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SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. 

 

STANOVY SPOLKU 

Článek I 

Název a sídlo 

 

 Název spolku: Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen „spolek“). 

 Sídlo spolku: Havlíčkův Brod.  

 

 

Článek II 

Účel a činnost spolku 

 

1) Prosazovat myšlenky hospicového hnutí a podporovat rozvoj hospicové péče na Vysočině. 

2) Připravit podmínky pro zřízení a provozování lůžkového hospice na Vysočině. 

3) Spolupracovat s domácími hospici, které v Kraji Vysočina již působí, a s dalšími 

zdravotnickými a sociálními zařízeními v kraji.   

4) Vytvořit podmínky pro nemocné v preterminálním a terminálním stádiu onemocnění a jejich 

rodiny a blízké s důrazem na zachování důstojnosti, mírnění bolesti všemi dostupnými 

prostředky moderní medicíny a zajištění, že nemocný nebude v závěru života osamocený. 

5) Podporovat komplexní kvalifikovanou paliativní péči prostřednictvím multidisciplinárního 

týmu. 

6) V procesu přípravy lůžkového hospice se vždy vztahovat k základním hodnotám hospicové 

péče tak, aby prostředí hospice zajišťovalo podmínky pro důstojně a plnohodnotně prožitý 

konec života v láskyplné, otevřené a pravdivé atmosféře. 

7) Seznamovat odbornou a laickou veřejnost s tématy paliativní péče, otevírat společností 

tabuizovaná témata týkající se umírání a smrti. 

8) Získávat laiky i profesionály pro šíření myšlenky hospicového hnutí, pro budování a 

provozování hospice a také osoby ochotné tento projekt podporovat.  
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Článek III 

Členství ve spolku 

 

1) Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku. 

2) Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky většinou členů výboru, 

který o přijetí rozhoduje do 90 dní od jejího doručení výboru.  

3) Členství vzniká dnem přijetí za člena. 

4) Členství zaniká 

a) vystoupením člena písemným oznámením výboru, 

b) zrušením členství při hrubém porušení stanov na základě rozhodnutí rady nadpoloviční 

většinou všech jejích členů, 

c) zánikem spolku, 

d) úmrtím člena. 

5) Ve spolku existují dva typy členství: aktivní a přidružené. 

a) Aktivní členství 

 je plnoprávnou formou členství umožňující se podílet na průběžné činnosti spolku, 

 členové se aktivně podílejí na činnosti spolku, a to buď soustavnou činností nebo 

příležitostnými či dílčími aktivitami, 

 členové mají hlasovací právo při zasedání členské schůze, 

 členové mohou být voleni do rady, do výboru a do revizní komise. 

b) Přidružené členství 

 členové touto formou členství vyjadřují morální podporu spolku, 

 členové mají při zasedání členské schůze pouze hlas poradní, 

 členové nemají hlasovací právo při zasedání členské schůze,  

 členové nemohou být voleni do rady a do výboru. 

6) Typ členství lze změnit žádostí o změnu typu členství radě, která o změně rozhodne  

nadpoloviční většinou všech jejích členů do 90 dnů. 

 

 

Článek IV 

Práva a povinnosti členů 

 

Členové spolku mají právo: 

a) účastnit se zasedání členské schůze,  

b) být průběžně informován o činnosti spolku, 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a žádat o jejich vyjádření. 

 

Členové spolku mají povinnost: 

a) dodržovat stanovy, 

b) dodržovat interní předpisy schválené členskou schůzí, 

c) podílet se na naplňování účelu spolku, 

d) aktivně a pravidelně se účastnit zasedání členské schůze, 

e) platit členský příspěvek.  
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Článek V 

Orgány spolku 

 

Organizační strukturu spolku tvoří: 

 výbor 

 rada 

 členská schůze 

 revizní komise 

 

 

Článek VI 

Výbor 

 

1) Spolek má kolektivní statutární orgán – výbor, jež tvoří tři statutární zástupci, jejichž funkce 

jsou navzájem neslučitelné. 

2) Výbor spolku tvoří předseda a dva místopředsedové. 

3) Každý člen výboru má právo samostatně jednat jménem spolku, není-li stanoveno jinak. 

Výsledky jednání nesmí být v rozporu se stanovami spolku. 

4) Členové výboru jsou právně zodpovědní za veškerou činnost spolku. 

5) Členové výboru jsou povinni svědomitě vykonávat jim svěřené funkce a jednat v souladu se 

stanovami spolku a ostatními předpisy spolku.  

6) Výbor zejména 

 řídí chod spolku mezi zasedáními rady a členské schůze, 

 přijímá nové členy, 

 informuje členy o činnosti spolku, 

 aktivně se podílí na naplňování účelu spolku. 

7) Volba, odvolání a demise výboru 

 členové výboru jsou voleni a odvoláváni radou, demisi podávají rovněž radě, 

 členové výboru jsou voleni vždy na období jednoho roku ode dne jejich zvolení radou, 

která je volí mezi svými členy, 

 výbor je povinen svolat s dostatečným předstihem zasedání rady tak, aby zajistil volbu 

nového výboru před vypršením svého funkčního období, 

 jestliže se statutární zástupci chtějí vzdát své funkce v průběhu funkčního období, musí 

za tímto účelem svolat radu, které demisi podají. 
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Článek VII 

Rada 

 

1) Nejvyšším orgánem spolku je rada. 

2) Počet členů rady je proměnlivý. O počtu členů rady, stejně jako o náplni jejich funkcí 

rozhoduje členská schůze. 

3) Volba, odvolání a demise člena rady 

 členové rady jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí, 

 členové rady podávají demisi členské schůzi, která buď zvolí do funkce nového člena 

rady nebo funkci zruší; v tomto případě musí předseda spolku zajistit svolání členské 

schůze, 

 členové rady jsou voleni vždy na období jednoho roku ode dne jejich zvolení členskou 

schůzí. 

4) Radu může svolat kterýkoliv z jejích členů podle potřeby, jinak se rada schází minimálně 

jednou za dva měsíce. 

5) Účast na jejím zasedání je povinná pro všechny členy rady. 

6) Rada zejména 

 volí mezi svými členy výbor, 

 koordinuje činnost spolku, 

 řídí činnost spolku tak, aby byl naplňován jeho účel, 

 rozhoduje o zrušení členství. 

7) Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň tři čtvrtiny jejích členů. 

8) Není-li stanoveno jinak, rozhoduje rada nadpoloviční většinou přítomných členů. 

9) Rada je povinna po upozornění revizní komise na jí zjištěné nedostatky v hospodaření 

spolku řešit tyto nedostatky do 30 dnů. 

10) Rada rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci výboru. 

11) Rada může přijímat rozhodnutí, kterými se následně musí výbor řídit. 

 

 

Článek VIII 

Členská schůze 

 

1) Členskou schůzi svolává 

 předseda výboru minimálně jednou za rok,  

 skupina alespoň tří aktivních členů. 

2) Členská schůze zejména 

 volí a odvolává členy rady, 

 volí a odvolává revizní komisi, 

 rozhoduje o výši, splatnosti a způsobu členského příspěvku, 

 schvaluje stanovy a jejich změny, 

 rozhoduje o zániku spolku nebo o jeho přeměně. 

3) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech 

aktivních členů. 
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4) Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných aktivních členů spolku. 

5) Členská schůze může vydávat další předpisy, které nebudou odporovat stanovám spolku. 

Tyto dokumenty jsou závazné pro celý spolek. 

 

 

Článek IX 

Revizní komise 

 

1) Revizní komise je tříčlenný kontrolní orgán spolku, který tvoří předseda revizní komise a 

dva členové revizní komise. 

2) Revizní komise má za úkol minimálně jednou ročně revidovat hospodaření spolku. Svoji 

zprávu předloží nejbližší členské schůzi.  

3) Na žádost rady kontroluje revizní komise hospodaření jednotlivých projektů. 

4) Výbor poskytuje revizní komisi součinnost při plnění jejích úkolů. 

5) Revizní komise je volena na období jednoho roku. 

 

 

Článek X 

Řešení sporů 

 

Spory mezi členy řeší výbor. V případě, že ani po projednání před výborem nedojde k dohodě, 

rozhoduje rada.  

 

 


