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STANOVY 

ALEN – ženy s rakovinou prsu, z. s. 

Zřízený podle obč. zák. č. 89/2012 Sb., o sdružování občanů v platném znění s účinností od 1. 1. 2014. 

         Článek 1 

Název a sídlo spolku 

1. Název spolku: ALEN – ženy s rakovinou prsu, z. s. (dále jen „spolek“). 

2. Sídlo spolku: Praha   

3. IČ: 47610191 

Článek 2 

Účel a cíle spolku 

1. Spolek je dobrovolné nezávislé sdružení žen postižených rakovinou prsu a těch, kteří jim chtějí pomáhat. 

2. Spolek sdružuje laickou i odbornou veřejnost v oblasti péče o zdravotně postižené. 

3. Spolek může být členem, zakladatelem nebo spoluzakladatelem jiné neziskové organizace. 

4. Spolek spolupracuje s podobně zaměřenými domácími i zahraničními organizacemi. 

5. Spolek se může podílet na činnosti i jiných právnických osob nebo institucí k naplnění svých cílů. 

6. Působnost spolku je na území České republiky. 

7. Účelem spolku je služba a pomoc pacientkám s rakovinou prsu. 

8. Hlavní činnost spolku: 

a) obnovovat a zlepšovat fyzickou a psychickou kondici pacientek postižených rakovinou prsu, 

b) hájit a prosazovat zájmy žen s rakovinou prsu, 

c) spolupracovat s ostatními organizacemi a jednotlivci, kteří sdílí cíle spolku, 

d) přispět ke zlepšení informovanosti zdravé veřejnosti o prevenci rakoviny prsu organizováním preventivních akcí. 

9. Vedlejší činnost spolku: 

a) organizování rehabilitačních pobytů a seminářů, společné cvičení a plavání,  

b) základní sociální poradenství, 

c) sdílení vlastních zkušeností členkami spolku, 

d) vydávání informačních a propagačních materiálů, odborně zaměřených publikací a dalších tiskovin souvisejících s 

činností a cíli spolku, 

e) pořádání odborných přednášek, kulturních, sportovních, vzdělávacích, výukových, společenských a benefičních 

akcí, 
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f) získávání finančních prostředků, organizace sponzorské, hospodářské a jiné činnosti za účelem realizace poslání a 

hlavní činnosti spolku. 

Článek 3 

Podmínky vzniku členství ve spolku a práva členů 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba mající zájem aktivně podporovat cíle spolku a respektovat tyto stanovy. 

1. 1. členem spolku se může stát fyzická osoba, které byla diagnostikována rakovina prsu (dále jen „pacientka“) i jiná 

 fyzická osoba, 

1.2. příspěvky, dotace a jiná finanční zvýhodnění na zkvalitnění života onkologických pacientek (na rekondiční 

 pobyty, cvičení, plavání apod.) vázaná na dotace a finanční dary mohou využívat jen a pouze „pacientky“. 

2. členství vzniká rozhodnutím výboru spolku na základě vyplněné členské přihlášky a zaplacením členských příspěvků, 

3. člen má právo: 

a) volit a být volen do všech orgánů spolku, 

b) účastnit se valné hromady a jednání výboru spolku, případně nahlížet do zápisů z jednání v sídle spolku, 

c) hlasovat na valné hromadě a uplatňovat návrhy a protinávrhy, 

d) požadovat vysvětlení od výboru spolku týkající se činnosti výboru, 

e) účastnit se všech akcí organizovaných spolkem, 

f) podílet se na činnostech spolku, 

g) využívat dalších výhod a služeb, které spolek poskytuje, 

Článek 4 

Povinnosti členů spolku 

1. Člen spolku je povinen: 

a) dodržovat stanovy spolku a hradit včas roční členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,  

b) respektovat usnesení orgánů spolku a jednat vždy tak, aby nepoškozoval zájmy spolku, 

c) jednat ve shodě se zaměřením a posláním spolku a podle svých možností se aktivně podílet na činnostech spolku a 

přispívat k jeho rozvoji a propagaci, 

d) řádně a pečlivě v zájmu spolku vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku. 

Článek 5 

Zánik členství ve spolku 

1. Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením, přičemž vystoupení musí člen oznámit výboru spolku, členství zanikne dnem sdělení takového 

oznámení výboru spolku, 

b) vyloučením na základě rozhodnutí výboru spolku, např. z důvodu závažného nebo opakovaného porušení 

povinností vyplývajících ze stanov (člen jedná proti zájmům spolku a poškozuje dobré jméno spolku; řádně neplatí 
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členské příspěvky apod.); vyloučený člen se může odvolat proti rozhodnutí výboru spolku k nejbližší valné hromadě; 

vyhoví-li valná hromada odvolání, má se za to, že k vyloučení nedošlo, 

c) úmrtím člena, 

d) zánikem spolku. 

Článek 6 

Seznam členů spolku 

1. Výbor spolku vede seznam všech členů spolku. V seznamu jsou evidovány tyto údaje: 

a) jméno, příjmení, datum narození, 

b) adresa bydliště, telefon, e-mail, 

c) diagnóza (pouze u pacientek), 

d) den vzniku členství. 

2. Do seznamu se zapisují i další údaje, pokud s tím člen vyjádří souhlas. Člen spolku je povinen oznámit bez zbytečného 

odkladu všechny změny zapisovaných údajů týkajících se jeho osoby. 

Článek 7 

Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou: 

a) valná hromada, 

b) výbor spolku, 

c) revizní komise. 

Článek 8 

Valná hromada 

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která je tvořena všemi členy spolku. 

2. Člen spolku se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. 

3. Valnou hromadu svolává podle potřeby výbor uveřejněním pozvánky nejméně 14 dní přede dnem konání valné hromady. 

Termín konání stanoví výbor spolku nejméně jednou za rok. 

4. Každý člen spolku má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 

členů. O rozhodnutí valné hromady musí být vyhotoven zápis podepsaný předsedajícím a jedním členem výboru. 

5. Do působnosti valné hromady náleží: 

a) volba členů výboru spolku a jejich odvolání, 

b) volba členů revizní komise a jejich odvolání, 

c) schvalování stanov spolku a jejich změn, 
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d) schvalování plánu činnosti spolku, zprávy o činnosti spolku, rozpočtu a roční uzávěrky o hospodaření spolku, 

e) schvalování výše a změny výše členských příspěvků, 

f) kontrola činnosti výboru a revizní komise, 

g) rozhodnutí o vyloučení členů spolku proti rozhodnutí výboru, 

h) rozhodnutí o zrušení spolku. 

Článek 9 

Korespondenční hlasování 

1. Valná hromada může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné podobě). 

2. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou 

uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 14 dnů, lhůta je 

zachována, je-li vyjádření poslední den lhůty podáno k poštovní přepravě, nebo odesláno na e-mailovou adresu 

uvedenou v návrhu. 

3. Návrh může být členům spolku zaslán buď korespondenčně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo 

elektronicky na e-mailové adresy členů spolku. 

4. Člen spolku se v rámci rozhodování per rollam může vyjádřit buď korespondenčně s uvedením data a připojením 

vlastnoručního podpisu, nebo e-mailem zaslaným na emailovou adresu uvedenou v návrhu. 

5. Ve vyjádření (jak korespondenčním, tak elektronickém) musí být explicitně uvedeno, zda člen spolku s 

konkrétním návrhem souhlasí nebo nesouhlasí. 

6. Statutární orgán oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo 

usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. 

7. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl. 

8. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů 

spolku. 

Článek 10 

Výbor spolku 

1. Výbor spolku je výkonným a statutárním orgánem spolku, který řídí jeho činnost. Jménem spolku jedná samostatně 

předseda, nebo místopředseda současně s dalším členem výboru. 

2. Výbor spolku má 7 členů, které volí valná hromada na dobu tří let. 

3. Členové výboru ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a hospodáře spolku, kteří odpovídají za činnost spolku, a to 

na dobu tří let. 

4. Předseda zastupuje spolek navenek. Mezi zasedáními valné hromady rozhoduje v neodkladných záležitostech buď 

samostatně, nebo není-li to možné jedná za předsedu místopředseda spolu s dalším členem výboru. Jedná za spolek s péčí 

řádného hospodáře a je oprávněn činit právní úkony jménem spolku a zavazovat spolek v souladu s cílem spolku a koncepcí 

činnosti spolku. O svých rozhodnutích je povinen informovat výbor spolku co nejdříve, nejpozději však na nejbližším jednání 

výboru. Podepisování za spolek probíhá tak, že k nadepsanému nebo jinak vyznačenému názvu spolku připojí předseda svůj 

podpis. Stejným způsobem probíhá podepisování za spolek v případě podepisování místopředsedou výboru a dalším členem 

výboru.   
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5. Pokud člen výboru zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán před skončením funkčního období, zbývající členové výboru jsou 

povinni do 30 dnů jmenovat nového člena výboru do původního počtu. Nový člen výboru je jmenován pouze na zbytek 

funkčního období, které příslušelo předchozímu členu výkonného výboru. O průběhu jmenování učiní výbor spolku zápis. 

6. Schůzi výboru svolává a řídí předseda nebo jím pověřená osoba, a to dle aktuálních potřeb. Mimořádné zasedání výboru je 

povinen svolat předseda spolku, požádá-li o to některý z členů výboru. Schůze výboru/mimořádné zasedání výboru je 

způsobilé se usnášet, je-li na schůzi přítomna více než polovina členů výboru. 

7. K přijetí rozhodnutí výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Každému členu výboru 

náleží při hlasování jeden hlas, předsedovi náleží při hlasování též jeden hlas, při rovnosti hlasů je jeho hlas rozhodující. Jednání 

výboru se může účastnit každý člen spolku a předseda revizní komise s hlasem poradním. 

8. Výbor je oprávněn rozhodnout v kterékoliv věci týkající se spolku. Řídí veškerou činnost spolku a zodpovídá se valné 

hromadě. 

9. Do působnosti výboru náleží: 

a) rozhodování o všech záležitostech spolku a zajištění všech činností spolku, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do 

působnosti valné hromady, 

b) řízení činnosti spolku v souladu se stanovami a plánem činnosti, 

c) hospodaření s finančními a hmotnými prostředky spolku, 

d) předkládání zprávy o činnosti spolku a o hospodaření spolku valné hromadě, 

e) svolávání valné hromady, 

f) schvalování vyloučení členů a schvalování přijetí nových členů spolku a vedení jejich evidence. 

10. Výbor spolku před koncem svého funkčního období určí termín voleb a jejich zajištění. 

11. Volba nových členů výboru probíhá tak, že se jednotliví kandidáti představí valné hromadě. Valná hromada o kandidátech 

hlasuje v souladu s čl. 8, odst. 4 těchto stanov. 

12. Kandidovat do výboru spolku může pouze člen spolku 

13. Úmysl kandidovat zájemce písemně oznámí nejpozději 14 dní před datem konání voleb stávajícímu výboru spolku. 

Článek 11 

Revizní komise 

1. Revizní komise je tříčlenný kontrolní a revizní orgán spolku. 

2. Členy revizní komise volí valná hromada spolku na dobu tří let. 

3. Revizní komise kontroluje hospodaření s majetkem spolku, dodržování schváleného rozpočtu spolku, správnost prováděných 

finančních operací, dodržování usnesení valné hromady a stanov spolku. Revizní komise je oprávněna nahlížet do účetních 

dokladů spolku. 

4. Revizní komise upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich odstranění. 

5. Revizní komise předkládá 1 x ročně valné hromadě zprávu o hospodaření spolku. 

6. Člen statutárního orgánu spolku nesmí být členem revizní komise. 

7. Členové revizní komise vykonávají činnost nezávisle na výboru a za svou činnost odpovídají valné hromadě. Revizní komise 

se schází nejméně 2x ročně. 
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Článek 12 

Společná ustanovení o orgánech spolku 

1. K volbě do orgánu spolku je nutný souhlas kandidáta s výkonem funkce. 

2. Výkon funkce člena orgánu spolku končí uplynutím funkčního období. 

3. Člen orgánu spolku je oprávněn vzdát se své funkce. O tom je povinen učinit písemné oznámení, zaslané statutárnímu 

orgánu spolku. 

4. Funkce člena orgánu spolku zanikne, zanikne-li funkcionáři členství ve spolku. 

Článek 13 

Zásady hospodaření spolku 

1. Hospodaření spolku se řídí programem a rozpočtem spolku schváleným valnou hromadou a obecně závaznými právními a 

účetními předpisy. 

2. Za evidenci hospodaření spolku odpovídá hospodář spolku. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku. 

3. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu spolku disponují (podpisové právo mají) předseda, místopředseda a 

hospodář. 

4. Zdroje potřebné k naplnění poslání a cílů spolku tvoří zejména: 

a) členské příspěvky, 

b) dary organizací a dárců, 

c) dotace a granty, 

d) poskytování služeb, 

e) prodej vlastních výrobků. 

5. Příjmy spolku mohou být využity pouze k dosažení a uskutečňování cílů spolku. O zásadách využití příjmů v kalendářním 

roce rozhoduje valná hromada, o konkrétním využití rozhoduje výbor. 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

1. Spolek zanikne, usnese-li se o zániku spolku valná hromada. Likvidaci spolku provede likvidační komise ustanovená 

výborem. Likvidační zůstatek se převede na jinou organizaci s obdobným zaměřením. Spolek zanikne výmazem ze spolkového 

rejstříku na návrh likvidátora po ukončení likvidace. 

2. Spolek byl registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 7. 7. 1993 pod č.j. VS/1-21 293/93-R. Původní stanovy byly schváleny 

přípravným výborem a potvrzeny valnou hromadou v roce 1993. 

3. Toto nové úplné znění stanov nahrazuje všechna předcházející znění. Stanovy byly přijaty výborem dne 25. února 2021 a 

schváleny korespondenčním hlasováním, které bylo ukončeno ke dni 24. 3. 2021. 


