
Stanovy spolku 
 

Spolek je právnickou osobou upravenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 
 
 

Čl. I. 
Název a sídlo spolku 

 
1. Název: Onko klub Slunečnice Olomouc, z.s. 
 
2. Sídlo: Olomouc, Polská 102/51, PSČ 779 00 

 
dále jen jako „Onko klub Slunečnice, z.s.“ nebo jen „Spolek“ 

 
 
 

Čl. II. 
Činnost spolku 

 
1. Onko klub Slunečnice, z.s. je spolek sdružující onkologicky nemocné ženy. Jeho 

posláním je pomáhat postiženým ženám znovu získat sebedůvěru a najít odvahu zapojit 
se do života společnosti. Spolek bude vždy hájit oprávněné zájmy svých členek, 
především právo na poskytování zdravotní péče, dostupnost léků a kvalitních 
zdravotnických pomůcek. Bude svým členkám poskytovat maximální pomoc během 
léčby i po skončení léčení. 

 
2. Ve spolupráci s odbornými lékaři se bude Spolek podílet na poradenství a přednáškové 

činnosti. Spolek bude pořádat pravidelné setkávání, společné společenské aktivity, např. 
výlety, plavání, cvičení, kurzy, rekondiční pobyty, kulturní akce a jiné podle zájmu 
svých členek. 

 
3. Ve spolupráci s lékaři a vědeckými ústavy se bude Spolek podílet aktivně na šíření a 

popularizaci vědeckých poznatků v oblasti onkologie, zaměří se na osvětu o rizikových 
faktorech podílejících se na vzniku rakoviny a na prevenci. 

 
4. Spolek bude rozvíjet kontakty s podobně orientovanými spolky a organizacemi v České 

republice a v zahraničí. 
 
 
 

Čl. III. 
Členství, práva a povinnosti členek 

 
1. Členkou se může stát každá žena ve věku nad 18 let s onkologickým onemocněním, 

která podá závaznou přihlášku do Spolku, potvrdí podpisem svůj souhlas se stanovami 
Spolku a uhradí členský příspěvek, jehož výše je stanovena rozhodnutím členské 
schůze. Členství vzniká dnem schválení přihlášky výborem Spolku. 



 
2. Členka Spolku má právo zejména: 

a) podílet se na rozhodování členské schůze, 
b) volit a být volena do orgánů Spolku, 
c) aktivně se účastnit akcí pořádaných Spolkem. 
 

3. Členka má povinnost zejména: 
a) získávat nové členky a příznivce Spolku, 
b) zaplatit roční členský příspěvek. 

 
4. Členství zaniká: 

a) úmrtím členky, 
b) písemným vystoupením, 
c) vyloučením členky z důvodů uvedených v zákoně (ustanovení §§ 238 a 239 

občanského zákoníku), 
d) zánikem Spolku. 

 
 
 
 

Čl. IV. 
Orgány Spolku 

 
1. Členská schůze je nejvyšší orgán Spolku. Členská schůze zejména: 

a) volí výbor a kontrolní komisi, 
b) schvaluje hospodaření, 
c) schvaluje změny stanov. 
 

2. Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti nadpolovičního počtu členek. 
Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členek.  

 
3. Výbor má nejméně 3 členky, které volí členská schůze, přičemž funkční období je 

pětileté. Výbor zejména připravuje a zajišťuje plán činnosti Spolku. Výbor volí 
předsedkyni, místopředsedkyni, zapisovatelku a hospodářku. 

 
4. Individuálním statutárním orgánem Spolku je předsedkyně. 
 
5. Předsedkyně zejména: 

a) řídí činnost Spolku a zastupuje Spolek navenek  
b) svolává členskou schůzi, 
c) svolává schůzi výboru, 
d) řídí a organizuje jednání, 
e) zajišťuje usnesení členské schůze. 

 
6. Místopředsedkyně zastupuje předsedkyni v její nepřítomnosti a vede písemnosti Spolku, 

zejména zápisy z jednání výboru a členské schůze. 
 
7. Zapisovatelka pořizuje zápisy z jednání výboru a členské schůze. Zápisy obsahují: 

a) datum a místo konání členské schůze nebo jednání výboru, 
b) přijatá usnesení, 



c) výsledky hlasování výboru nebo členské schůze, 
d) námitky členek z jednání výboru nebo členské schůze. 

 
8. Hospodářka vede pokladnu a odpovídá za vedení účetní knihy, kterou předkládá 

kontrolní komisi ke kontrole. Jednou ročně je povinna předložit členské schůzi zprávu o 
hospodaření Spolku ke schválení. Spravuje všechny movité a nemovité prostředky 
Spolku v souladu s platnými právními předpisy. Spolek si zřizuje vlastní konto v bance. 

 
9. Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření, ze které sepisuje zápis a předkládá jej 

členské schůzi. Kontrolní komise je tříčlenná, sestávající se z předsedkyně a dvou 
členek, které jsou voleny členskou schůzí z řad členek Spolku. 

 
 
 
 

Čl. V. 
Zásady hospodaření 

 
1. Prostředky Spolku tvoří zejména: 

a) členské příspěvky, 
b) dotace, 
c) dary, 
d) případné výnosy z vlastní činnosti. 

 
2. Při svém hospodaření je Spolek povinen se řídit obecně závaznými předpisy a těmito 

stanovami. 
 
 
 
 

Čl. VI. 
Zánik a zrušení Spolku 

 
Spolek se ruší rozhodnutím členské schůze, sloučením s jiným spolkem nebo z důvodů 
stanovených v ustanovení § 268 občanského zákoníku. 

 
 
 

Čl. VII. 
Závěrečné ustanovení 

 
1. Otázky neupravené těmito stanovami se řídí obecnou právní úpravou, zejména 

občanským zákoníkem. 
 
2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich registrace v rejstříku spolků, vedeného u 

Krajského soudu v Ostravě. 
 
Stanovy schváleny členskou schůzí 12. 3. 2014 
Změny ve spolkovém rejstříku zapsány 28. 6. 2014 


