Republikový výbor SPCCH v ČR, z. s.
1. Republikovému výboru přísluší zejména:
a) řídit činnost SPCCH v období mezi sjezdy, rozpracovávat usnesení Sjezdu, určovat
způsoby jeho realizace a provádět jeho kontrolu,
b) schvalovat rozpočet SPCCH, hodnotit způsoby jeho zabezpečení a posuzovat jeho
čerpání,
c) volit předsedu a dva místopředsedy, kteří jsou členy výkonné rady
d) jmenovat a odvolávat ředitele(ku) Centra služeb SPCCH,
e) jmenovat pět členů Výkonné rady,
f) schvalovat Organizační a jednací řád SPCCH,
g) provádět výklad Stanov SPCCH a Organizačního a jednacího řádu SPCCH,
schvalovat změny Stanov SPCCH v případě nesouladu s platnými právními
předpisy, nebo pokud je změna nezbytně nutná pro další činnost organizace
(změny budou následně předloženy nejbližšímu Sjezdu),
h) schvalovat zastoupení SPCCH v mezinárodních organizacích a jiných občanských
sdruženích, humanitárních a církevních organizacích s celostátní působností a
jmenovat své představitele do těchto organizací,
i) schvalovat zřizování účelových organizací,
j) řešit podněty a stížnosti adresované Republikovému výboru,
k) svolávat Sjezd, stanovit klíč pro volbu delegátů, vybírat čestné hosty sjezdu,
schvalovat základní sjezdové dokumenty a organizační zabezpečení sjezdu,
l) schvalovat minimální výši poplatků spojených s registrací členů, způsob placení
členských příspěvků a příspěvkových známek, sjezdových a dalších mimořádných
známek,
m) schvalovat mimořádné (mimorozpočtové) výdaje nad limit stanovený pro ředitele
Centra služeb SPCCH a pro předsedu Republikového výboru Organizačním a
jednacím řádem SPCCH
n) schvalovat ocenění za mimořádný přínos pro zkvalitnění života zdravotně
postižených občanů,
o) pravidelně hodnotit činnost statutárních orgánů SPCCH a dalších funkcionářů
SPCCH delegovaných do jiných organizací.
p) rozhodovat o převzetí právního nástupnictví pobočného spolku – ZO, OO, KO - ve
smyslu § 169 odst. 1 OZ, který se zrušuje rozhodnutím členské schůze (shromáždění)
pobočného spolku a tato členská schůze (shromáždění) požádá o převzetí právního
nástupnictví pobočného spolku, vč. převzetí veškerého majetku Republikovým
výborem SPCCH v ČR, z. s.
q) rozhodnout o vyloučení člena, který závažně porušuje povinnosti člena SPCCH a
svým jednáním závažně poškodil dobré jméno celorepublikové organizace
SPCCH, rozhodnout o zrušení pobočného spolku – základní, okresní, krajské
organizace SPCCH - pro závažné poškození dobrého jména organizace, nebo pro
závažné porušení Dohody o vzájemných vztazích mezi celorepublikovou
organizací a pobočným spolkem.
2. Republikový výbor svolává předseda nebo jím pověřený statutární zástupce podle
potřeby, nejméně však dvakrát ročně, případně na žádost nejméně jedné čtvrtiny členů
Republikového výboru.

3. Republikový výbor může mimo zasedání přijímat rozhodnutí per rollam. V takovém
případě zašle předseda Republikového výboru nebo ředitel Centra služeb SPCCH
členům Republikového výboru podklady k rozhodnutí a formulaci odpovědi, s níž
mají členové vyslovit souhlas. Současně stanoví lhůtu pro sdělení odpovědi.
Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je Republikovému výboru SPCCH doručena kladná
odpověď posledního člena Republikového výboru, kterou je dosaženo souhlasu
většiny členů. Na následujícím zasedání Republikového výboru je podána informace o
rozhodnutích přijatých per rollam od předchozího zasedání.
4. Rozhodnutí Republikového výboru SPCCH jsou závazná pro všechny pobočné spolky
SPCCH a jejich členy.
5. Poradními orgány Republikového výboru jsou odborné sekce, dále odborné komise
ustavované ad hoc k řešení konkrétních případů, nebo trvale k řešení určitých
specifických odborně náročných problémů spojených s činností SPCCH.
Výkonná rada RV SPCCH v ČR, z. s. – statutární orgán
1. Statutárním orgánem republikové organizace SPCCH je Výkonná rada Republikového
výboru SPCCH. Jménem statutárního orgánu jedná předseda Republikového výboru a
ředitel(ka) Centra služeb, případně další pověřený člen Republikového výboru.
Výkonná rada je oprávněna zejména:
a) schvalovat směrnice a metodické pokyny k zásadním činnostem SPCCH v souladu
s usnesením Sjezdu a Republikového výboru,
b) projednávat stížnosti a podněty jednotlivých členů a organizací SPCCH adresované
Republikovému výboru a připravovat návrhy na jejich řešení,
c) uzavírat dohody o kolektivním členství a posuzovat jejich plnění,
d) sledovat výsledky činnosti Centra služeb SPCCH, případně dalších hospodářských a
účelových zařízení, jejichž zřizovatelem je SPCCH,
e) hodnotit výsledky činnosti odborných sekcí a komisí,
f) na základě zpráv a zjištění Republikové kontrolní komise pravidelně
kontrolovat a hodnotit hospodaření s majetkem SPCCH a finančními prostředky SPCCH
svěřenými k účelovému využití a v případě potřeby přijímat nápravná opatření,
rozhodovat o mimořádných (mimorozpočtových) výdajích přesahujících limit pro
ředitele Centra služeb SPCCH a pro předsedu Republikového výboru stanovený
Organizačním a jednacím řádem,
g) připravovat a Republikovému výboru předkládat návrhy výkladu Stanov SPCCH a
Organizačního a jednacího řádu,
h) schvalovat mezinárodní styky se zahraničními právnickými i fyzickými osobami
pracujícími v oblasti zdravotně postižených.
2. Výkonná rada se schází nejméně čtyřikrát ročně, svolává ji předseda Republikového
výboru nebo jím pověřený zástupce.

