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OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1.
Název: Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů, z.s.
Zkratka: LOK-SČL
Čl. 2.
Sídlo: Praha 9, Drahobejlova 52
Čl. 3.
Charakteristika spolku
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů je odborovou a profesní organizací. Je
nástupnickou organizací Svazu českých lékařů, který zanikl sloučením s Lékařským
odborovým klubem. Jde o samostatnou, politicky, ekonomicky a organizačně nezávislou
organizaci s právní subjektivitou, která se řídí demokratickými principy. Při své činnosti
spolek spolupracuje s dalšími spolky zdravotníků a s jejich profesními komorami.
CÍLE SPOLKU
Čl. 4.
Předmět činnosti a účel spolku
Předmětem činnosti a účelem spolku je obhajoba sociálních práv a ekonomických zájmů jeho
členů a snaha o zlepšení postavení lékařů a zdravotníků v České republice. Za své členy
pracující v zaměstnaneckém a obdobně pracovně právním vztahu plní podle platných předpisů
funkci odborové organizace. Spolek prosazuje profesní zájmy svých členů a podporuje
společenský život lékařů. Spolek rovněž hájí zájmy a práva svých členů jako pacientů –
pojištěnců zdravotních pojišťoven.
Čl. 5.
Způsoby práce spolku při naplňování jeho účelu
1) navrhování a připomínkování právních předpisů
2) účast v kolektivním vyjednávání na všech stupních
3) obhajoba zájmů členů všemi zákonnými prostředky včetně protestních akcí a stávek
4) účast ve správních a dozorčích radách zdravotnických zařízení
5) účast v konkurzních komisích při obsazování vedoucích funkcí ve zdravotnických
zařízeních
6) kontrola pracovních podmínek, mzdových podmínek a dodržování bezpečnosti práce
ve zdravotnických zařízeních
7) obhajoba členů v pracovně právních sporech vůči zaměstnavatelům
8) jednání se zdravotními pojišťovnami o ekonomických zájmech členů
9) spolupráce s profesními komorami a dalšími organizacemi zdravotníků
10) účast na dohodovacích řízeních podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
11) obhajoba zájmů svých členů jako pacientů
12) spolupráce při řešení sociálních problémů členů
13) publikační činnost
14) pořádání vzdělávacích akcí
15) pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
16) humanitární aktivity
17) zřizování účelových zařízení
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18) poskytování hmotné podpory členům spolku i dalším fyzickým a právnickým
osobám za účelem plnění úkolů spolku dle předchozích odstavců, jakož i za účelem
zlepšení hmotné situace lékařů v případech hodných zvláštního zřetele; podrobná
pravidla poskytování hmotné podpory dle tohoto odstavce stanoví předsednictvo
spolku
ČLENSTVÍ
Čl. 6.
Zásady, podmínky, vznik a zánik členství
1) Členství je dobrovolné a rovné. Členem spolku se může stát občan, který absolvoval
lékařskou fakultu nebo student lékařské fakulty, a to na základě žádosti podané místní
organizaci. Členství vzniká zaplacením členských příspěvků. Předsednictvo místní
organizace může žádost o přijetí za člena odmítnout.
2) Členem se může stát také vysokoškolsky vzdělaný zdravotnický pracovník nelékař,
ale pouze na základě souhlasu předsednictva spolku.
3) Místní organizace vede registr členů a pravidelně jej předává předsednictvu spolku,
které taktéž vede evidenci členů. Zápisy a výmazy týkající se členství ve spolku
provádí pověřený člen nebo pracovník spolku bez zbytečného odkladu poté, kdy
k uvedeným skutečnostem dojde. Registr (evidence) členů není veřejně přístupný, ale
může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při
uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.
4) Členství zaniká:
a) úmrtím člena
b) písemným prohlášením člena o vystoupení
c) rozhodnutím předsednictva místní organizace o zániku členství
d) rozhodnutím předsednictva spolku o vyloučení ze spolku
e) neplacením členských příspěvků po dobu 3 měsíců
5) Členství může být pozastaveno rozhodnutím předsednictva spolku, a to:
a) na základě písemné žádosti člena z důvodů, které členovi brání v řádném výkonu jeho
členských povinností (zejména dlouhodobá nemoc, mateřská či rodičovská dovolená,
dlouhodobý pobyt v zahraničí);
b) z důvodu možného střetu zájmů mezi výkonem členských práv a povinností a výkonem
jiných činností, které vyplývají z pracovního či jiného zařazení člena mimo spolek;
z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele.
V případě pozastavení členství je člen dočasně zbaven práv a povinností člena spolku.
Pominou-li důvody pozastavení členství, rozhodne předsednictvo na základě písemné
žádosti člena o obnovení práv a povinností člena spolku. O návrzích na přezkoumání
rozhodnutí o vyloučení ze spolku rozhoduje předsednictvo spolku.
Čl. 7.
Práva členů
Každý člen spolku má právo:
1) účastnit se shromáždění členů, hlasovat o rozhodnutí na členských schůzích,
vystupovat se svými názory a stanovisky a obhajovat je
2) volit a být volen do orgánů spolku
3) být informován o činnosti spolku
4) podávat návrhy i stížnosti orgánům spolku
5) účastnit se všech jednání orgánů spolku, která se týkají jeho osoby
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6) využívat právní pomoci ve věcech pracovně právních a profesních
7) využívat sociálních výhod, vyplývajících z členství
8) využívat všech zařízení spolku i s rodinnými příslušníky, a to v souladu s jejich
účelem a posláním a s jejich provozním řádem
9) účastnit se akcí pořádaných spolkem
Čl. 8.
Povinnosti členů
Každý člen je povinen:
1) účastnit se práce spolku a usilovat o dosažení jeho cílů
2) dodržovat stanovy a řídit se programovými cíli spolku a rozhodnutími volených orgánů
spolku
3) řádně vykonávat funkce ve spolku
4) platit řádně členské příspěvky včas a ve stanovené výši
Čl. 9.
Členské příspěvky
1) Členové zaměstnanci platí členské příspěvky měsíčně a to ve výši 0,5 % své měsíční
hrubé mzdy. Ostatní členové platí členský příspěvek 1 000 Kč ročně. Studenti a
absolventi VŠ do doby vzniku prvního pracovního poměru členské příspěvky neplatí.
Lékaři cizinci platí příspěvky ve stejné výši jako občané ČR, pokud není smluvně
ujednáno jinak. Příspěvky jsou odváděny na účet místní organizace.
2) Předseda místní organizace zodpovídá za odvod částky ve výši 55 % vybraných
členských příspěvků na centrální účet spolku .které bude provádět nejméně jedenkrát
čtvrtletně zálohově ve výši nejméně 70% celkového objemu předpokládaného odvodu
za dané období s doúčtováním a dodatečným odvodem zbylého objemu odvodu
jednou ročně nejpozději do 31.1. roku následujícího.
3) Předsednictvo spolku může rozhodnout o zřízení účelových fondů spolku určených
k podpoře finančně náročných aktivit spolku a na základě tohoto rozhodnutí vybírat od
členů spolku mimořádné členské příspěvky do těchto fondů. Vybrané mimořádné
členské příspěvky musí být předsednictvem spolku použity v souladu s účelem daného
fondu. V případě, že nebude možno tyto prostředky zcela vyčerpat v souladu s účelem
daného fondu, budou převedeny do záložního fondu spolku, z nějž budou doplňovány
další účelové fondy spolku. Při zřizování účelových fondů předsednictvy místních
organizací se postupuje analogicky. Mimořádné členské příspěvky dle tohoto odstavce
jsou dobrovolné. Jestliže jsou mimořádné členské příspěvky odvedeny místní
organizaci, výnos z nich nepodléhá odvodové povinnosti na centrální účet spolku.
Čl. 10.
Čestné členství
Čestné členství může udělit předsednictvo spolku tomu, kdo má mimořádné zásluhy o rozvoj
lékařství nebo péče o zdraví, popř. veřejnému činiteli, který se zvláště významným způsobem
angažuje v rozvoji zdravotnictví. Z čestného členství nevyplývají jeho nositeli žádné
povinnosti. Čestný člen má právo účastnit se jednání sněmu a porady předsedů s právem
poradního hlasu. O zániku čestného členství rozhoduje předsednictvo spolku.
ORGÁNY
Čl. 11.
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Orgány spolku
1) Ústřední orgány spolku
a) sněm delegátů
b) předsednictvo spolku
c) předseda spolku
d) dva místopředsedové spolku
e) revizní komise
f) porada předsedů místních organizací
g) krajští koordinátoři
2) Regionální orgány spolku (orgány místní organizace)
a) členská schůze
b) předsednictvo místní organizace
c) předseda místní organizace
d) místopředseda nebo dva místopředsedové místní organizace
Čl. 12.
Obecné zásady činnosti orgánů spolku
1) Orgány spolku jsou usnášení schopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých
členů, pokud stanovy nestanoví jinak.
2) Všechny orgány spolku přijímají svá usnesení po demokratickém projednání a to
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud stanovy nestanoví jinak.
3) Jednání orgánu svolává jeho předseda nebo zastupující místopředseda, pokud stanovy
nestanoví jinak. V případě ústředních orgánů spolku vykonává činnosti spojené s
funkcí místopředsedy spolku pouze ten z obou místopředsedů spolku, kterého tímto
výkonem pověří předseda spolku. Nemůže-li předseda spolku takové pověření vydat,
vydá jej předsednictvo spolku. V pověření je vždy vedle výčtu oprávnění, kterými
příslušný místopředseda spolku disponuje, uveden též rozsah činností, které je tento
místopředseda oprávněn v rámci své funkce vykonávat. U těchto regionálních orgánů,
které mají dva místopředsedy, se ustanovení tohoto odstavce použije obdobně.
4) Předsednictvo spolku je oprávněno konstituovat koordinační orgány.
5) Předseda spolku je oprávněn svolávat poradní orgány.
6) Předseda orgánu je oprávněn pozvat na jeho jednání další osoby.
7) Členové ústředních orgánů mají právo účastnit se jednání regionálních orgánů.
8) Funkční období všech orgánů spolku je čtyřleté.
Čl. 13.
Sněm delegátů
1) Sněm delegátů je nejvyšším orgánem spolku. Řádný sněm je svoláván předsedou
spolku alespoň jedenkrát za dva roky.
2) O svolání mimořádného sněmu může rozhodnout předsednictvo spolku, pokud se pro
ně vysloví alespoň dvě třetiny jeho členů. Předseda spolku je povinen svolat
mimořádný sněm ve lhůtě do 6 týdnů, pokud je o to písemně požádán alespoň dvěma
třetinami předsedů místních organizací nebo více než jednou třetinou členů.
3) Každá místní organizace má právo na zastoupení minimálně jedním delegátem.
Delegáty sněmu jsou předsedové místních organizací. Pokud má místní organizace
více než 50 členů, pak je dalším delegátem její místopředseda. Pokud má místní
organizace více než 100 členů, jsou členskou schůzí voleni další delegáti v počtu jeden
na každých počínajících sto členů. Delegáty sněmu jsou též členové předsednictva
spolku, členové revizní komise spolku a krajští koordinátoři.
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4) Sněm je usnášení schopný při přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů nebo při
přítomnosti delegátů z většího počtu než dvou třetin místních organizací. Není-li sněm
usnášení schopný, mohou na návrh předsednictva prohlásit přítomní delegáti sněm za
usnášení schopný, pokud se pro toto vysloví nejméně dvě třetiny přítomných delegátů.
5) Sněm volí předsedu spolku, dva místopředsedy spolku, členy předsednictva spolku,
členy revizní komise spolku. Volby jsou přímé a tajné.
6) Sněm schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření. Sněm bere na
vědomí zprávu revizní komise.
7) Sněm rozhoduje o vyhlášení stávky. Sněm může tuto pravomoc delegovat na
předsednictvo spolku.
8) Sněm je oprávněn měnit stanovy spolku.
9) Sněm schvaluje vnitřní předpisy spolku navržené předsednictvem spolku. (finanční
řád, organizační řád...)
10) Sněm rozhoduje o zrušení spolku a to dvoutřetinovou většinou delegátů.
11) Delegáti místní organizace, která déle než tři měsíce neodvádí určenou část členských
příspěvků na centrální účet spolku, nemají na sněmu hlasovací právo, pokud tato
organizace nemá předsednictvem povolen jiný způsob odvodu podílu z členských
příspěvků.
Čl. 14.
Předsednictvo spolku
1) Předsednictvo spolku, jež je jeho statutárním orgánem, má 11 členů. Je tvořeno
předsedou, dvěma místopředsedy a dalšími členy. Pokud se počet členů předsednictva
sníží, doplňuje se kooptací z náhradníků zvolených sněmem.
2) V období mezi sněmy je předsednictvo spolku nejvyšším a výkonným orgánem
spolku.
3) Předseda nebo místopředseda svolávají jednání předsednictva nejméně dvakrát ročně.
Na žádost nadpoloviční většiny členů předsednictva je předseda povinen svolat do 3
týdnů mimořádné jednání předsednictva.
4) Jednání předsednictva řídí předseda nebo místopředseda, popřípadě předsedou
pověřený člen předsednictva.
5) Předsednictvo je usnášení schopné při přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
6) Předsednictvo vykonává prostřednictvím sekretariátu a organizačního centra veškerou
správní, evidenční a licenční činnost ve vztahu k místním organizacím.
7) Předsednictvo pro výkon svých funkcí zřizuje sekretariát a organizační centrum
spolku a další potřebná zařízení. Předsednictvo též schvaluje počty zaměstnanců,
rozhoduje o uzavření a rozvázání jejich pracovních poměrů a o výši jejich platu a
odměny za práci.
8) Předsednictvo spolku je oprávněno konstituovat koordinační a poradní orgány.
9) Předsednictvo dohlíží na hospodaření místních organizací a projednává opatření
nezbytná k zamezení neoprávněnému nakládání s majetkem a k ochraně majetku
místních organizací.
Čl. 15.
Předseda spolku
1) Jménem spolku jsou oprávněni jednat předseda jako statutární orgán a v mezích svého
pověření místopředseda. Předseda a v mezích svého pověření též místopředseda
spolku mají právo podepisovat se jménem spolku. K platnosti právního úkonu, který
jménem spolku činí předseda, není nutný podpis či souhlas místopředsedy. K platnosti
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právního úkonu, který jménem spolku činí místopředseda, je však nutné písemné
pověření či podpis předsedy, případně pověření předsednictva spolku.
2) Předseda nebo místopředseda svolávají a řídí jednání předsednictva spolku a sněmu.
3) Předseda řídí sekretariát, organizační centrum spolku a další potřebná zařízení.
4) Předseda hospodaří s finančními prostředky spolku. Sněmu pak předkládá zprávu o
hospodaření.
5) Předseda uzavírá jménem spolku kolektivní smlouvy vyššího stupně.
6) Předseda spolku je oprávněn delegovat své pravomoci a povinnosti.
7) Předseda je povinen o své činnosti informovat členy předsednictva. Sněmu spolku
předkládá zprávu o činnosti.
8) Předseda je oprávněn ustanovovat a svolávat koordinační a poradní orgány.
9) Předseda je oprávněn poskytovat tisková prohlášení jménem spolku.
10) Předseda je na základě podnětu revizní komise povinen bez zbytečného prodlení
přijímat opatření k zamezení neoprávněnému nakládání s majetkem a k ochraně
majetku místních organizací.
Čl. 16.
Revizní komise
1) Sněm volí tříčlennou revizní komisi. Její členové ze svého středu volí předsedu revizní
komise.
2) Jednání revizní komise řídí její předseda, který jednání komise svolává dle potřeby.
3) Revizní komise kontroluje dodržování stanov spolku, hospodaření spolku a plnění
usnesení sněmu, kontroluje hospodaření místních organizací a na základě vlastního
šetření či podnětu pracovníků sekretariátu spolku v případě zjištění neoprávněného
nakládání s majetkem bez zbytečného prodlení dává podnět předsedovi spolku k přijetí
neodkladných opatření k ochraně majetku místních organizací.
4) Předseda revizní komise podává zprávu sněmu.
5) Předseda revizní komise se účastní zasedání předsednictva spolku s právem hlasu
poradního.
Čl. 17.
Porada předsedů
1) Je poradním orgánem předsednictva spolku.
2) O jejím svolání rozhoduje předseda spolku.
Čl. 18.
Krajští koordinátoři
1) Koordinují činnost místních organizací spolku v rámci kraje. Spolupracují s orgány
krajské samosprávy a státní správy.
2) Jsou jmenováni předsednictvem spolku na návrh předsedů místních organizací
z příslušného kraje.
3) Součástí oprávnění předsednictva jmenovat krajské koordinátory je i oprávnění tyto
koordinátory odvolávat, pokud
a) to navrhne nadpoloviční většina předsedů místních organizací příslušného kraje,
b) o tom předsednictvo spolku rozhodlo dvoutřetinovou většinou svých členů.
4) V případě odvolání (abdikace) krajského koordinátora navrhnou předsedové místních
organizací spolku v rámci kraje nového koordinátora nejpozději do 3 měsíců od tohoto
odvolání (abdikace). Pokud nedojde k navržení nového koordinátora ve lhůtě dle
předchozí věty, rozhodne o pověření koordinátora předsednictvo spolku nadpoloviční
většinou svých členů i bez návrhu.

7

Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
stanovy
5) V případech zvláštního zřetele hodných, kdy by i při zachování postupu dle odstavce 2)
až 4) hrozilo vážené nebezpečí z prodlení, je krajského koordinátora oprávněn odvolat
nebo jmenovat předseda spolku. V takovém případě se postup dle odstavce 2) až 4)
neuplatní. Předseda spolku vyžádá nejpozději do 14 dnů poté, kdy krajského
koordinátora odvolal nebo jmenoval, stanoviska členů předsednictva spolku k tomuto
odvolání nebo jmenování. Neobdrží-li předseda spolku nejpozději do 30 dnů od
odvolání nebo jmenování krajského koordinátora souhlasná stanoviska k tomuto
odvolání nebo jmenování od alespoň dvou třetin členů předsednictva spolku, pozbývá
toto rozhodnutí platnosti.
Čl. 19.
Místní organizace
1) Spolek se člení na místní organizace jako pobočné spolky, které vznikají zpravidla u
jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče. Místní organizace musí mít minimálně 3
členy. Vznik místní organizace je vázán na udělení licence předsednictvem spolku.
Licence obsahuje jméno předsedy místní organizace.
2) Lékařský klub sdružující soukromé lékaře je jednou z místních organizací spolku.
3) Místní organizace zaniká odejmutím licence ze strany předsednictva spolku a to
v případě hrubého porušení programu spolku, v případě porušování stanov spolku a
v případě neodvádění určené části členských příspěvků na centrální účet spolku po
dobu delší než tři měsíce, pokud tato organizace nemá předsednictvem povolen jiný
způsob odvodu podílu z členských příspěvků. Rozhodnutí o zrušení místní organizace
podléhá schválení revizní komisí spolku.
4) Předsednictvo místní organizace se může proti rozhodnutí o odejmutí licence odvolat
ke sněmu spolku. Do konečného rozhodnutí sněmu spolku je pozastavena platnost
licence místní organizace.
5) Místní organizace zaniká, pokud počet jejích členů klesne pod tři nebo konsensuálním
usnesením všech členům dokumentovaným jejich písemným prohlášením.
6) V případě zániku místní organizace rozhoduje o nakládání se zbylým majetkem
předsednictvo spolku.
7) Místní organizace jedná jménem LOK-SČL v rozsahu zmocnění uděleného předsedou
LOK-SČL a v rozsahu určeném těmito stanovami.
8) Právní osobnost místní organizace jako pobočného spolku se odvozuje od právní
osobnosti hlavního spolku.
Čl. 20.
Členská schůze
1) Členskou schůzi svolává předseda místní organizace, v případě ustanovování nové
organizace její přípravný výbor, nejméně jedenkrát ročně. Pokud předseda místní
organizace členskou schůzi nesvolá nejpozději do 30 dnů poté, kdy k tomu byl vyzván
předsednictvem místní organizace, je členskou schůzi oprávněn svolat jiný člen
předsednictva místní organizace, kterého tím předsednictvo místní organizace pověří.
2) Členská schůze volí a odvolává předsedu, jednoho nebo dva místopředsedy a členy
předsednictva místní organizace. Členská schůze před volbou rozhodne, zda bude volit
jednoho nebo dva místopředsedy.
3) Členská schůze rozhoduje o přijetí a vyloučení člena. V období mezi členskými
schůzemi vykonává tuto pravomoc předsednictvo místní organizace, jehož rozhodnutí
pak podléhá schválení členské schůze. Vylučovaný člen má právo se odvolat
k předsedovi revizní komise spolku a k předsedovi spolku.

8

Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
stanovy
4) Členská schůze rozhoduje po konzultaci s předsedou spolku o vyhlášení stávky a o její
formě.
5) Pokud byli o místě a termínu konání členské schůze písemně alespoň s předstihem pěti
dnů informováni všichni členové, je členská schůze usnášení schopná v případě, že je
přítomno alespoň o jednoho člena více než kolik činí dvojnásobek členů předsednictva
místní organizace.
6) Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Pouze k odvolání
předsedy, místopředsedy a předsednictva místní organizace, je potřeba alespoň
dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.
7) Členská schůze schvaluje zprávu předsedy o činnosti a o hospodaření.
8) Členská schůze rozhoduje o zásadních otázkách činnosti místní organizace.
Čl. 21.
Předsednictvo místní organizace
1) Je voleno členskou schůzí v počtu 3, 5 nebo 7 členů. Členy předsednictva jsou
předseda a místopředseda nebo dva místopředsedové místní organizace, kteří jsou
voleni přímo členskou schůzí.
2) Jednání předsednictva místní organizace svolává její předseda, popřípadě
místopředseda, nejméně čtyřikrát ročně.
3) Předsednictvo místní organizace rozhoduje o vyhlášení stávkové pohotovosti.
Předseda místní organizace o tomto rozhodnutí neprodleně informuje předsedu spolku.
4) Předsednictvo místní organizace schvaluje kolektivní smlouvu před jejím podpisem.
5) Každý člen místní organizace má právo účastnit se jednání předsednictva místní
organizace. Nemá však právo hlasovat, pokud není členem předsednictva.
6) Předsednictvo místní organizace má povinnost chránit majetek místní organizace a
dbát, aby hospodaření místní organizace bylo v souladu s platnými zákonnými
předpisy, platnými předpisy upravujícími činnosti a hospodaření spolku a opatřeními
přijatými předsedou spolku k zamezení neoprávněnému nakládání s majetkem a
k ochraně majetku místních organizací.
Čl. 22.
Předseda místní organizace
1) Licence pro místní organizaci obsahuje jméno předsedy, který spolu s místopředsedou
či místopředsedy reprezentuje místní organizaci.
2) Předseda řídí činnost místní organizace, vede kancelář místní organizace.
3) Vyjednává jménem spolku se zaměstnavatelem, a na místní úrovni s orgány státní
správy, se spolky zdravotníků a zdravotními pojišťovnami.
4) Jedná jménem spolku v záležitostech místní organizace včetně podpisového
práva. K takovému jednání je oprávněn také místopředseda spolku. K platnosti
právního úkonu, který jménem místní organizace činí předseda, není nutný podpis či
souhlas místopředsedy. K platnosti právního úkonu, který jménem místní organizace
činí místopředseda, je však nutné písemné pověření či podpis předsedy, případně
pověření předsednictva místní organizace.
5) Uzavírá za místní organizaci jako příslušný odborový orgán jménem spolku kolektivní
smlouvu se zaměstnavatelem. Při jednání o kolektivní smlouvě může být předseda na
vlastní žádost zastoupen jiným funkcionářem spolku nebo osobou pověřenou
předsedou spolku. Zástupce LOK-SČL je oprávněn k jednání přizvat své odborné
poradce (právníka, ekonoma, apod.)
6) Zodpovídá za hospodaření místní organizace a za řádný odvod podílu z příspěvků na
centrální účet spolku. Podává předsedovi spolku jedenkrát ročně přehled hospodaření
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místní organizace. Je povinen bez zbytečného odkladu realizovat opatření přijatá
předsedou spolku k zamezení neoprávněnému nakládání s majetkem a k ochraně
majetku místních organizací.
7) Předseda nebo místopředseda svolávají a řídí jednání předsednictva místní organizace
a členské schůze.
8) Předseda je delegátem sněmu a účastní se porad svolávaných předsedou spolku.
9) Předseda je povinen informovat členy o činnosti spolku.
10) Pokud předseda místní organizace nemůže po omezený časový úsek svoji funkci
vykonávat, přechází jeho pravomoci na místopředsedu (místopředsedy) místní
organizace.
11) Předseda je oprávněn delegovat své pravomoci a povinnosti.
HOSPODAŘENÍ
Čl. 23.
Zásady hospodaření
1) Příjmy spolku tvoří zejména členské příspěvky, příspěvky z fondu kulturních a
sociálních potřeb (sociálního fondu), dary sponzorů a příjmy z obchodní činnosti
běžné pro odborové organizace.
2) Prostředky spolku jsou majetkem účelově určeným k plnění úkolů, vytyčovaných
stanovami a programem spolku, a smí jich být používáno pouze v souladu s
tímto určením, a to účelně a hospodárně.
3) Spolek je samostatným právním subjektem. Je oprávněn nabývat majetkových práv a
zavazovat se na základě rozhodnutí předsedy a usnesení předsednictva.
4) Hospodaření spolku kontroluje revizní komise.
5) Za hospodaření spolku odpovídá jeho předseda. Podpisové právo mají předseda a
v mezích svého pověření místopředseda spolku. Ustanovení článku 15 odst. 1 věta 3 a
4 platí obdobně.
6) Předseda spolku může z členů předsednictva jmenovat pokladníka a udělit mu též
podpisové právo.
7) Předseda spolku předkládá sněmu zprávu o hospodaření.
8) V případě zániku členství ve spolku nevzniká bývalému členovi nárok na majetkové
vyrovnání.
9) Místní organizace hospodaří s majetkem spolku v rámci svého rozpočtu. Jsou
oprávněny nabývat majetkových práv v souladu se stanovami. Za hospodaření místní
organizace zodpovídá její předseda. Předseda místní organizace taktéž zodpovídá za
řádné shromáždění podkladů pro vedení účetnictví spolku a jejich včasné předání
předsednictvu prostřednictvím sekretariátu.
10) Místní organizace může v souladu s článkem 5 odst. 18 stanov poskytovat profesním
komorám, případně svým členům, hmotnou podporu formou finančního plnění
odpovídajícího výši členských příspěvků, které jsou těmto členům spolku stanoveny
na základě jejich členství v těchto komorách. Hmotnou podporu dle předchozí věty je
možno poskytnout pouze tehdy, pokud místní organizace řádně plní svou odvodovou
povinnost vůči centrálnímu účtu spolku dle článku 9 stanov a tato podpora nijak
neohrozí kladnou bilanci mezi příjmy a výdaji místní organizace v roce, kdy se
podpora poskytuje, v porovnání s rokem minulým. Úhrada ČP profesním komorám a
spolkům z prostředků místní organizace LOK-SČL pro členy organizace je možná po
prověření hospodaření místní organizace Centrem a se souhlasem předsedy LOKSČL. Platí bez výjimky pro všechny místní organizace LOK-SČL.
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11) Spolek nebo místní organizace může svým členům a funkcionářům nahradit účelně
vynaložené výdaje, které jim vzniknou v souvislosti s realizací činnosti spolku,
případně výkonem jejich funkce ve spolku. Člen spolku, který je v rámci činnosti
spolku pověřený cestou, má nárok na náhradu jízdních nákladů, náhradu za použití
vlastního vozidla a nocležného. Do výše cestovních náhrad upravených
v pracovněprávních předpisech je příspěvek na cestovné od daně osvobozen.
12) Předseda místní organizace je povinen dodržovat finanční kázeň a plánovat
hospodaření a finanční příjmy a výdaje místní organizace tak, aby při meziročním
vyúčtování zajistil kladný zůstatek (finanční rezervu) na účtu místní organizace
nejméně ve výši 20% předpokládaného čistého ročního příjmu místní organizace po
odvodu do centra. V odůvodněných případech se souhlasem předsedy sdružení lze při
meziročním vyúčtování připustit záporný hospodářský výsledek místní organizace
nejvýše do 15% předpokládaného čistého ročního příjmu místní organizace po odvodu
do centra. Dojde-li k takovému opatření, je předseda místní organizace následně
povinen zajistit opětného dosažení kladného hospodářského výsledku místní
organizace nejpozději do 30.6. roku následujícího.
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. 24.
Zánik spolku
1) Spolek zaniká rozhodnutím sněmu delegátů rozpuštěním nebo sloučením s jiným
spolkem.
2) Nepřejde-li majetek, jenž sloužil účelům spolku na právního nástupce, provede se
jeho likvidace.
3) V případě zániku spolku je likvidační zůstatek rozdělen mezi ty členy, kteří byli
členy ke dni zániku spolku, pokud sněm spolku nerozhodne jinak.
Čl. 25.
Přechodná ustanovení
1) Práva a povinnosti, které před změnou stanov schválenou sněmem dne 5.4.2005
nabyla nebo zavazovala místní organizaci, s účinností ke dni následujícímu po tomto
dni přechází na sdružení.
2) Funkce revizora zaniká ke dni 26. března 2010.
Čl. 26.
Platnost stanov
Tyto stanovy vstupují v platnost a účinnost dne 28. dubna 2014.
Předseda: MUDr. Martin Engel
Místopředseda: MUDr. Jana Vedralová
MUDr. Miloš Voleman
Předseda revizní komise:

MUDr. Vratislav Škoda
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