

 
1. Představenstvo spolku je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. 

Činnost představenstva řídí předseda, v jeho nepřítomnosti první nebo druhý místopředseda.  
2. Funkční období člena představenstva spolku je 10 let. Pokud člen představenstva spolku zemře, vzdá se 

funkce, nebo je odvolán, zbývající členové představenstva zvolí nového člena představenstva. 
3. Představenstvo spolku má 5-10 členů. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o změně počtu svých členů i 

bez změny těchto stanov. 
4. Odvolání člena představenstva je možné jen rozhodnutím všech jejich zbývajících členů.  
5. Představenstvo spolku svolává předseda, v jeho nepřítomnosti první nebo druhý místopředseda, a to 

zpravidla 4x ročně.  
6. Představenstvo spolku zejména: 

a) Řídí a koordinuje činnost spolku. 
b) Schvaluje rozpočet, účetní uzávěrku a výroční zprávu spolku. 
c) Rozhoduje o přijetí člena spolku a o výši a splatnosti členských příspěvků. 
d) Svolává členskou schůzi a zpracovává podklady pro její rozhodování. 
e) Volí ze svých členů předsedu a oba místopředsedy, stanovuje jejich pořadí. 
f) Vede řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku. 
g) Archivuje veškeré zápisy ze zasedání členské schůze. 
h) Schvaluje organizační řád a vnitřní směrnice spolku. 
i) Vykonává všechny další pravomoci, které tyto stanovy nepřiznávají jinému orgánu spolku. 

7. K zajištění činnosti spolku může představenstvo zřídit kancelář spolku.  
8. Představenstvo spolku je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
9. Představenstvo spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti členů 

rozhoduje hlas předsedy. 
10. Představenstvo spolku může i beze změny těchto stanov rozhodnout o změně adresy sídla spolku.  
11. Představenstvo spolku stanoví čísla bankovních účtů, které spolek výlučně užívá, a uděluje k nim dispoziční 

právo.  
 

Čl. X. 
Předseda spolku, 1. a 2. místopředseda spolku 

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

navenek.  
2. Předseda spolku zastupuje spolek ve všech jeho věcech samostatně.  
3. Předseda spolku naplňuje rozhodnutí představenstva a rozhoduje o běžných provozních záležitostech spolku.  
4. 1. nebo 2. místopředseda spolku může na základě písemné plné moci dočasně převzít pravomoc a 

odpovědnost předsedy. 
5. Předsedu spolku a 1. a 2. místopředsedu spolku volí představenstvo spolku. 
6. Jiný člen představenstva může jednat za spolek samostatně pouze tehdy, nemůže-li jednak předseda ani oba 

místopředsedové, a to na základě písemné plné moci. 
7. Při zastupování spolku nesmí nikdo překročit své pověření a jednat proti zájmu spolku.  

 
Čl. XI. 

Hlasování “Per rollam“ 
 

1. V případě potřeby mohou všechny orgány spolku rozhodovat „per rollam“, tedy bez svolání zasedání. 
Rozhodování „per rollam“ lze konat následujícími způsoby: 
a) Korespondenčně (písemnou formou). 
b) Pomocí elektronické pošty (e-mailu). 
c) Pomocí specializované elektronické aplikace umožňující hlasování po přihlášení uživatele unikátními 

přihlašovacími údaji. 
2. Pravidla pro hlasování představenstva „per rollam“ stanoví sám tento orgán. 
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3. Hlasuje-li členská schůze“ per rollam“ je třeba, aby byla výzva k tomuto hlasování včetně předmětu hlasování 
zveřejněna stejným způsobem jako pozvánka na členskou schůzi. 

4. Hlasování členské schůze nesmí trvat méně než 3 pracovní dny, v případě korespondenčního hlasování méně 
než 1 týden. Hlasování členské schůze „per rollam“ technicky a organizačně zajišťuje představenstvo spolku. 

5. O jakémkoli hlasování „per rollam“ musí být vyhotoven písemný zápis s podrobným popisem předmětu a 
výsledku hlasování. Zápis podepisuje předseda a nejméně jeden člen hlasujícího orgánu, v případě členské 
schůze pak nejméně dva členové spolku a jeden člen představenstva spolku. 

 
Čl. XII. 

Kontrolní a revizní komise 
 

1. Kontrolním orgánem spolku je nejvýše tříčlenná kontrolní a revizní komise. 
2. Členové kontrolní a revizní komise jsou voleni členskou schůzí na dobu 5 let. Ze svých členů volí předsedu. To 

neplatí, má-li kontrolní a revizní komise jen jednoho člena. Členství v kontrolní a revizní komisi není 
slučitelné s členstvím v představenstvu spolku. 

3. Kontrolní a revizní komise kontroluje soulad hospodaření s rozpočtem spolku, s platnými právními předpisy, 
stanovami spolku a vnitřními předpisy spolku. 

4. Kontrolní a revizní komise kontroluje též účelnost a efektivitu využití majetku spolku, činnost orgánů spolku, 
vedení účtů, evidenci finančních prostředků a majetku k zabezpečení cílů spolku určených stanovami a 
členskou schůzí. 

5. Kontrolní a revizní komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy.  

6. Při předčasném zániku členství v kontrolní a revizní komisi spolku nastupuje na uvolněné místo kandidát, 
který ve volbách do kontrolní a revizní komise spolku obdržel jako další nejvíce hlasů. Není-li takového 
kandidáta, nebo nepřijal-li tento kandidát funkci v kontrolní a revizní komisi, zvolí nového člena zbývající část 
členů kontrolní a revizní komise, a není-li to možné, představenstvo spolku.  

7. Kontrolní a revizní komise musí být informována o termínech schůzí představenstva. Její člen má právo se 
zúčastnit schůze představenstva spolku a má zde poradní hlas. Ze závažných důvodů může i schůzi 
představenstva spolku svolat. 

8. Kontrolní a revizní komise se schází dle potřeby. 
9. Kontrolní a revizní komise zejména: 

 a) Přijímá náměty a stížnosti členů spolku a upozorňuje orgány spolku na zjištěné nedostatky. 
 b)  V případě zjištění velmi vážných nedostatků rozhodne o svolání členské schůze spolku. 

c)  Navrhuje příslušným orgánům spolku opatření k nápravě zjištěných nedostatků. 
 d)  Nejméně jednou ročně podává členské schůzi a představenstvu zprávu o výsledcích své kontrolní  
  a revizní činnosti. 

10. V případě, že tak rozhodne členská schůze, nemusí být kontrolní a revizní komise ustanovena. 
11. Kontrolní a revizní komise nemusí být ustanovena také tehdy, pokud se do voleb do kontrolní a revizní 

komise nikdo nepřihlásí. 
 

Čl. XIII. 
Zásady hospodaření spolku 

 
1. Spolek je neziskovou organizací.  
2. Majetek spolku lze užívat zejména ve prospěch členů. 
3. Disponovat s bankovními účty spolku (mimo platby spojené s běžným provozem spolku) mohou pouze dvě 

osoby s dispozičním právem, které nejsou osobami navzájem blízkými.  
4. Spolek neusiluje ve svém hospodaření o vytvoření zisku. Všechny získané prostředky spolku budou použity ve 

prospěch spolku k naplnění jeho poslání.  
5. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s těmito stanovami a podle schváleného 

rozpočtu. 
6. Za hospodaření spolku odpovídá představenstvo spolku, které předkládá členské schůzi zprávu o 

hospodaření včetně účetní uzávěrky. 
7. Hospodaření spolku se uskuteční podle ročního rozpočtu schváleného představenstvem. 

 



7 
 

8. Příjmy spolku jsou zejména: 
a) Členské příspěvky a poplatky za poskytované služby a mimořádné příspěvky. 
b) Dotace, subvence, granty a projekty z veřejných i soukromých zdrojů. 
c) Peněžité a jiné dary od fyzických nebo právnických osob. 
d) Veřejné sbírky, loterie a kasičky. 
e) Benefiční akce. 
f) Dědictví a odkazy, finanční a věcné dary. 
g) Příjmy z vedlejší činnosti. 
h) Jiné příjmy. 

9. Účetním obdobím spolku je kalendářní rok. 
10. Představenstvo je povinno zajistit vedení účetnictví dle platných právních předpisů. 

 
Čl. XIV. 

Zrušení a zánik spolku 
 

1. Spolek se zrušuje: 
a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučení s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze. 
b) Rozhodnutí soudu ze zákonných důvodů. 

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového 
vypořádání. 

3. V případě zrušení likvidací, bude likvidační zůstatek převeden, na jinou neziskovou právnickou osobu, jejíž 
cíle jsou blízké cílům spolku. 

 
Čl. XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Toto znění stanov spolku nabývá účinnosti v den, jejich schválení ustanovující členskou schůzí, dne 18. 5. 
2019. 

2. Ustanovující členská schůze, která schválila toto úplné znění stanov spolku NAŠE SRDCE pro Boreliózu a 
koinfekce z. s., rovněž zvolila všechny členy orgánů spolku.  

 
 
 
V Jirkově dne 18. 5. 2019 
 


