Stanovy Občanského sdružení Czech Hospital o.s.

Článek I.
Název, sídlo, vznik a charakteristika sdružení.
Název občanského sdružení je: Czech Hospital o.s.
Sídlo sdružení je na adrese: Šlechtitelů 636/6, 783 71 Olomouc
Sdružení se zřizuje v souladu s ustanovením zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. Je
právnickou osobou, která nabývá právní subjektivity dnem registrace ministerstvem vnitra.
Sdružení je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou organizací, sdružující členy na základě
společného zájmu.
Sdružení může zřizovat pobočky dle rozhodnutí valné hromady.

Článek II.
Poslání a cíle činnosti sdružení
1. Hlavním cílem sdružení je:
a) sdružovat jednotlivce a organizace se společným zájmem dobrovolně pomáhat České
nemocnici v Baltistánu.
b) organizace kulturně vzdělávacích akcí
c) charitativní činnost, podpora zdraví, vzdělanosti, kultury a původních tradic
d) spolupráce se zahraničními i domácími organizacemi, sdruženími a jednotlivci
zabývajícími se podobnou činnosti
e) komunikace a spolupráce s veřejností, zdravotnictvím, školstvím a dalšími
vzdělávacími institucemi

2. Cíle a činnosti vedlejší:
c) publikace a zprostředkovávání informací
d) prodej výrobků, zboží, publikací a mediálních výstupů
e) poradenství, spolupráce a pomoc organizacím i jednotlivcům

Článek III.
Členství ve sdružení.
1. Členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami,
posláním a cíli sdružení.
2. Členství vzniká dnem, kdy souhlas s členstvím vysloví rada sdružení.
3. Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) neplacením členských příspěvků
c) úmrtím člena
d) zrušením členství na základě rozhodnutí (a písemného oznámení) rady
e) zánikem sdružení

Článek IV.
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) volit a od 18 let být volen do orgánů sdružení
c) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
d) platit členské příspěvky
e) dbát, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení

Článek V.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
- valná hromada
- rada sdružení
- předseda
- místopředseda

Článek VI.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení, kteří se jejího zasedání zúčastní a mají
zaplacené členské příspěvky.
3. Valná hromada je svolávána předsedou nejméně 1x ročně. Předseda je povinen svolat
valnou hromadu vždy, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů. Valná hromada je schopná
se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
4. Člen sdružení se zúčastňuje jednání valné hromady osobně.
5. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý
člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
6. Pokud se řádně svolaná valná hromada sdružení nesejde v usnášeníschopném počtu, svolá
předseda sdružení do 30 dnů náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je
usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasů přítomných členů.
7.Valná hromada
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření sdružení, kterou
předkládá rada
b) volí členy rady sdružení
c) schvaluje plán činnosti a rozpočet na následující rok
d) schvaluje stanovy sdružení, jejich změny a doplňky
e) rozhoduje o zrušení či sloučení sdružení a o majetkovém vypořádání
f) má právo vyjadřovat se ke všem projektům sdružení a rozhoduje o ostatních
záležitostech sdružení, k nimž si rozhodnutí vyhradí.

g) stanovuje výši členského příspěvku.

Článek VII.
Rada
1. Rada je výkonným orgánem, který řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné
hromady. Je oprávněna rozhodovat o všech věcech sdružení, které nejsou vyhrazeny k
rozhodování valné hromadě. Rada je povinna plnit usnesení valné hromady, řádně spravovat
majetek sdružení a dbát o naplňování cílů sdružení.
2. Rada občanského sdružení je statutárním orgánem, za nějž jedná předseda sdružení.
3. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
4. Rada má tři členy.
5. Rada svoji funkci vykonává až do zvolení nové rady.
6. Rada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada
rozhoduje většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
7. Rada i její jednotliví členové jsou oprávněni zmocnit jiné členy sdružení k vykonávání
některých svých pravomocí. Zmocnění platí nejdéle po dobu funkčního období rady.
8. Rada zejména:
a) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
b) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena sdružení
c) volí ze svých členů předsedu
d) svolává valnou hromadu
e) sestavuje plán činnosti a rozpočet na období jednoho roku a sleduje hospodaření
sdružení

Článek VIII.
Předseda
1. Předsedu volí rada sdružení. Předseda zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem.
2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetnictví a plynulý chod
sdružení.
3. Předseda řídí činnost rady a svolává její zasedání podle potřeby či na podnět členů rady.
Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, je oprávněn činit jménem sdružení
veškeré právní úkony samostatně a to tak, že pod tištěné nebo psané jméno občanského
sdružení připojí svůj podpis.
4. V případě, že předseda sdružení nemůže po delší dobu vykonávat svoji funkci, zastupuje jej
po tuto dobu jeden z místopředsedů sdružení a to na základě písemného pověření předsedy.

Článek IX.
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) členské příspěvky
b) veřejné sbírky
c) granty, dotace
d) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
e) příjmy z činností vedlejších, jež jsou zdrojem příjmů sloužících k zabezpečování
hlavních cílů sdružení.

3. Prostředky sdružení slouží k rozvoji činnosti a k naplnění cílů sdružení.
4. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy.
5. Majetek sdružení je v jeho vlastnictví.
6. Sdružení vede účetnictví v souladu s platnými předpisy
7. Za vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů odpovídá předseda nebo osoba k
tomu předsedou pověřená.

Článek X.
Zánik sdružení.
Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné
hromady. Valná hromada pak rozhodne o způsobu majetkového vyrovnání
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra

Článek XI.
Závěrečná ustanovení.
1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na
poli vědy, zdravotnictví,kultury, sportu, politiky, školství aj., kteří souhlasí s posláním cíli
sdružení a podporují je.
2. Tyto stanovy lze doplňovat či měnit pouze formou číslovaných dodatků, schválených
valnou hromadou.
3. Sdružení má právo v souladu s posláním cíli své činnosti obracet se na státní orgány s
peticemi.
4. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě dne 28. dubna 2008

