
STANOVY
ČnsxÉ PoDoLoGIcrÉ SPoLnČnosTI, o. S.

čl. 1

Nfuev, sídlo a zemní prisobnost Společnosti

l. Niízev: českí podologiclcí společnost, o. S. (dále jen Společnost)
2. Sídlo: Michelská272/50, t4| 00 Prďra 4
3. Prisobnost: Společnost vyvíjí činnost na rizemí České republiky

čl.2

Právní povaha a postavení

1. Společnost je občanskym sdružením sdružujícím fyzické osoby v oblasti komplexní
péče o nohu, které souhlasí se stanovami a cíli sdruŽeď.

2. Společnost je právnickou osobou s právní subjektivitou. Ve své ěinnosti se fidí
stanovami schválen1mi usneseními svych rist edních orgán a pffslušn mi právními
p edpisy.

čl. 3

Cíl a základní směry činnosti

1. Cílem společnosti je p edevším podpora a rontoj komplexní péče o nohuo odborny
rozvoj členri, jejich informovtání a napomáháni p i ochraně jejich zájmri.

2. Zékladrumi směry činnosti jsou p edevším:
- prosazování a hájení hospoda ské, právní a sociální stranky práce sv ch člen
- r-abezpečovarrí vzdělávacích program , speciálních odbornych kurz , seminár.i

a exkursí v fuzemsku a zahraničí
- vytvá eď informačního a poradenského systému sloužícího rozvoji odbornosti

a soukromého podnikríď
- činnost propagační.

3. P i z-ajišťováni svych cílťr bude Společnost spolupracovat s dďšími právnickymi
afyzick mi osobami v Čn i v zďrraničí.

čl. 4

Členství

1. Členem Spoleěnosti se mriže strít každá fyzická osoba" kÍerá pracuje v oboru
zabyvajicím se péěí o nohy, event. v p íbuzném oboru a souhlasí s cíli a stanovami
Společnosti.
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2. Členswí ve Společnosti je dobrovolné.

Podmínkou vzniku ělenství je podríní elektronické p ihlríšky a zaplacení členského
pffspěvku. P ihlášky p ijímá sekretariát Společnosti v jejím sídle. o prijetí rozhoduje
ídící rada do 30 (t iceti) dn od podríní p ihlašky; neobdrŽí-li uchazeč o členství

nejpozději do skoněení této lhťrty písemně zannitavé stanovisko ídící rady, má se n to,
že mu členství plafirě vzniklo.

Členswí zanká:

písemnym ozniímením člena o vystoupeni ze Společnosti adresovanym na sekretanáLt
rimrtím člena
vyloučením ělena, pokud závažnym zprisobem porušuje své povinnosti nebo právní
p edpisy
automaticky k 31 . 12. roku, ve kÍerém člen nezaplatil člensk pfispěvek, není- li
termín pro hradu stanoven Íidici radou jinak.

o vyloučení ělena roďroduje písemně ,dici rada po projednaní za časti
vylučovaného. Nedostaví-li se nazěk|adě písemného pozvání, je oprávněnaÍídici rada
rozhodnout o vylouěení bez jeho p ítomnosti. o této skutečnosti bude vyloučen;i ve
lhťltě l0 (deseti) dn písemně iďormoválr. Takto vyloučen;i člen má právo se proti
rozhodnutí ídící rady odvolat, a to písemně, ve lhťrtě 15 (patnáct) dnri od doručení
písemného vyhotoveď rozhodnutí fidící rady o tom, že byl vyloučen. odvolaní se
podává prost ednictvím tajemníka do rukou dozorčí rady. Rozhodnutí dozorčí rady je
koneěné; posfup p ezkumu rozhodnutí podle platn ch obecně závazrrych právních
p edpisti tím však není dotčen.

čl. 5

Práva a povinnosti ělenťr

Člen má právo:
volit a byt volen do orgán Společnosti
podílet se na činnosti Společnosti
b t informován o činnosti Společnosti a obracet se na ídící radu nebo sekretariát
s podněty, návrhy a stíŽrostmi
poŽadovat na fidící radě poskytnutí vhodné ochrany nebo pomoci, jestliže byla
porušena ze strany strítního orgiírru jeho práva související s vykonem povoliíní nebo
podnikání
ričastnit se všech akcí po ádan ch Společností nebo se na nich v souladu se svou
profesí podílet
vyvŽív at bezplatně informačního systému Společnosti

Člen má povinnost:

dodrŽovat stanovy a ídit se rozhodnutím orgarrri Společnosti
svědomitě vykonávat svě ené funkce
platit roění člensk pfispěvek ve lh tě stanovené rist edními organy Společnosti
podílet se podle své odbornosti a zájmu na plnění cílri a rrkolri Společnosti

3.

4.

a)
b)
c)

d)

5.

1.

)
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- 7-achovávat pravidla profesionální etiky a chovat se tak, aby nebyla sníŽena vážnost
Společnosti

ěl.

Struktura, orgány a volební období

1. organy Společnosti jsou voleny v souladu s volebním ádem, ktery je schválen první
valnou hromadou. Volební tád určí podmínky volitelnosti kandidátri členství
v orgárrech a kv rum pot ebné k jejich zvolení.

2. opat ení a usnesení rist edních orgarrťr Společnosti jsou pro členy SpolečnostizixazrÉ.

3. Nejvyšším orgiírrem Spoleěnosti je valná hromada.

4. Vďnou hromadu tvo í všichni členové Společnosti.

5. Valná hromada volí pětiělennou fidící radu a t íčlennou dozorčí radu vždy na dobu t í
let. Do fidící a dozotěí rady nemohou byt zvoleni lékďi.
Funkce jsou dobrovolné. Není-li p ed skončením volebního období provedena změna"
pracují tyto orgríny ve stejném sloŽení i v dalším volebním období.

6. organizační, administrativní a qikonnou činnost ffdící rady zajišťuje sekretariát
Společnostio v jehož ěele stojí tajemník.

7. Volené orgarry Společnosti jsou odpovědné za svou činnost člen m nebo orgiínrim,
které je zvolily.

čL7

Úst ední orgány Spoleěnosti

1. Úst edními orgarry Společnosti jsou:
_ va|ná hromada
- rídící rada
- dozorčí rada

2. Úkolem těchto orgaín je koordinovat a zajišťovat činnost Společnosti v souladu se

stanovami.

čl. 8

Prisobnost rfist edních orgánri

l. Valná hromada je nejvyšším organem Společnosti. Je sloŽena z člen Společnosti
a schápí se nejméně jednou ročně. Spoleěnosti zejména:

- schvaluje stanovy
_ volí a odvolává ťrst ední orgarry
- projednáváplran činnosti na p íští období
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3.

5.

6.

7.

proj ednáv á zásadnt organizač ru otázky
projednává zptéwuo činnosti Společnosti a zptávudozorčí rady
schvaluje v sledky hospodďení Spoleěnosti

Ke schválení běŽrr ch usnesení, včebrě volby st edních orgarrri Společnosti, je
pot ebná nadpoloviění většina p ítomn ch. Ke schválení stanov, zprávy o činnosti
Společnosti, zprávy dozorčí rady a schváleď v'.isledk hospodďení Spoleěnosti je
pot ebná dvout etinová většina hlas pfftomn ch člen .

Riaici rada je ídícím a vykonn m orgiírrem Společnosti. Podpisové pravo a právo
jednat jménem Společnosti je svě eno prezidentovi, v jeho nep ítomnosti pak l. a 2.
vicepreádentovi Společnosti.

Riaici rada zejména:

koordinuj e a zabeepečuje činnost Společnosti
svolává valnou hromadu dle stanov
vy dáv á interní organizační normy
vypracovává a schvaluje rozpočet Společnosti a roční uávěrku hospodďeď
určuje podrobnosti vnit rrí organtzace a hospodďení Společnosti
vede rist ední evidenci člen avydáváčlenské prukazy
hospodďí s finančními a hmotn mi prost edky Společnosti
spravuje majetek Společnosti
zajišt'uje dokumentační a iďormační činnost
organizuje spolupráci s v'-irobci, občansk mi iniciativami a zajmoťymi svazy

4. Ridici rada je povinna svolat mimo ádnou valnou hromadu, požÁdá-li o to alespo
t etina členťr Společnosti.

Riaici rada qrťvá í dle pot eby sekce:

členskou
programovou
redakční

ruaici rada je usnašeníschopnázapfitomnosti alespo poloviny sv ch členri a p ijímá
svá usnesení nadpoloviční většinou p ítomn ctr. Riaicí radu svolává sekretariát na
zél<ladě rozhodnutí prezi denta.

Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem Společnosti. Dozorěí radu tvo í
p edseda a další dva členové volení vďnou hromadou. P edsedou dozorěí rady se stavá
ělen zvolen valnou hromadou, ktery obdrŽel nejvíce hlasri. Dozorčí radu svolává
podle pot eby prezident. Dozorčí rada podává valné hromadě zptávu
o hospodďení Společnosti. Pro usnášení dozorčí rady platí čl. 8 odst. 6 starrov s tím, Že
p i rovnosti hlasri rozlroduje hlas p edsedy dozorčí rady.

Dozorčí rada má právo byt p ítomna na všech jednáních fidící rady, pop . vzrrášet
pfimé námitky k usnesením ídící rady.

8.
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9. P edseda dozorčí rady má pnívo svolat v pfipadě nutnosti mimo ádnou schttzi dozorčí
rady.

čl. 9

Prezident

l. V době mezi jednaním vďné hromady zasfupuje Společnost navenek a jedná jejím
jménem. nioi činnost fidící rady a sekretariátu. Svym zasfupovráním pově uje
viceprezidenta. Prezident jedná a podepísuje za občanské sdruŽení.

2. Prezidentem společnosti se automaticky stává ten, kdo p i volbě člen ídící rady
obdrŽí nejvíce hlas .

3. Viceprezidenty se stávají ti členové fidící rady, ktefi v p ímé volbě získali po
prezidentovi nejvíce hlasri. Dva členové s nejniŽším počtem hlas se stiívají členy
ffdící rady.

čl. l0

Sekretariát Spoleěnosti

1. V čele sekretariátu stojí tajemník.

2. Povinnosti sekretariátu:

a) v oblasti v'- konné realizuje roáodnutí fidící rady
b) v oblasti administrativní zajišt'uje zejména administrativní a spisovou agendu, vede

evidenci člen a placení člensk ch pfispevkťr, obstarává styk s členy, zajišťuje
podklady pro ričetnicfuí, zpracovává p ehledy o hospoda ení

c) v oblasti organizační komplexně zajišťuje akce v rrímci plrínu Společnosti
d) v oblasti hmofiré odpovědnosti vede pokladní hotovost a provádí operace na běžrrém

'ičfue) p ipravuje podklady pro rozhodnutí ídící rady a vyhotovuje zétpisy z jejího jednaní

0 je k dispozici pro pfipadné administrativní rikony i členťrm dozorčí rady

3. Tajemník je oprávněn činit jménem Společnosti právní rrkony v rozsďtu zmocnění
daného mu prezidentem fidící rady.

čl. 11

Hospoda ení

1. Společnost hospodďí s movilim i nemovit.m majetkem.

2. Zdtojimajetkujsou zejména:
- členské p íspěvky
- dary a p íspěvky právnich ch a fyzick ch osob
- q nosy majetku
- dotace a granty.
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3. Za hospodďení společnosti odpovídáÍidíci ruda která každoročně p edkládá valné
hromadě zprávu o hospodďení, věetně ričetní zavěrky.

čl, 12

Informační systém

Informovarrí členri o činnosti Společnosti zajištbje sekretariát Společnosti zp sobem,
ktery stanoví Íidící rada.

čl. 13

Zánik a likvidace Spoleěnosti

Zánik Společnosti probíhá vŽdy s likvidací majetkové podstaty, s vypo ádaním
závazkŮ Společnosti vuěi ťetím osobiím a ělentim. o zániku Společnosti rozhoduje
valná hromada usnesením. Povinnou součástí usnesení o zániku Společnosti je
rozhodnutí o zriniku pravomocí ídícího rady a sekretariáfu a o rozší ení dozorčí rady
o pot ebn počet osob z ad ělenri Spoleěnosti pro pot eby provedení likvidace
majetkové podstaty Společnosti (likvidační skupina).
P i likvidaci je posfup likvidační skupiny obdobn jako p i likvidaci obchodních
společností, upraven; zvláštlrím p edpisem. Po vypo ádriní všech zétvazk. Společnosti
vťlči fietím osobiím má ělen Společnosti narok na qplatu alikvotní části z statku
majetku Společnosti po provedené likvidaci. Zptávu o provedené likvidaci p edk|ádá
likvidační skupina ke schválení Společnosti.

Jarosl
prezident
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