Stanovy spolku

Společnost pacientů s následky
po očkování, z. s.
Článek 1
Název, forma a sídlo
Spolek Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou
založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Praze.
Článek 2

Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem pacientů, jejich rodičů a rodinných
příslušníků, ošetřovatelů a dalších pomocníků, kteří podporují potřeby pacientů se zdravotními
potížemi, které mohly vzniknout v souvislosti s očkováním.
Článek 3
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:
a) sdružit pacienty, jejich rodiče a rodinné příslušníky, lékaře, ošetřovatele, terapeuty a další
pomocníky, kteří podporují potřeby pacientů se zdravotními potížemi, které mohly vzniknout v
souvislosti s očkováním
b) informovat širokou veřejnost o dané problematice, oslovovat média a informovat je o situaci
c) vytvářet osvětu pro pediatry a další lékaře, kteří mají vliv na program očkování
d) vzdělávat lékaře a terapeuty v prevenci, v rozpoznání rizikových faktorů a v dalších možnostech
minimalizace možných následků po očkování
e) zajistit pacientům dostupnost informací o samotných zdravotních potížích, o možnostech léčby a
následné péči i o dalších otázkách, se kterými se setkávají
f) vytvořit komunikační prostředek pro sdílení zkušeností mezi nemocnými, jejich rodinami či
přáteli a širokou laickou veřejností
g) zviditelnit problémy těchto pacientů široké veřejnosti
h) shromaždovat informace o zdravotních potížích pacientů (s jejich výslovným souhlasem), údaje
o jejich očkovacích programech a spolupráci s lékaři, které by mohly dále posloužit ke zlepšení
stavu, prevenci a péče o nemocné
i) aktivně se účastnit jednání se státními orgány, orgány samosprávy, zástupci politických stran,
zdravotními pojištovnami, právnickými a fyzickými osobami; napomáhat při zvyšování
dostupnosti vhodných terapií a léků pro léčbu zdravotních potížích, které mohly vzniknout v
souvislosti s očkováním a kriticky reagovat na právní předpisy, případně jiné předpisy a postupy
týkající dané problematiky
j) jednat s NIKO a Vakcinologickou společností, Českou pediatrickou společností, pacientskými
organizacemi a dalšími spolky, kterých se dotýká problematika očkování
k) poskytovat právní podporu, například vymáhání náhrad, soudní řízení atd.
l) poskytovat pomoc při jednání se zdravotními pojištovnami
m) poskytovat sociální pomoc a podporu pacientům, jejich příbuzným a blízkým.

n) jako pacientská společnost zíkávat finance zejména z veřejných zdrojů, z příspěvků členů a z
darů fyzických a právnických osob.
Článek 4

Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) organizování vzdělávacích akcí a medializačních kampaní,
b) provozování internetového informačního portálu,
c) spolupráce s odbornou veřejností a lobbyingem v zájmu pacientů,
d) organizování aktivizačních programů, akcí a projektů pro členy sdružení,
e) poskytovat informace pacientům a jejich blízkým. Poskytovaní informací je určeno nejen členům
sdružení, ale také veřejnosti a je bezplatné.
Článek 5
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné
přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum
narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční
podpis žadatele.
Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
Člen spolku má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto
orgánů,
b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
Člen spolku je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy,
b) hájit zájmy spolku,
c) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
Článek 6

Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím,
vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.
Článek 7
Orgány spolku

a) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
1. schválila případné změny stanov,
2. zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku
odvolala,

3. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
4. určila koncepci činnosti spolku na další období,
5. stanovila výši členských příspěvků,
6. schválila rozpočet spolku na příští období,
7. zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
8. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
b) Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní
alespoň třetina členů a současně nejméně členové tři. Není-li členská schůze schopna se usnášet,
svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato
opakovaná členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní minimálně 3 členové.
c) Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
d) Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací
nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
e) Člen spolku se rovněž může účastnit Členské schůze a hlasovat na ní s využitím technických
prostředků, a to pouze videokonference nebo internetových komunikačních programů, které
kromě zvuku přenášejí i obraz, tak, aby svolavateli Členské schůze bylo umožněno ověřit
totožnost takto zúčastněného člena spolku. Pokud se člen spolku hodlá účastnit Členské schůze
prostřednictvím technických prostředků, musí to oznámit svolavateli Členské schůze předem.
Člen spolku se po připojení na výzvu svolavatele představí celým svým jménem a příjmením.
Svolavatel tuto skutečnost ověří a zapíše přítomné členy spolku. Hlasování na virtuální Členské
schůzi je obdobné hlasování na Členské schůzi, konané za osobní přítomnosti členů spolku. Pro
případ, že bude přerušeno spojení s některým ze členů spolku, svolavatel Členskou schůzi přeruší
do té doby, než dojde k opětovnému navázání spojení; pro případ, že se spojení s již
zaregistrovaným členem spolku nepodaří obnovit, svolavatel Členskou schůzi ukončí.
V ostatních záležitostech se postupuje obdobně jako při konání Členské schůze za osobní účasti
členů.
f) Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu,
místopředsedu a pokladníka. Rada spolku může rozhodnout o tom, že funkci pokladníka bude
zastávat předseda nebo místopředseda. V kompetenci rady spolku je také předsedu,
místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
g) Rada spolku je nejméne tríclenná. O poctu clenu rady spolku rozhoduje clenská schuze. Její
funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat
rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí
je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
h) Člen Rady spolku se rovněž může účastnit schůze Rady spolku a hlasovat na ní s využitím
technických prostředků, a to pouze videokonference nebo internetových komunikačních
programů, které kromě zvuku přenášejí i obraz, tak, aby zapisovateli schůze Rady spolku bylo
umožněno ověřit totožnost takto zúčastněného člena Rady spolku. Pokud se člen Rady spolku
hodlá účastnit schůze prostřednictvím technických prostředků, musí to oznámit předsedovi
předem. Člen Rady spolku se po připojení na výzvu zapisovatele představí celým svým jménem
a příjmením. Zapisovatel tuto skutečnost ověří a zapíše přítomné členy Rady spolku. Hlasování
na virtuální schůzi je obdobné hlasování na schůzi, konané za osobní přítomnosti členů Rady
spolku. Pro případ, že bude přerušeno spojení s některým ze členů Rady spolku, svolavatel
schůzi přeruší do té doby, než dojde k opětovnému navázání spojení; pro případ, že se spojení
s již zaregistrovaným členem Rady spolku nepodaří obnovit, předseda schůzi ukončí. V ostatních
záležitostech se postupuje obdobně jako při konání schůze za osobní účasti členů Rady spolku.
i) V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60
dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
j) Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho
funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.

k) Jménem spolku jedná Statutární orgán samostatně. Jménem spolku jedná také každý člen Rady
samostatně v tom rozsahu, ke kterému byl zmocněn Členskou schůzí, radou spolku, nebo
Statutárním orgánem.
Článek 8

Hospodaření spolku
Spolek hospodaří s prostředky získanými zejména ze členských příspěvků, případnými dary od
fyzických a právnických osob, získanými granty, prodeje publikací, pořádání odborných seminářů a
vzdělávacích akcí atd. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti
spolku, řádně podložené účetními doklady.
S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě
s příbuzným předmětem činnosti.
Článek 9

Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 15. září 2015 Účinnosti nabývají dnem zápisu
do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

V Praze dne 15. 9. 2015

