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Stanovy Spolku psoriatiků a atopických ekzematiků 
 

  

§ 1 – NÁZEV, PRÁVNÍ FORMA, SÍDLO, OKRUH PŮSOBNOSTI 

Název spolku:     Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků 

Právní forma:     spolek dle zákona č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník 

Používaná zkratka:   SPAE 

Název spolku v anglickém jazyce:  Psoriatic and Atopic Eczema Association 

Zkratka v anglickém jazyce:   SPAE CZ 

IČ:      00200221 

Datum vzniku:     18. 5. 1990 

Sídlo:       Praha  

Působnost:     celostátní – ve všech krajích České republiky. 

 

§ 2 – PRÁVNÍ POVAHA A POSLÁNÍ  SPAE 

SPAE je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou 

osobou způsobilou k právnímu jednání. 

SPAE je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem 

naplňování společného zájmu. 

Posláním spolku SPAE je sdružovat nemocné s nepřenosnými a nenakažlivými nemocemi, 

zdravotníky a ostatní osoby, které chtějí zlepšit péči o tyto nemocné obhajobou, prosazováním a 

naplňováním jejich práv, zájmů a potřeb v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i 

mezinárodními institucemi.  

 

§ 3 – HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI (ÚČEL SPOLKU) 

Předmětem činnosti (účelem spolku ve smyslu zákona) SPAE je zejména: 

1. Sdružovat na základě společného zájmu osoby trpící kožními chorobami, zejména lupénkou, 

vitiligem, akné a atopickým ekzémem. 

2. Prosazovat zlepšování forem léčení těchto onemocnění na základě nejnovějších lékařských a 

vědeckých poznatků. 

3. Hájit a prosazovat zlepšování sociálních a společenských podmínek života takto nemocných 

občanů. 

4. Spolupracovat s různými institucemi republikového a regionálního významu, s farmaceutickými a 

kosmetickými firmami v oblasti léčby a péče o nemocné. 

5. Informovat své členy prostřednictvím vlastního zpravodaje a vlastních internetových stránek, 

pořádat konference, semináře a další akce a předávat informace dálkovým přístupem. 

6. Provádět edukační a osvětovou činnost ve sdělovacích prostředcích vztahující se k problematice 

kožních onemocnění. 

7. Pro zlepšování psychického stavu členů organizovat kulturní a zájmovou činnost a tím podporovat 

aktivitu lidí v překonávání problémů spojených s tímto onemocněním. 

8. Zabezpečovat spolupráci s mezinárodními organizacemi osob EUROPSO, IFPA a spolupracovat s 

jinými mezinárodními i tuzemskými organizacemi, zabývajícími se problematikou těchto chorob. 

9. Zajišťovat vzdělávací a poradenskou činnost při vyrovnávání příležitostí pro osoby s kožními 

nemocemi ve všech oblastech života společnosti. 

1.  Realizovat projekty s podporou veřejných zdrojů ČR, fondů EU a dalších donátorů z ČR i ze 

zahraničí ve prospěch osob s kožním postižením.  

 

§ 4 – ČLENSTVÍ VE SPAE 

Vznik členství, členský příspěvek, evidence 
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1. Členství ve spolku je dobrovolné. 

2. Řádným členem spolku se může stát osoba starší 18 let, projeví-li o členství zájem a souhlasí-li s 

předmětem činnosti spolku, což stvrdí dobrovolným poskytnutím svých údajů a podpisem.  

3. O přijetí za člena rozhoduje výbor nebo výborem pověřená osoba. Podmínkou vzniku členství je 

podání úplně a pravdivě vyplněné přihlášky a úhrada členského příspěvku. S kolektivním členem 

lze uzavřít písemnou smlouvu, která upraví vzájemná práva a povinnosti člena vůči spolku. 

4. Se souhlasem zákonného zástupce se může stát členem i nezletilá osoba.  

5. O kolektivní členství ve spolku může požádat kterákoli právnická osoba.  

6. Členové spolku platí členský příspěvek ve výši a termínu stanoveném sjezdem spolku.  Pro řádné a 

kolektivní členy lze výši příspěvku stanovit odlišně. 

7. Čestným členem se může stát osoba na základě doporučení a zdůvodnění výborem spolku a po 

schválení nadpoloviční většinou delegátů sjezdu spolku.  

8. Čestný člen je osvobozen od povinnosti platit členské příspěvky. 

9. Spolek vede evidenci členů. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku se provádí na 

základě údajů poskytnutých přímo řádnými i kolektivními členy. Evidence členů je přístupná pouze 

členům orgánů spolku. 

 

Zánik členství 

Členství ve SPAE zaniká: 

1. Vystoupením na základě písemného oznámení výboru spolku. 

2. Úmrtím člena. 

3. Nezaplacením stanoveného členského příspěvku ani v náhradní lhůtě stanovené spolkem. 

4. Vyloučením na základě rozhodnutí sjezdu spolku v případě, že člen jedná v rozporu se stanovami 

nebo vnitřními předpisy, nebo jinak poškozuje dobrou pověst spolku. 

5. Zánikem spolku. 

 

§ 5 – PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 

Členové SPAE mají právo 

1. podílet se na činnosti spolku, 

2. přihlásit se do jednoho z klubů SPAE, 

3. volit delegáty sjezdu (neplatí pro členy, kteří nejsou zařazeni do žádného klubu), 

4. navrhovat kandidáty, prostřednictvím delegátů volit a sami být voleni do orgánů spolku (právo být 

volen získává člen po dvou letech trvání členství ve spolku), 

5. podávat podněty výboru k činnosti spolku, 

6. být informováni o akcích spolku a hospodaření, 

7. obdržet zpravodaj spolku; tištěný zpravodaj spolku se rozesílá pouze na adresy členů v České 

republice, 

8. na čerpání služeb spolku, jejichž hodnota připadající na jednoho člena převyšuje výši posledního 

zaplaceného ročního členského příspěvku, získává člen až po dvou letech trvání členství ve 

spolku. 

 

Členové SPAE mají tyto povinnosti 

1. dodržovat stanovy spolku, usnesení sjezdu a výboru spolku, platit řádně a včas členské příspěvky, 

2. chránit dobré jméno spolku, 

3. je-li člen zvolen do orgánů spolku, pak svědomitě vykonávat funkce v těchto orgánech. 

 

  

 

§ 6 – ORGÁNY SPAE 

1. Sjezd delegátů (také jen "sjezd"). 
Je nejvyšším orgánem spolku, svolává jej výbor spolku nejméně jedenkrát za dva roky.  

Z podnětu nadpoloviční většiny členů výboru, kontrolní komise, nebo nejméně poloviny klubů lze 

svolat mimořádný sjezd delegátů. 
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Počet delegátů stanoví výbor SPAE poměrně podle počtu členů připadajících ke dni předcházejícímu 

rozeslání pozvánek na jednotlivé kluby. Přitom rozhodující je údaj zapsaný v evidenci členů. 

Sjezd je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů.  

Do celkového počtu delegátů se započítávají též delegáti klubů, které svého delegáta nezvolily. 

 

Svolávání sjezdu se děje pozvánkou zaslanou předsedům klubů, kteří zajistí volbu delegátů. 

 

Usnesení sjezdu je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů.  

 

Sjezd  
(1) rozhoduje o změnách stanov spolku  

(2) schvaluje úkoly spolku na příslušné období, výroční zprávu, revizní zprávu, rozpočet a roční 
uzávěrku hospodaření  

(3) volí a odvolává členy výboru spolku  

(4) volí a odvolává členy kontrolní komise 

(5) rozhoduje o vyloučení člena  

(6) bere na vědomí zrušení klubu spolku  

(7) rozhoduje o zrušení a přeměně spolku.  

 

2. Výbor spolku  

(1) Je volen na období čtyř let v počtu nejméně pět a nejvýše devět členů. 

(2) Je statutárním orgánem spolku; za svou činnost odpovídá sjezdu delegátů.  

(3) Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními sjezdu.  

(4) V případě poklesu počtu členů výboru má výbor právo kooptovat vhodného náhradníka 

z ostatních členů spolku.  

(5) Má právo na svá zasedání přizvat s hlasem poradním odborníky a poradce.  

(6) Má právo vydat v souladu se stanovami vnitřní předpisy spolku, kterými jsou členové povinni 

se řídit.  

(7) Určuje, kdo a jakým způsobem vede seznam členů.  

(8) Určuje klíč pro volbu delegátů sjezdu. 

 

Zasedání výboru svolává prezident nebo jím pověřený člen výboru nejméně třikrát ročně.  

 

Výbor volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta a má právo je také odvolat.  

 

(1) Prezident řídí činnost výboru spolku, zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem. Je 

rovněž odpovědný za plnění rozhodnutí výboru spolku, vedení účetní evidence a plynulý chod 

spolku. 

(2) Viceprezident zastupuje prezidenta spolku z jeho pověření, nebo nemůže-li tento vykonávat 
funkci.  

 

3. Kontrolní komise  

(1) Je volena na období čtyř let v počtu tří nebo pěti členů.  

(2) Volí ze svého středu předsedu a má právo jej odvolat. 

(3) Dohlíží na řádné vedení záležitostí spolku a na vykonávání činností spolku v souladu se 

stanovami, vnitřními normami a právními předpisy. 

(4) Upozorňuje statutární orgán spolku na nedostatky, které zjistí při své činnosti. 

(5) Provádí minimálně jednou ročně revizi hospodaření spolku, její výsledek předkládá k 

projednání a schválení sjezdu.  
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4. Tajemník  
 

Tajemníka spolku podle potřeby jmenuje a odvolává výbor spolku.  

Tajemník  

(1) plní úkoly vyplývající z usnesení sjezdu delegátů a z usnesení výboru spolku  

(2) udržuje kontinuitu činností spolku včetně vazeb na orgány státní moci a na další subjekty, se 

kterými spolek spolupracuje  

(3) zúčastňuje se sjezdu delegátů a zasedání výboru spolku  

(4) je podřízen výboru spolku, plní jeho usnesení a zodpovídá se mu ze své činnosti. 

 

5. Hospodář  
 

Hospodáře spolku jmenuje a odvolává výbor spolku.  Náplň činnosti hospodáře je stanovena vnitřním 

předpisem spolku. 

 

 

 

§ 7 – MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPAE 

Hospodaření spolku se řídí směrnicí o hospodaření. 

1. Členové SPAE neručí za případné dluhy spolku SPAE.  

2. SPAE je jednou hospodářskou, účetní a daňovou jednotkou.  

3. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy. 

4. Zdroji majetku jsou zejména:  

(1) členské příspěvky  

(2) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku 

(3) dary  

(4) dotace orgánů veřejné správy. 

 

§ 8 – KLUBY SPAE 

1. Na základě rozhodnutí členů mohou místně vznikat kluby SPAE (dále jen kluby).  

2. Ustavení klubu schvaluje výbor spolku.  

3. Klub nemá samostatnou právní osobnost (právní subjektivitu), může jménem SPAE jednat pouze z 

pověření výboru SPAE, a to zpravidla jen v daném místě, pro které byl ustaven.  

4. Člen spolku může být členem pouze jednoho klubu bez ohledu na své bydliště nebo sídlo. 

5. Členem klubu se člen spolku stává na základě rozhodnutí daného klubu – na členství v klubu není 

právní nárok. 

6. Členové klubu volí ze svého středu na dobu čtyř let předsedu, případně další funkcionáře klubu. A 

to na výroční schůzi klubu, nadpoloviční většinou přítomných členů klubu.  

7. Členové klubu volí delegáty, kteří se zúčastní sjezdu spolku, podle výborem stanoveného klíče. 

8. Klub hospodaří s finančními prostředky na základě vydané Směrnice o hospodaření SPAE. Za 

hospodaření klubu odpovídá jeho předseda; v případě zvolení kolektivního orgánu-výboru, pak 

tento orgán.  

9. Funkcionáři klubu a jeho členové jsou povinni respektovat usnesení sjezdu spolku, usnesení z 

jednání výboru spolku a výborem spolku vydané organizační pokyny k zajišťování činností 

spolku.  

10. Výbor spolku navrhne sjezdu zrušení klubu v případě, kdy klub nevykazuje po dobu jednoho roku 

žádnou činnost.  

11. Sjezd je oprávněn rozhodnout o zrušení klubu i bez udání důvodu. 

12. Klub v případě zrušení nebo zániku předá protokolárně ve výborem stanoveném termínu veškerý 

svůj majetek a finanční prostředky výboru spolku.  
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§ 9 – ZRUŠENÍ SPOLKU SPAE 

O zrušení spolku rozhodne sjezd delegátů SPAE nadpoloviční většinou hlasů všech delegátů. 

Rozhodne-li sjezd o zrušení spolku, musí zároveň jmenovat likvidátora a rozhodnout o naložení s 

likvidačním zůstatkem. 
 

§ 10 – PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků je od 1. 1. 2014 právním pokračovatelem Společnosti 

psoriatiků a atopických ekzematiků, občanské sdružení, ustavené dle zákona č. 83/1990 Sb. a 

registrované u Ministerstva vnitra ČR pod číslem jednacím VSP/1-494/90R. 

2. Funkční období členů všech volených orgánů SPAE, kteří byli ve funkci ke dni přijetí tohoto 

nového úplného znění stanov, skončí nejpozději dnem skončení řádného sjezdu SPAE v roce 

2016. 

3. Text těchto stanov byl schválen na celostátním sjezdu delegátů SPAE dne 7. 3. 2015 v Brně.  

4. Toto nové úplné znění stanov nahrazuje dnem svého přijetí všechna znění předchozí. 

 

 

 

 

Ing. Josef Pohůnek, v. r. 

prezident spolku 
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