
Stanovy spolku 

 

Sdružení pro antroposofickou medicínu, z.s. 
 

(dále jen „Stanovy“) 

 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

1.1. Název spolku: Sdružení pro antroposofickou medicínu, z.s. (dále jen „Spolek“) 

1.2. Sídlo Spolku: Praha 
 

 

Čl. II 

Právní postavení Spolku 

 

2.1. Spolek je nezávislý a samosprávný svazek sdružující členy na základě dobrovolnosti a 

společného zájmu, bez ohledu na státní příslušnost. 

2.2. Spolek sdružuje: 
a. Osoby aktivně činné v antroposofické medicíně – lékaře, zubní lékaře, farmaceuty, 

zdravotní sestry, laboranty, farmaceutické asistenty, psychology, psychoterapeuty, 

arteterapeuty, fyzioterapeuty, terapeuticky zaměřené pedagogy a ostatní terapeuticky 

orientované pracovníky ve zdravotnictví a pomáhajících profesích 
b. Studenty jmenovaných oborů 

c. Další osoby podporující antroposofickou medicínu a zajímající se o tento obor, které 

se chtějí aktivně podílet na cílech spolku stanovených těmito Stanovami.  

 

 

Čl. III 

Účel Spolku  

 

Spolek je založen za účelem podpory a rozšíření lékařského a terapeutického umění na základě 

antroposofických poznatků, jeho uznání a porozumění ze strany odborné i laické veřejnosti. 

 

 

Čl. IV 

Hlavní činnost Spolku 

 
Hlavní činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v Čl. III Stanov, coby společného zájmu 

jeho členů, jejímž obsahem je především, nikoliv však výlučně: 

a. pořádání seminářů, přednášek, kongresů a jiných naučně-vzdělávacích akcí a 

organizace soustavného vzdělávání v oborech antroposofické medicíny a příbuzných 
oborech, a to jak pro členy spolku, tak pro širokou veřejnost; 

b. vydávání tiskovin a publikací; 

c. podpora širší dostupnosti všech léčebných metod a prostředků antroposofické 

medicíny, podpora výzkumu v této oblasti medicíny a terapie; 
d. péče o rozvoj duševní, duchovní a sociální hygieny; 

 

e. podpora aktivit směřujících k legislativním úpravám, které umožní lékařům, 

terapeutům i pacientům svobodnou volbu lékařské léčebné metody, zejména pak 

antroposofické medicíny; 
f. spolupráce se sdruženími a spolky obdobného zaměření v tuzemsku i v zahraničí; 

g. podpora, zajišťování a organizování odborných stáží pro členy Spolku na základě 

odbornosti v tuzemsku i v zahraničí. 

 
 

Čl. V 

Vedlejší činnost Spolku 

 
5.1. Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost  pro podporu 

hlavní činnosti, a to v rámci výkonu živnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona. 

 
 

 

Čl. VI 

Členství ve Spolku, druhy členství 

 

6.1. Členem Spolku mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí 

se Stanovami, účelem a činností Spolku a podporují je. 

6.2. Rozlišují se tři druhy členství ve Spolku:  

a. řádné členství 

b. příznivci (podporující členové) 

c. čestné členství 

6.3. O přijetí za řádného člena nebo příznivce rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada 
spolku, a to do 30 dnů od obdržení písemné přihlášky. 

6.4. O přijetí za čestného člena Spolku rozhoduje Valná hromada na základě návrhu jiného člena 

Spolku. 

6.5. Členství ve Spolku vzniká dnem přijetí za člena, tedy dnem rozhodnutí Rady Spolku nebo 
Valné hromady.  

6.6. Spolek vede seznam všech svých členů, který obsahuje jméno a příjmení člena, jeho datum 

narození a jeho kontaktní údaje, a to zejména adresu a emailovou adresu pro účely zasílání 

korespondence. Zápis do seznamu členů proběhne nejpozději do 30 dnů od přijetí za člena 
Spolku, výmaz proběhne nejpozději do 30 dnů od ukončení členství ve Spolku. Seznam členů 

Spolku je neveřejný, každý člen, a to i bývalý, ale na základě své žádosti obdrží výpis ze 

seznamu členů obsahující údaje o jeho osobě. Za vedení seznamu členů Spolku je odpovědná 

Rada Spolku. 

6.7. Členství ve Spolku zaniká: 

a. vystoupením člena písemným oznámením doručeným Radě Spolku, 

b. úmrtím člena, 

c. zánikem právnické osoby bez právního nástupce, 
d. zánikem Spolku, 

e. vyloučením na základě doporučení Rady Spolku a rozhodnutím Valné hromady s 

možností přezkoumání tohoto rozhodnutí Kontrolní komisí, 

6.8. Důvodem pro vyloučení člena Spolku, je zejména neplacení členských příspěvků určených 
Valnou hromadou, a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě k zaplacení určené Radou Spolku. 

 

 

 



 

Čl. VII 

Práva a povinnosti členů Spolku 

 

7.1. Řádným členem se může stát každý ve smyslu článku 2.2.a., a 6.1. Stanov. 

7.2. Řádný člen má právo: 

a. podílet se na hlavní i vedlejší činnosti Spolku; 
b. účastnit se Valné hromady a podílet se na jejím rozhodování a hlasování; 

c. volit a být volen do orgánů Spolku; 

d. obracet se na orgány Spolku s podněty, žádostmi a stížnostmi a žádat jejich 

projednání; 
e. podat podnět ke svolání Valné hromady; 

f. být informován o činnosti Spolku a jeho hospodaření; 

g. zplnomocnit jiného člena Spolku k zastupování na Valné hromadě, přičemž podpis 

zmocnitele na plné moci nemusí být úředně ověřen. 
Řádný člen má povinnost: 

h. dodržovat Stanovy Spolku; 

i. aktivně se podílet na činnosti Spolku; 

j. platit členské příspěvky; 
k. respektovat usnesení a rozhodnutí Valné hromady a Rady Spolku; 

l. se vždy chovat tak, aby nedocházelo k poškození či znevážení dobrého jména a 

pověsti Spolku.  

7.3. Příznivcem (Podporujícím členem) se mohou stát osoby podporující antroposofickou 

medicínu a zajímající se o tento obor, které se hodlají aktivně podílet na cílech Spolku 

stanovených těmito Stanovami ve smyslu článku 2.2.b., 2.2.c. a 6.1. Stanov. 

7.4. Příznivec má právo: 

a. podílet se na hlavní i vedlejší činnosti Spolku; 
b. účastnit se Valné hromady, přičemž mu náleží poradní hlas; 

c. obracet se na orgány Spolku s podněty, žádostmi a stížnostmi; 

d. být informován o činnosti Spolku a jeho hospodaření; 

e. zplnomocnit jiného člena Spolku k zastupování při účasti na Valné hromadě, přičemž 
podpis zmocnitele na plné moci nemusí být úředně ověřen.  

Příznivec má povinnost: 

f. dodržovat Stanovy Spolku; 

g. platit členské příspěvky; 
h. respektovat usnesení a rozhodnutí Valné hromady a Rady Spolku; 

i. se vždy chovat tak, aby nedocházelo k poškození či znevážení dobrého jména a 

pověsti Spolku. 

7.5. Čestné členství je udělováno osobám, které se zvlášť zasloužily o rozvoj antroposofické 

medicíny, nebo se významnou měrou zasloužily o rozvoj Spolku. O udělení, případně o 

odebrání, čestného členství rozhoduje Valná hromada na základě návrhu člena Spolku. Na 

čestné členy Spolku se nevztahuje povinnost hradit členské příspěvky.  

7.6. Čestný člen má právo: 
a. podílet se na hlavní i vedlejší činnosti Spolku; 

b. účastnit se Valné hromady, přičemž mu náleží poradní hlas; 

c. obracet se na orgány Spolku s podněty, žádostmi a stížnostmi; 

d. být informován o činnosti Spolku a jeho hospodaření; 
e. zplnomocnit jiného člena Spolku k zastupování při účasti na Valné hromadě, přičemž 

podpis zmocnitele na plné moci nemusí být úředně ověřen.  

 

 

Čestný člen má povinnost: 

f. dodržovat Stanovy Spolku; 

g. respektovat usnesení a rozhodnutí Valné hromady a Rady Spolku; 
h. se vždy chovat tak, aby nedocházelo k poškození či znevážení dobrého jména a 

pověsti Spolku. 

 

 
Čl. VIII 

Orgány Spolku  

 

Orgány Spolku tvoří  
a. Valná hromada 

b. Rada Spolku   

c. Kontrolní komise 

 
 

Čl. IX 

Valná hromada 

 
9.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. 

9.2. Valnou hromadu svolává Rada spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně a oznamuje 

její konání všem členům Spolku pozvánkou min. 30 dní před datem jejího konání, a to buď 

osobním předáním členovi nebo zasláním pozvánky na udanou kontaktní adresu člena 

uvedenou v seznamu členů Spolku, a to elektronicky nebo poštou. Rada Spolku svolává 

Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně 1/3 členů Spolku, nebo když o to požádá 

Kontrolní komise. 

9.3. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých záležitostech týkajících se Spolku, nebo činnosti 
Spolku, a to zejména, nikoliv však výlučně: 

a. schvaluje hlavní zaměření činnosti Spolku pro příslušné období, výroční zprávu 

Spolku, rozpočet Spolku a účetní závěrku Spolku; 

b. volí a odvolává členy Rady Spolku a Kontrolní komise; 
c. rozhoduje o udělení Čestného členství, případně o jeho odebrání; 

d. rozhoduje o výši členských příspěvků řádných členů a příznivců a o změně výše 

členských příspěvků; 

e. rozhoduje o zcizení případně zatížení nemovitého majetku Spolku; 
f. uděluje souhlas k jednáním, jejichž hodnota přesahuje částku 50 000 Kč. 

g. rozhoduje o změnách Stanov, přičemž návrh na změnu Stanov Spolku musí být 

členům Spolku zaslán nejméně 30 dní před konáním Valné hromady, resp. společně 

s pozvánkou na Valnou hromadu, kde bude o změně Stanov rozhodováno; 

h. rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

9.4. Valná hromada rozhoduje o všech ostatních věcech, které nespadají do pravomoci jiného 

orgánu Spolku a které stanoví stanovy Spolku nebo zákon. 

9.5. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání většina řádných členů 
Spolku.  

9.6. Hlasování členů je rovné, přímé a veřejné. Usnesení Valné hromady jsou přijata, pokud byla 

schválena alespoň nadpoloviční většinou přítomných řádných členů. 

9.7. Rozhodnutí o změně Stanov, zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně musí být 
schváleno kvalifikovanou 2/3 (dvoutřetinovou) většinou přítomných řádných členů Spolku. 

9.8. V případě, že Valná hromada není usnášeníschopná, může být svoláno její náhradní zasedání 

v souladu s § 257 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen též jako „občanský 

zákoník“). 



Čl. X 

Rada Spolku  

 
10.1 Rada Spolku je statutárním orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. 

Rada Spolku je oprávněna rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Spolku, včetně 

dispozic s jeho majetkem, s výjimkou zcizení či zatížení nemovitého majetku Spolku. 

10.2 Rada Spolku je kolektivním orgánem a má 5 členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou z řad 
řádných členů Spolku, a to na návrh člena Spolku. 

10.3 Rada Spolku řídí činnost Spolku. 

10.4 Rada Spolku zejména, nikoliv však výlučně: 

a. volí ze svých členů jednoho předsedu a dva místopředsedy Rady Spolku; 
b. koordinuje činnost Spolku; 

c. zastupuje Spolek, přičemž k jednáním jejichž hodnota přesahuje 50 000 Kč je 

vyžadován souhlas valné hromady Spolku, 

d. rozhoduje o změně adresy Spolku v rámci obce, v níž má Spolek své sídlo; 
e. svolává Valnou hromadu; 

f. zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady; 

g. rozhoduje o přijetí řádného člena nebo příznivce Spolku dle těchto Stanov; 

h. rozhoduje o způsobu a lhůtách placení členského příspěvku a o udělení dodatečné 
přiměřené lhůty k zaplacení členského příspěvku. 

10.5 Spolek zastupuje předseda Rady Spolku a dva místopředsedové Rady Spolku popř. další 

osoba pověřená Radou Spolku. Předseda Rady Spolku a dva místopředsedové Rady Spolku 

jsou oprávněni zastupovat Spolek každý samostatně. 

10.6 Rada Spolku je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 

10.7 Rada Spolku rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. 

10.8 Funkční období člena Rady Spolku je 3 roky. Opětovná volba je možná. 

10.9 Členství v Radě Spolku zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním člena Rady Spolku 
Valnou Hromadou, odstoupením člena Rady Spolku z funkce nebo jiným způsobem 

uvedeným v těchto Stanovách nebo v zákoně. 

10.10 Člen Rady Spolku může ze své funkce kdykoliv odstoupit, a to písemným prohlášením 

doručeným Radě Spolku; jeho funkce zaniká uplynutím 2 měsíců od doručení prohlášení o 
odstoupení Radě Spolku, není-li před uplynutím této doby na místo odstupujícího člena Rady 

Spolku zvolen člen nový. Do doby zániku výkonu funkce z důvodu odstoupení, je člen Rady 

Spolku, který ze své funkce odstoupil, povinen řádně vykonávat své povinnosti vyplývající 

z titulu výkonu funkce člena Rady Spolku.  
10.11 Členové Rady Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy 

Rady Spolku do nejbližšího zasedání Valné Hromady. 

10.12 Pokud má zánikem funkce odstupujícího člena klesnout počet členů Rady Spolku pod 

polovinu, je Rada Spolku povinna do 30 dnů od doručení odstoupení Radě Spolku svolat 

zasedání Valné hromady,  za účelem volby nového člena Rady Spolku. 

 

 

Čl. XI  

Kontrolní komise 

 

11.1. Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá 

Valné hromadě. 
11.2. Kontrolní komise je kolektivním orgánem a má 3 členy, kteří jsou voleni Valnou hromadou 

z řad řádných členů Spolku, a to na návrh člena Spolku. 

11.3. Funkční období člena Kontrolní komise je 3 roky. 

11.4. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením Spolku a upozorňuje Radu Spolku na 

zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Dále dohlíží na soulad činnosti 

Spolku a Rady Spolku se Stanovami Spolku a s platnými a účinnými právními předpisy a 

upozorňuje Radu Spolku na zjištěné nedostatky.  
11.5. Pro zasedání Valné hromady vypracovává Kontrolní komise zprávu o výsledcích revizní a 

kontrolní činnosti. 

11.6. Kontrolní komise rozhoduje zejména o stížnosti proti rozhodnutí Valné hromady o vyloučení 

člena Spolku nebo o odebrání Čestného členství. 
11.7. Kontrolní komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích 

členů. 

11.8. Kontrolní komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.  

 
 

Čl. XII 

Zásady hospodaření Spolku  

 
12.1. Zdroji příjmů Spolku jsou zejména:  

a. členské příspěvky; 

b. dary a příspěvky fyzických a právnických osob, sponzorské příspěvky, dotace, granty; 

c. příjmy z hlavní a vedlejší činnosti Spolku při naplňování účelu Spolku. 
12.2. Za hospodaření Spolku odpovídá Rada Spolku, která každoročně předkládá Valné hromadě 

zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

12.3. Funkce vykonávané v orgánech Spolku jsou funkcemi dobrovolnými a bez nároku na honorář. 

Členové orgánů Spolku mohou požadovat úhradu prokazatelných a účelně vynaložených 

prostředků v souvislosti s výkonem své funkce. 

12.4. Dispoziční právo k bankovním účtům Spolku a podpisové právo mají osoby pověřené Radou 

Spolku. 

12.5. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku. 
 

 

Čl. XIII 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

 

13.1. V případě zrušení Spolku s likvidací, bude likvidační zůstatek rozdělen v souladu s § 272 

odst. 2 občanského zákoníku. 

13.2. Veškeré záležitosti neupravené těmito Stanovami se řídí občanským zákoníkem, a to 
především ustanoveními upravujícími činnost spolků. 

 

 

 

 

 

 

 

 


