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Stanovy 
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových  příhodách o.s. 

 
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s. je dobrovolným občanským sdružením 
občanů i právnických osob, majících zájem se aktivně podílet na zlepšování péče o občany postižené cévní 
mozkovou příhodou anebo ohrožené vznikem této choroby. Sdružení bylo založeno podle zákona č. 83/1990 
Sb. o sdružování občanů a registrováno Ministerstvem vnitra dne 3.5.1990 pod číslem jednacím 
VSP /1 - 29/1990 - R. 
 

I. 
Název a sídlo 

 
1) Název sdružení:  Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových  příhodách  o.s. 
2) Sídlo sdružení:  150 00  Praha 5 – Smíchov, Elišky Peškové 741/17 
3) Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s. je právnickou osobou. 
 

II. 
Cíle činnosti 

 
1) Základním cílem činnosti Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s. ( dále jen 

Sdružení CMP ) je zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou ( dále jen CMP ), 
o občany ohrožené vznikem této choroby a o občany s jiným poškozením zdraví se symptomatickými 
příznaky obdobnými poškození CMP.  

2) K naplnění tohoto cíle Sdružení CMP zejména : 
a) zřizuje a provozuje kluby a komunitní centra pro tyto nemocné, 
b) zajišťuje poskytování zdravotního, sociálního, právního a ekonomického poradenství pro nemocné 

a jejich rodinné příslušníky, 
c) pořádá odborné přednáškové a konzultační akce, kulturní, vzdělávací, výukové a společenské akce 

pro nemocné a jejich rodinné příslušníky, 
d) zajišťuje vydávání tiskovin, publikací a zpráv souvisejících s CMP, 
e) obhajuje oprávněné zájmy nemocných, 
f) podílí se na přípravě právních předpisů a připomínkovém řízení k navrhovaným právním předpisům 

týkajících se zdravotně postižených, 
g) organizuje rekondiční pobyty pro své členy, nemocné CMP a jejich rodinné příslušníky, anebo osoby 

ohrožené vznikem CMP 
h) poskytuje sociální služby 

3) Sdružení CMP může být zakladatelem nebo spoluzakladatelem obecně prospěšné společnosti nebo jiné 
neziskové organizace, pokud činnost takové organizace podporuje cíle Sdružení CMP. Sdružení CMP 
se může podílet na činnosti i jiných právnických osob nebo institucí k naplnění svých cílů. 

 
III. 

Podmínky členství 
 

1) Členem Sdružení CMP může být kterýkoliv občan mající zájem aktivně se podílet na zlepšování péče 
o občany postižené CMP. Při splnění této podmínky může být členem také právnická osoba. 

2) Členství vzniká na základě písemné přihlášky člena se kterou vysloví souhlas výkonná rada Sdružení 
CMP. Podmínkou vzniku členství je zaplacení stanoveného členského příspěvku.  

3) Členství zaniká vystoupením, rozhodnutím výkonného výboru, dále úmrtím člena anebo jeho zánikem, 
jde-li o právnickou osobu.  
a) Vystoupení musí člen písemně oznámit Sdružení CMP, členství zanikne dnem doručení takového 

oznámení Sdružení CMP.  
b) Rozhodnutím výkonného výboru lze členství zrušit jen z důvodu dlouhodobého neplnění členských 

povinností anebo hrubého porušování povinností člena vůči Sdružení CMP. 
4) Členství může za splnění těchto podmínek vzniknout i osobám mladším osmnácti let, pokud s přihláškou 

vysloví souhlas jejich zákonný zástupce. 
5) Sdružení CMP vede evidenci svých členů. 
 

IV. 
Práva a povinnosti člena Sdružení CMP  

 
1) Člen Sdružení CMP má právo účastnit se všech zdravotních, sociálních, kulturních, vzdělávacích 

a dalších programů pořádaných Sdružení CMP a aktivně v nich působit. 
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2) Člen Sdružení CMP, který dovršil osmnáctý rok věku, má právo : 
a) volit a být volen do všech orgánů Sdružení CMP, 
b) účastnit se práce v komisích. 

3) Člen Sdružení CMP je povinen dodržovat stanovy Sdružení CMP, usnesení orgánů Sdružení CMP 
a jednat vždy tak, aby nepoškozoval zájmy Sdružení CMP. 

4) Člen Sdružení CMP je povinen pravidelně platit členské příspěvky. Výši členského příspěvku na ten který 
kalendářní rok stanovuje Výkonný výbor Sdružení CMP. O výši členského příspěvku je člen písemně 
informován. Splatnost členského příspěvku je stanovena do 30. dubna toho kterého roku. 

 
V. 

Orgány Sdružení CMP 
 
Orgány Sdružení CMP jsou : 

1) valná hromada, 
2) výkonný výbor, 
3) výkonná rada, 
4) revizní komise. 

 
VI. 

Valná hromada 
 

1) Nejvyšším orgánem Sdružení CMP je valná hromada, která je tvořena všemi členy Sdružení CMP. 
2) Termín konání valné hromady stanoví výkonný výbor nejméně jedenkrát za deset roků. Výkonný výbor 

je povinen valnou hromadu svolat, požádá-li o to alespoň 25% členů. 
3) Valná hromada jedná a rozhoduje korespondenčním způsobem. Valná hromada rozhoduje hlasováním, 

každý člen má jeden hlas.  
4) Výkonný výbor je povinen každému členu na adresu uvedenou v seznamu členů Sdružení CMP zaslat 

nejméně třicet dnů před stanoveným termínem valné hromady program valné hromady, v němž musí být 
uveden návrh kandidátky do výkonného výboru anebo též návrh jiného rozhodnutí valné hromady. Spolu 
s programem valné hromady zašle hlasovací lístek ( korespondenční lístek ), který musí umožnit, aby 
na něm člen vyznačil, zda s navrženou kandidátkou anebo též s jiným rozhodnutím valné hromady 
souhlasí nebo nesouhlasí. V programu valné hromady musí být dále uveden nejzazší den, do kterého 
musí člen odeslat hlasovací lístek zpět na kontaktní adresu Sdružení CMP (dále jen rozhodný den ). 
Rozhodný den stanoví výkonný výbor tak, aby připadl zpravidla na třicátý den po termínu valné hromady. 

5) Hlas je platný, pokud  
a) je odevzdaný k poštovní přepravě nejpozději v rozhodný den podle odstavce 4,   
b) člen vyznačil na hlasovacím lístku svoji volbu a hlasovací lístek podepsal. 
Opožděně odeslané hlasovací lístky, nepodepsané hlasovací lístky anebo hlasovací lístky, na nichž člen 
nevyznačil svoji volbu, jsou neplatnými hlasy. 

6) Volba je platná, pokud alespoň jedna polovina všech členů Sdružení CMP odevzdala platný hlas. 
Rozhodnutí je přijato, je-li pro rozhodnutí odevzdána prostá většina z došlých platných hlasů. 

7) Valná hromada: 
a) schvaluje stanovy Sdružení CMP a jejich změny, 
b) volí členy výkonného výboru a revizní komise, 
c) schvaluje činnost Sdružení CMP a výsledky hospodaření za  předcházející období, 
d) rozhoduje o zrušení Sdružení CMP anebo jeho přeměně v jinou  organizační formu 

8) V době mezi konáním valné hromady vykonává působnost valné hromady podle odstavce 7, písmeno a), 
c) výkonný výbor pod podmínkou, že musí být přítomny alespoň tři pětiny členů výkonného výboru. 
Výkonný výbor však nemůže měnit základní cíle činnosti Sdružení CMP.  

9) Valná hromada může zmocnit výkonný výbor k rozhodování o jakékoliv otázce, o které podle těchto 
stanov přísluší rozhodnout valné hromadě. Rozhoduje-li výkonný výbor na základě zmocnění valné 
hromady, postupuje podle obecných zásad uvedených v článku VII. 

 
VII. 

Výkonný výbor Sdružení CMP 
 

1) Výkonný výbor je oprávněn v období mezi konáním valné hromady rozhodnout v kterékoliv věci týkající 
se Sdružení CMP. Řídí veškerou činnost Sdružení CMP a je přitom vázán usnesením valné hromady. 
Pro rozhodování o věcech v působnosti valné hromady platí ustanovení článku VI odstavec 5. 

2) Výkonný výbor má nejméně 17 členů volených valnou hromadou na období deseti roků. Výkonný výbor 
má právo v době mezi konáním valné hromady kooptovat až jednu třetinu svých členů.  

3) Jednání výkonného výboru svolává výkonná rada podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně 
písemnou poznámkou doručenou všem členům nejméně 15 dnů předem. Výkonný výbor je usnášení 
schopný, je-li přítomna alespoň jedna polovina jeho členů. Nesejde-li se výkonný výbor ve stanoveném 
termínu, koná se po uplynutí 30 minut náhradní schůze výkonného výboru. Náhradní schůze výkonného 
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výboru je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň pět členů výkonného výboru. Ustanovení článku VI 
odstavec 5 tím není dotčeno. 

4) Výkonný výbor rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.  
5) Výkonný výbor volí předsedajícího, který řídí schůzi výkonného výboru. Dále volí zpravidla tříčlennou 

volební komisi a zpravidla tříčlennou návrhovou komisi. Pověřený člen návrhové komise sepíše z jednání 
zápis, který podepíší všichni členové návrhové komise. Koná-li se však náhradní schůze výkonného 
výboru, podepisují zápis všichni přítomní členové výkonného výboru. 

6) Výkonný výbor Sdružení CMP : 
a) volí ze svého středu pětičlennou Výkonnou radu Sdružení CMP, kterou tvoří předseda,   

místopředseda, jednatel a další dva členové, 
b) schvaluje koncepci činnosti Sdružení CMP, 
c) řídí činnost Sdružení CMP v souladu se stanovami, 
d) rozhoduje o výši členských příspěvků, 
e) schvaluje vnitřní směrnice, podle kterých se řídí hospodaření Sdružení CMP, 
f) schvaluje výroční zprávu o hospodaření Sdružení CMP, jejíž součástí je výrok auditora, 
g) schvaluje rozpočet Sdružení CMP, 
h) schvaluje zprávu Revizní komise. 

7) Výkonný výbor Sdružení CMP může výjimečně rozhodnout o zrušení Sdružení CMP, pokud se nepodaří 
docílit, aby o této otázce platně rozhodla valná hromada, ač byla řádně svolána nejméně dvakrát 
s časovým odstupem tří měsíců. 

8) O každém jednání výkonného výboru musí být pořízen zápis obsahující předmět jednání, podstatné 
návrhy, výsledky hlasování a usnesení.  

9) Zasedání výkonného výboru se mohou podle potřeby účastnit členové Revizní komise Sdružení CMP 
s hlasem poradním. 

10) Ke splnění některých svých úkolů může výkonný výbor  zřídit stálé nebo dočasné komise. Dočasná 
komise končí svoji činnost po splnění zadaného úkolu, nebo rozhodnutím výkonného výboru. Členové 
těchto komisí jsou podřízeni jednateli výkonné rady. 

11) Výkonný výbor před koncem svého funkčního období navrhuje valné hromadě kandidátku výkonného 
výboru a revizní komise pro další funkční období. Dále určí termín voleb a komisi pro jejich zajištění. 
O průběhu voleb volební komise učiní zápis, který obsahuje usnesení valné hromady o průběhu voleb. 

 
VIII. 

Výkonná rada 
 
1) Výkonná rada je statutárním orgánem Sdružení CMP a řídí veškerou činnost Sdružení CMP mezi 

zasedáními výkonného výboru. Je oprávněna rozhodnout v kterékoliv věci, vyjma věcí vyhrazených valné 
hromadě anebo výkonnému výboru. Při rozhodování je vázána stanovami a usneseními valné hromady 
a výkonného výboru. Výkonnému výboru je ze své činnosti odpovědná. 

2) Výkonná rada je volena výkonným výborem na funkční období deseti let . Skládá se z pěti členů, to je 
předsedy, místopředsedy, jednatele a dvou členů.  

3) Jménem Sdružení CMP navenek za výkonnou radu jedná předseda výkonné rady, místopředseda 
výkonné rady a jednatel, a to každý samostatně. Výkonná rada dále může pověřit kteréhokoliv člena, 
aby jednal jménem Sdružení CMP navenek a zpravidla současně vymezí rozsah jeho oprávnění. 

4) Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhoduje nadpoloviční 
většinou hlasů. 

5) Jednání výkonné rady svolává předseda podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. 
6) Výkonná rada dále : 

a) rozhoduje o vzniku a zániku členství ve Sdružení CMP, 
b) hospodaří s majetkem Sdružení CMP, odpovídá za vedení účetnictví Sdružení CMP a za dodržování 

platných právních předpisů při činnosti Sdružení CMP, 
c) odpovídá za řádné vedení členské evidence, 
d) připravuje a svolává schůze výkonného výboru. 

7) Výkonná rada předkládá o své činnosti zprávy výkonnému výboru. 
 

IX. 
Revizní komise 

 
1) Revizní komise Sdružení CMP se skládá ze tří členů volených valnou hromadou. Klesne-li počet členů 

revizní komise, doplní počet jejích členů výkonný výbor Sdružení CMP. Funkční období je čtyřleté. 
Revizní komise Sdružení CMP volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost. 

2) Revizní komise Sdružení CMP : 
a) kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov Sdružení CMP , usnesení, 

pokynů a směrnic orgánů Sdružení CMP, 
b) kontroluje hospodaření Sdružení CMP, 
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c) projednává připomínky a stížnosti členů a předává je s návrhy k řešení výkonné radě a výkonnému 
výboru, 

3) Revizní komise ze své činnosti podává zprávy výkonné radě a výkonnému výboru. 
 

X. 
Společná ustanovení o orgánech Sdružení CMP 

 
1) K volbě do orgánu Sdružení CMP je nutný souhlas člena s výkonem funkce. 
2) Je-li za člena orgánu Sdružení CMP zvolena právnická osoba, musí její statutární zástupce písemně 

oznámit předsedovi výkonné rady, která fyzická osoba je pověřena účastnit se jednání tohoto orgánu. 
3) Výkon funkce člena orgánu Sdružení CMP končí novou volbou tohoto orgánu. 
4) Člen orgánu Sdružení CMP je oprávněn vzdát se své funkce. O tom je povinen učinit písemné oznámení, 

zaslané jednateli Výkonné rady Sdružení CMP. 
5) Funkce člena orgánu Sdružení CMP zanikne, zanikne-li funkcionáři členství ve Sdružení CMP. 
 

XI. 
Zásady hospoda ření 

 
1) Sdružení CMP nabývá majetek 

a) z členských příspěvků, 
b) z výnosů z činností Sdružení CMP, zejména z akcí  přednáškových, vzdělávacích a obdobných, 

konaných převážně  pro své členy, 
c) z jiných příspěvků, veřejných sbírek, dotací, darů, dědictví či obdobných příjmů, 
d) z výnosů z vlastního majetku. 

2) Výnosy z činností Sdružení CMP nesmí být použity k jinému účelu než k činnostem zajišťujícím 
naplnění cílů Sdružení CMP. 

3) Výši členského příspěvku stanoví výkonný výbor pro ten který rok. 
4) Sdružení CMP odpovídá za své závazky celým svým jměním; jednotliví členové neodpovídají 

za závazky Sdružení CMP. 
5) S majetkem Sdružení CMP nakládá výkonná rada v souladu s usneseními valné hromady a výkonného 

výboru, podrobnosti upraví výkonný výbor v samostatných pravidlech hospodaření. 
 

XII. 
Zánik Sdružení CMP 

 
1) Rozhodne-li valná hromada anebo za podmínek stanovených těmito stanovami výjimečně výkonný 

výbor o zrušení Sdružení CMP, je povinna současně rozhodnout o vypořádání majetku. 
2) Sdružení CMP lze zrušit buď bez likvidace a veškerý majetek, práva a závazky převést smlouvou 

na jinou neziskovou právnickou osobu podporující zdravotně postižené občany, anebo s likvidací s tím, 
že na takovou právnickou osobu bude převeden likvidační zůstatek. 

 
 
 
V Praze dne 31.7. 2011 
 
 
                                                                    
 ___________________________                                                           ____________________________ 
             Drahoslava Kolací                                                                                 Brigita Prokopenková 
      Jednatelka Sdružení CMP                                                                    Místopředsedkyně Sdružení CMP 
   
 
 
 
 


