
S TAN OVY

SvazupostiženychcivilizačnímichorobamivČeské@.s.

Obsah:
I. Název, sídlo a postaveni zapsaného spolku
II. Definice, poslání a rikoly SPCCH
III. Členství v SPCCH
IV. organizační vystavba SPCCH
V. Základní organizace SPCCH
VI. okresní organízace SPCCH
VII. Krajské organizace SPCCH
uII. Republiková organizace SPCCH
IX. odborné irtvary SPCCH
X. Majetek SPCCH
XI. Řešení vnit ních sporti
XII. Závérečná ustanovení

tt r,t l

I. Název, sídlo a postaveni zapsaného spolku

1. Název zapsaného spolku : Svaz postižen ch civilizačními chorobami v České republice,

z. s. (dále jen SPCCH)

2. PouŽívaná zkratka SPCCH .r, ČR

3. Sídlo zapsaného spolku: Karlínské nám.12, 186 00 Praha 8

4. SPCCH pťrsobí na celém uzemí České republiky

5. Statutárním orgánem SPCCH je V konnáradaRepublikového vyboru SPCCH

II. Definice, poslání a rikoly SPCCH

1. SPCCH je samostatnym nezávislymzapsanym spolkem s plnou právní subjektivitou,
sdruŽuj ícím na zák\adě dobrovolného členství osoby postiŽené civilizačními chorobami a

další zdravotně postiŽené občany, jejich rodinné p íslušníky a další fyzické i právnické

osoby, které mají zájem o spolupráci.

2. Posláním SPCCH je
a) sdruŽováni zdravotně postižen; ch a dlouhodobě chronicky nemocnych dětí, mládeŽe,

občanťr v produktivním věku a senior se zamě ením na postiŽené civilizačnimi
chorobami,

b) obhajoba práv, pot eb azájmi zdravotně postiŽen1ich občan ,
c) organizováni sociální, zdravotní a léčebné rehabilitace, podpora integrace zdravotně
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postiŽenyclr občan , i' ''

d) poskytování služeb zdravotně postiŽenym občantim, ', 
'_-

e) organizace a provádění vzdělávacích a jin ch aktivit slouŽících zájm m zdrayotllě
postiŽen ch občan . '''..--_ 

. *i,:..'

3. Hlavnínri ukoly SPCCH jsou:
a) p ipomínkování návrhri právních p edpisri a návrhy na pravu stávajících právních

p edpisťr dot1ikajících se sociálního postaveni, vzdě|ání. pracovního uplatnění. zdravotní
a sociální péče' zabezpečování pot ebn;ich rehabilitačních a kompenzačních pomťrcek a
vytvá ení lepších Životních podmínek pro zdravoÍně postiŽené občany všech věkovych
skupin,,

b) vyvoj , rozpracování a realizace programri zdravotní, sociální, léčebné a pracovní
rehabilitace, rekvalifikace a rekondice pro zdravotně postiŽené občany,

c) spolupráce Se státními orgány, orgány regionální i obecní správy a Samosprávy',
humanitárními organizacemi a církvemi, odbornymi pracovišti a zájmovymi
sdruŽeními léka , pedagog a psychologťr a dalšími spolky a institucemi s národní i
mezinárodní prisobností p i zabezpečování zájmi a rovnocennych Životních podmínek
zdravotně postiŽenych občanťr,

d) organizování spolkové ,, zájmové, sociální, rehabilitační, rekondiční a edukační činnosti
zdravotně postiŽenych občan všech věkovych skupin' pomoc zdravotně postiŽenym
občanrim, chronicky dlouhodobě nemocnym a seniorrim p i organizování jejich
spolkové' rekreačni a zájmové činnosti,

e) poskytování služeb zdravotně postiŽenym občan m v oblasti sociálně-právního
poradenství,

t) organizování rekvalifikačních kursri a dalšího odborného vzdělávání pro zdravotně
postiŽené občany i pro odborné pracovníky,

g) informační a osvětové prisobení na ve ejnost Seznamováním se specifikami ŽivoÍa
zdravotně postiženych občanri a jejich pot ebami vyvolanymi zdravotním postiŽením
včetně ediční činnosti.

4. Pri plrrění svych programovych cíl a hlavních kolťr SPCCH
a) využivá zkušeností a doporučení zahraníčních organizací jednotlivych skupin zdravotně

postiŽen;ich občan a spolupracuje s nimi'
b) vyuŽívá vysledkri práce a zkušeností p edních světovych i česk;ich vědeckych a

odbornych pracovišt', p edevším v oblasti zdravotnictví, speciální pedagogiky.
psychologie apod. k vytvá ení programri zdravotni, sociální a pracovní rehabilitace,
rekvalifikace a rekondice zdravotně postiŽenych občan a aktivně se podílí na vytvárení
těcl-rto programri i pro občany s kombinací rfnného typu zdravotního postiŽení,

c) spolupracuje s ostatními občanskymi sdruŽeními zdravotně postiŽenych občanťt' obecně
prospěšn; mi společnostmi a nadacemi zabyvajicími se problematikou těchto občan a
mriŽe s nimi vstupovat do ťrčelovych (ad hoc), nebo trvalych svazk .

III. Členství v SPCCH

l. Členství v SPCCH je ádné a čestné.

2 Řaane členství je individuální a kolektivní.



3. Individuálním členem se mťrže stát občan České republiky nebo cizí státní p ísl
patnácti let, pokud je sám zdravotně postiŽeny,zabyvá se péčí o tyto občany n
jejich prospěch, nebo mázájem se zričast ovat aktivit SPCCH. Za občany
let Se nrohou stát členy jejich rodiče nebo zákonni zástupci.

4. Kolektivním členem se mťrŽe stát právnická osoba zabyvajicí se péčí o zdravotn
občany nebo praci v jejich prospěch, p ípadně je sdruŽující.
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5. Čestn; m členem se m:iuže státfyzická nebo právnická osoba bez ohledu na státní p íslušnost
či sídlo za mimoÍádny p ínos ve prospěch zdravotně postiŽenych občanri.

6. Individuální členství vzniká zap\acením registračního poplatku a členského p íspěvku za
béŽny kalendá ní rok nazák|adě rozhodnutí vyboru zák|adni organizace SPCCH (dále jen

Zo), nebo okresní (obvodní, městské) organizace SPCCH (oo nebo Mo), kterou si člen
podle své vlastní vtile zvolil. Tato Zo (nebo oo, Mo) m Že registraci odmítnout.
Individuální členství m že b; t pouze v jedné Zo (nebo oo, Mo).

7. Kolektivní členství vznikánazákladě rozhodnutí p íslušného statutárního orgánu SPCCH.
U organizacís celostátní prisobností (tzn. prisobících na více neŽ polovině uzemi České m
republiky) nebo s odpovídajícím vyznamem' rozhoduje Republikov;i qibor' V ostatních
p ípadech potom místně p íslušny krajsk v;bor SPCCH (dále jen KV) či okresní vybor
SPCCH nebo místně p íslušny vybor Zo. Následně |ze uzav ít dohodu, která vymezuje
p edevšímvzájemné závazky vypl; vajicí z kolektivního členství. Právnická osoba

Žádaiící o kolektivní členství musí p edloŽit své stanovy, statut nebo v; pis z obchodního

rejst íku.

8. Čestné členstv í vznikána rovni Zo nebo na rovni SPCCH. Čestné členství na rovni Zo
vznikána návrh vyboru Zo schválením členskou schrizí Zo. Čestné členství na rovni
SPCCH vzniká schválením Republikového vyboru, návrhy mohou podávat členové
Republikového vyboru nebo KV či oV.

9. Individuální členství zanlká mrtím, vystoupením, marnym uplynutím posledního dne

lhťrty' která byla členovi stanovenakzaplacení dluŽnych člensk1fch p íspěvkri, pokud byl

člen ve vyzvě k zap|acení na tento následek neplacení p íspěvk upozorněn, nedohodne-li

se Z:o se členem jinak, vyloučením rozhodnutím vyboru Zo.

l0. Vyloučen mťrŽe b1it člen, ktery závaŽně porušuje povinnosti člena SPCCH a v p imě ené

llrťrtě nezjednal nápravu ani po vyzvě VyboruZo.Yyzva se nevyŽaduje, nelze-li
porušení povinnosti odčinit, nebo zpťrsobilo-li SPCCH zvlášť závaŽnou ťrjmu.

l l. Vyloučen; člen je oprávněn do l5 dnťr po doručení rozhodnutí o vyloučenípoŽádat o
p ezkoumání členskou schrizí Zo.Ta rozhodne po posouzení všech okolností o
vyloučení s konečnou platností.

12. Kolektivní členství zanikábuď dohodou o ukončení členství, nebo jednostrannym

vypovězením dohody o kolektivním členství, obvykle pro neplnění dohodnut;fch závazk ,

p ípadně zánikem právnické osoby, která byla kolektivním členem.

13. Čestné členstvi zanikárimrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby, odstoupením ze

strany čestného člena nebo zrušením tím orgánem SPCCH, kter o vzniku čestného

členství rozhodl. V posledním p ípadě však musí byt čestny člen písemně Vyrozuměn o

dťrvodeclr tohoto kroku.
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a) zučast ovat se a podílet se na činnosti SPCCH. navrhovat nové směry této djínosl í l: j

vznášet dotazy,podněty a stíŽnosti ke všem orgánrim SPCCH aŽdo urovně Sipzdu," 
''--'"--J,,

b) volit a b;i't volen do všech orgánri SPCCH (od 18 let), t..'... 
i r '',

c) zvolit si Zo (nebo oo, Mo), ve které se chce zričast ovat činnosti dle svych zájmi a pot eb.
d) vyŽadovat pot ebné informace a podkladové materiály pro vykon své funkce v orgánech

SPCCH,
e) podílet se na všech v hodách vyplyvajících ze členství v SPCCH.

15. Práva a povinnosti kolektivních členťr vypl; vají z dohod o kolektivním člerrství.

16. Cestny člen je oprávněn se ričastnit jednání orgán SPCCH na té rovni., na které byl

.inretrován čestrryrn členem. Není-li současně ádnym členem tolroto orgánu, má pri
jednání hlas poradní.

17 . KaŽd;Í individuální člen je povinen
a) svym jednáním hájit dobré jméno a zájmy zdravotně postiŽerrych občanťr a naponláhat

rozvoji mezilidsk; ch vztahŮ na zák\adě vzájemné pomoci, dťrvěry a porozumění,
b) dodrŽovat Stanovy SPCCH a další interní p edpisy SPCCH,
c) podle svych nroŽností a zdravotního stavu se aktivně zričast ovat života a činnosti Zo,

(oo, Mo) klubu, nebo zájmové skupiny, t
d) ádně a iniciativně plnit povinnosti vyplyvající z funkce' do které byl zvolen,
e) platit včas členské p íspěvky Ve stanovené qfši (v1 ši členskych p íspěvk upravuje

organizační a jednací tád SPCCH) ) ,

f) ádně pečovat o zaprijčeny nebo svě eny majetek SPCCH a chránit.iej p ed poškozením
nebcl ztrátott.

g) lrlásit bez zbyÍečného odkladu Zo (nebo oo, Mo), kde je registrován. veškeré změny
ťrdaj tvo ících p edmět registrace,

h) p i zániku členství vyrovnat veškeré závazky v či SPCCH.

IV. organizační vystavba SPCCH

l . Pri r.'ystar'bě SPCCH jsou dťrsledně uplat ovány demokratické principy.

2. Organizační vystavba SPCCH zahrnuje
a) sloŽku spolkovou, zahrnující jednotlivé organizační stupně SPCCH a

b) sloŽku odbornou, zahrnující profesionálně pťrsobící ritvary SPCCH, které
mohou z izovat všechny organizační stupně svazu.

obě sloŽky spolupracují na principech danych těmito stanovami.

3. organízační struktura SPCCH:
a) pobočny spolek místní
b) pobočny spolek okresní (obvodní, městsky)
c) pobočny spolek krajsky
d) SPCCH v CR

4. SloŽka odborná predstavuje profesionálně prisobící Centrum sluŽeb, p ípadně další odborné
profesionální rtvary p sobící v rámci SPCCH.

t-



5. organizační vystavba SPCCH vychází z těchto zásad:
a) všechny orgány SPCCH jsou voleny zdolanahoru ve ejnym či tajn1im lrlasov,,árrinr. o

zprisobu hlasování rozhodují voliči, - '.'. ,

b) členská schťrze je usnášeníschopná, je-li p ítomna většina rádn;ich členri za |, ' '.'- .

predpokladu, že o korrání schtize byli vyrozuměni nejméně 30 dn p edem, ,, ''' 
._ :

c) uZo, které mají členskou základnu vyšší než 700 člen , se mohou konat dílčíplenské :

schťrze v pr běhu jednoho měsíce. Dílčí schrjze nesmí rozhodovat o zániku orgániaqĚní '

jednotky' nebo o p evodu nelnovitého majetku nad l00.000.-- Kč (rrákup' prodej.
darování). Pro schopnost usnášet se a pro p ijímání usnesení se z častnění člerrové a
odevzdané hlasy sčítaj í;

d) sllrorr ždění delegátťr a zasedání volenych orgánťr je usnášenísclroprré. je-li p'ítornno
alespori 51 procent zvolen; ch delegátri nebo člen voleného orgánu,

e) usnesení jsou p ij ímána nadpoloviční většinou hlasti p ítomn; ch s hlasem rozhodr'rjícínr
V p ípadě rovnosti hlasri rozhoduje hlas p edsedajícího, kaŽdy zpŤíÍomnych má pouze
jeden hlas, hlasování jménem či v zastoupení rrep ítonrného.je neprípustné.

f) stanoveny počet funkcioná ri v jednotlivych orgánech SPCCH je r.rdrŽován cloplnováním
ztad zvolenych náhradníkťr a po jejich vyčerpání kooptací,

g) člerr SPCCH nrťrŽe byt do stejrré furrkce volen i opakovaně.

Y. Zitkladní organizace SPCCH

1. Zák|adní organizace (Zo)je místním pobočn;fm spolkem SPCCH.

2' Yzniká z iniciativy postiŽenych civilizačními chorobami, seniorri. rodič . p átel a
oclborlríkLl. ktel'í pracují ve prospěclr takto postiŽenych, schválením Republikovyrn
vyborenr, zaregistrováním SPCCH v registru základních organizací. Podmírrkou registrace
Zo je uzavÍení Dohody o vzájemn1ich vztazích mezi SPCCH a Zo.

3. Zo se zÍtzuje na rirovni obce, m Že však bytzÍizena i na uzemi několika obcí, okresťr či
vyššího ťtzemně správního celku (v tomto p ípadě je zvolena Za sídlo Zo .iedna z obcí
lež'ící na ťtzenrí. kcte Zo p sobí).

4. Zo musí nrít nejméně sedm členri, pracuje samostatně a má plnou právní subiektivitu.

5. Zo podle potreby prost ednictvím SPCCH v ČR zakládáa provozuje vlastní zaÍizeni.

6. 7,o mŮže poŽádat SPCCH v ČR o založení jiné právnické osoby k poskytování sluŽeb.

7 . PÍi Zo nrohou vznikat kluby a zájmové skupiny.

8. Hlavní ťrkoly Zo '

a) zjišt'ovat konkrétní problémy zdravotně posti ženychobčan v místě p sobnosti.
inicior,'at.ieiiclr rešení ve spolupráci s místními orgány státní správy a Samosprávy obcí a
dalŠírrri konrpetentními organizacemi či institucemi a obhajovat konkrétrrí společné i
irrdividuální zájmy zdravotně postiŽenych občanťr vrjči těmto orgán nr a institucím,
jakož i dalším právnick ,m a ťyzickym osobám,

b) propagovat činnost SPCCH mezi zdravotně postiŽenymi občany i zdravou verejností
v místě prisobnosÍiZo azískávat nové členy pro aktivrrí plnění ťrkolťr SPCCH na ťtzenrí
své pťrsobnosti,



c) seznamovat zdravotně postiŽené občany s právními p edpisy p edevším v oblasti :

sociální poIitiky' s novymi typy protetickych, rehabilitačních a kornpenzačrťch ''
portrucek. S programy zdravotní, pracovní a sociální rehabilitace. rekvalifikace u" ..;
rekondice,

d) podle podmínek azájmu člen zajišt'ovat vybrané sociální a rehabilitační sluŽby,
e) vytvá et podmínky pro činnost zájmovych skupin zdravotně postiŽenych člen v

Zo, propagovat jejich činnost mezi členy Zo i mezi zdravou ve ejností,
f) získávat prost edky pro činnostZo a v jejím rámci prisobících klubťr azájmovych

sl<trpirr vyběrenr člensk;ich p íspěvk i z dalších zdroj (dotace, Sponzorské dary apod.).

9. orgány Zojsou:
a) členská sch ze
b) vybor ZO
c) kontrolní komise

10. ČleIlská schťrze Zoje jejím nejvyšším orgánem. Sch ází se dle pot eby zpodnětu vyboru
trebo rradpoloviční většiny všech člen , minimálně však jednou ročně. P ísluší jí
a) projednávat činnost Zo a v jejím rámci prisobících klubri a zájmovych skupin. hodnotit

ji a určovat závazné rikoly pro další období,
b) schvalovat rozpočet Zo,hodnotit jeho čerpání, rozhodovat o q ši členskych p íspěvk

nad rárnec minima stanoveného v organizačním a jednacím ádu SPCCH,
c) pro.jeclnávat zprávy revizní a kontrolní komise a schvalovat jí navrhovaná opatrení

k odstrarrěrrí prípadrrych nedostatkťr v hospodaÍení Zo,
p edkládat návrhy a podněty vyšším orgán nr SPCCH'
volit nejméně t íčlenny vybor a t i členy revizní a kontrolní komise. kterí rresrně.jí b1rt
členy vyboru; p edsedové klub a zájmovych skupin tnolrou byt členy vyboru.
volit delegáty na okresní shromáždění podle klíče stanovenélro organizačním a

ramcl

d)
e)

0
jedrracím ádern SPCCH,

g) tlill'rltol'at ze svyclr členťr Zokandidáty do orgán svého oV a okresní revizní a
kontrolrrí komise, KV a krajské revizní a kontrolní komise' do Republikového vyboru a
Republikové revizni a kontrolní komise.

11. V] bor Zo organizuje plnění rikolťr Zo v době mezi členskymi sclrťrzerni. K tomu zejnlérra
a) volrí ze svého st edu p edsedu, místop edsedu, hospodá e, kterí jsor.r oprávněni

vystupovat jmérrem Zo a p ljímat právní závazky a s tím související právní
oclpovědtlost za činnostZo. Ve vícečlenném vyboru volí dle pot eby další funkciorrá e,

b) sestavuje plán činnosti arozpočet Zo a p edkládá je k projednání a odsouhlasení
členské sch zi,

c) vede evidenci členti, Seznam členri je jen pro pot eby SPCCH' není zp ístupněn
ve ejnosti. Pobočny spolek je povinen jednou zarok predkládat aktuální seznam členťr
SPCCH v ČR Republikovému vyboru na zák|adě jeho rozhodnutí.

c'l) z"iztrie a organizuje činrrost klubťr a jirrych zájmovych skupin v ránrci pťrsobrrosti své
organizace,

e) ričelně hospoda í s majetkem a finančními prost edky Zo i s finančními prost edky
svě enynri Zo k čelovému využití. o vysledcích hospoda ení podává členské sclrťrzi
pravidel né zprávy ,

I vhodnym zp sobem informuje členy Zo o p ipravovanych akcích a dalšíclr aktivitác|'lZo.
g) aktivrrě spolupracuje s dalšími neziskovymi organizacemi' na uzemí své pťrsobnosti,

r' pl'ípaclě pot eby určuje své zástupce do čelovych nebo trvalyclr svazkťt s těrnito
organizacemi a stanoví jim rikoly p i obhajobě zájm SPCCH v těchto společnych



S\'aZcích
h) schází se dle pot eby, nejméně však čty ikrát do roka. Mimo ádné zasedání vybortr

mťrŽe byt svoláno na žádost minimálně čtvrtiny členťr vyboru. Jeho zasedání svolává l

p edseda nebo jím pově eny člen vyboru. Funkční období vyboru je zásadně pětileté.,
mriŽe však byt usnesením členské sch ze zkráceno

l2. Stattttárnínr orgánem Zo je p edseda. v době jeho nep ítomnosti rnístopredsecla Zo nebo
lrospodá', prípadrrě další člen vyboru, kterého vybor k této činnosti písenrně zmocnil.

l3. Kontrolní komise kontroluje soulad hospoda ení s rozpočtemZo s platnynri
právními p edpisy a interními p edpisy SPCCH. Je odpovědrrá členské schťrzi. které podává
nejméně jednou ročně revizní zprávu. Členství v komisi je neslučitelné se členstvím ve
vyboru Zo. Činnost komise ídí p edseda zvoleny zÍadjejích členťr. Zástupce
ktlrltrolní kornise j e oprávněn se zričastnit schťrzí vyboru s hlasem poradním. Furrkční
období kontrolní kornise je totoŽné s funkčním obdobím vyboru Zo.

14. Kluby a zď1mové skupiny nemají právní subjektivitu a hospodarí v rámci rozpočÍu Zo.
Prostredky, které ziskají vlastní iniciativou, ztistávají k jejich dispozici. Vybor Zo
odpovídá za dodržování platnych právních p edpisri p i jejich hospodarení a má v této

sotrvislosti právo korrtroly a p imě enych opat ení.

15. K zárriku Zo docházi,pok\esne-li počet jejích členri pod stanovenoll minimální hranici'
nebo rozhodnutím členské schtize' které se musí zťrčastnit nejméně 51 procent
registrovanych člen , p ípadně jí musí byt p edloŽen písemrry soulrlas se zániken Zo více
neŽ poloviny člen . Zo mt e zaniknout i rozhodnutím oo (nebo Mo)' jestliŽe po dobu
dvou let prokazaÍelně rrevyvíj í Žádnou činnost. V těclrto p ípadech jsou p edstavite|é Zo
ptlvinni Vyrovnat veškeré závazky zanikající Zo a p evést zbyvající nraietek rra p íslušny
vyŠŠí orgárr SPCCH' ktery je oprávněn rozhodnout o jeho dalším využití. Tento orgán
p ebírá i veškerou písemnou dokumentaci zanlklé Zo.

1 1. organizacijednání členské schťtze, vyboru a kontrolní komise upravuje
or ganizační a j ednac í tád.

VI. okresní orgánizace (obvodní, městské - oO, Mo) SPCCH

l . okresní organizace (oo, Mo) je okresním (městskym) pobočrrym spolkem SPCCH.

2.Yzn1ká ziniciativy zák\adních organizací SPCCH postiŽerrych ctvilrtzačními chorobarni.
které pracují ve prospěch takto postiŽenych, schválenínr Republikovyrrr vyborem.
zaregistrovánínr SPCCH v registru pobočrrych spolkťr SPCCH. Poclnrírrkou registrace oo
je r'rzav errí Dolrody o vzájemnychvztazíchmezi SPCCH a oo (Mo)

3. oo (Mo) podle pot eby prost ednictvím SPCCH zak\ádáaprovozrrje vlastnizaÍízení.

4. oo (Mo) mťrŽe požádat SPCCH o za|ožení jiné právnické osoby k poskytování sluŽeb.

()ltr'csrrí tlrgatlizace (oo, Mo) SPCCH mají plnou právrrí subjektivitu. Mají tyto orgárry:

a) okresrrí slrromáŽdění
b) okresní vybor
c) okresní kontrolní komise



l. okresní shromríŽdění je nejvyšším orgiínem SPCCH v okrese. okresní shromaŽděni
svolává oo (nebo Mo) podle potřeby. nejméně jednou za volební období' rrebo r-ra Žádost
nadpolovičrrí většiny Zo v daném okrese.

2. Delegáti zvolení členskými schůzemi Zo maji v okresním shromáždění hlas rozhodující
Delegáty s hlasem poradním jsou představitelé kolektivních členů, čestní členové a členové
odstupujícího okresního (městského) výboru, pokud nebyli zvolerri delegáty okresního
slrromážděni'

3. okresnímu shromáŽdění přísluší zejména
a) projednáVat veŠkeré otázky činnosti oo (nebo Mo) včetně jejího finančnílro zabezpečeIlí

a způsobu hospodaření s finančními prostředky,
b) projednávat a řešit podněty a stíŽnosti Zo i jednotlivých členů a obracet se s nimi i

s případnými vlastními podněty na krajské a republikové orgány SPCCH'
c) navrhovat ze svých Zo, příp. ze členů klubů zřízených při oo (nebo Mo)' kandidáty do

orgánů své oo (nebo Mo)' kraj ské oÍganizace (Ko) a do Republikového výboru a
RcpLlhl ikor',.t kontrolní komise.

d) volit minimálně tři členy okresního (městského) výboru a dva náhradníky. tři nebo pět

členů okresní revizní a kontrolní komise a dva náhradníky.

4. okresní výbor je v rámci své působnosti oprávněn zejména:
a) volit ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře a případně další funkcionáře

podle potřeby. oV můŽe ze svého středu volit předsednictvo,
b) spolrrpracovat se ZO, orgány státní správy, samosprávy, obcí, občanskými sdruženími.

obecně prospěšnými společnostmi a nadacemi' dalšími právnickými i fyzickýnri
osobami zabývď1icími se péčí o zdravotně postiŽené,

c) rozhodovat o účelových nebo trvalých organizačních svazcích s jinými právnickými
osobami zabývajícími se problematikou zdravotně postižených občanů a delegovat své
představitele do orgánů těchto právnických osob,

d) zřizor'at a organizovat činnost klubů ajiných zájmových skupin v rámci okresu.
e) podle podminek a zájmu členů zajišťovat vybrané sociální a rehabilitační sluŽby'

I zabezpeč,ovat ťtnanění prostředky pro svoji činnost a dbát najejich účelné vyuŽívání a
řádné vyúčtování. na základě Zpráv a zjištění okresní kontrolní komise
kontrolovat a hodnotit hospodďení s vlastním majetkem i s finančrrími prostředky
svěřenými oV k účelovému využití,

g) projednávat zprávy revizní kontrolní komise, provádět, kontrolovat a hodnotit
lcalizaci travrŽených rrápravných opatření'

h) podporovat činnost Zo působících v daném okrese, pořádat společné akce zejména
v oblasti sociální a léěebné rehabilitace, přípravy pro pracovní uplatnění apod.,

i) vést evidenci počtu členů v okrese,
j) rozhodovat o přijetí kolektivních členů, uzavírat dohody s nimi dohody o jejich členství
v rámci své územní působnosti a hodnotit plnění těchto dohod,
k ) sestavovat a schvalovat plán činnosti a rozpočet oV,
l) intbrnovat Zo o vyÍizování jejich podnětů a stíŽností,

m) v případě zánikl Zo kontrolovat vyrovnríní jejích závazků, převzít její majetek a
rozhodnout o jeho dalším využití,

n) řešit veškeré otázky spojené s činností SPCCH a s obhajobou a prosazováním zájnrů
zdravotně postižených občanů,

o) navrhovat KV a Republikovému výboru kandidáty na čestné členství.

t'
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OV (rrebo MV) Se schází Se dle pot eby, nejméně však čty ikrát do roka. Mimofiaitné
zasedáni oV (nebo MV) mtiŽe byt svoláno na Žádost minimálně čtvrtiny člerr vyboru. ''.' '

nebo poloviny Zo v okrese. Jeho zasedání svolává p edseda. místop edseda, rrebo'jínr '-:nebo polovtny ZU V OKreSe. Jeno Zaseoanl SVOlava preoseoa. mlsTopreoseoa, neDo'Jlm :'

pově eny člen oV. Funkční období oV (MV) je zásadně pětileté' mriŽe vŠak bvq

usnesením okresního shromáždění zkráceno.

(l. Stattrtárrrírr-r orgánem oo (nebo Mo) je p edseda oV (nebo MV), v době jeho
nep ítornnosti místop edseda nebo hospodá , p ípadně další člen oV (MV). kterého oV
(MV) k této činnosti písemně zmocnil.

7 . Kluby a zájmové skupiny nemají právní subjektivitu a hospoda í v rámci rozpočtu oo
(nebo Mo). Prost edky' které získají vlastní iniciativou, zťtstávajÍ k j.jich dispozici. oo
(nebo Mo) oclpovídá za dodrŽování platn;ich právníclr p edpisťr p i jejich hospoda ení a
nlá v této sot-tvislosti právo kontroly a priměrenych opat ení.

8. okresní (městská) kontrolní komise kontroluje dodrŽování platnych právních p edprsu a

směrnic SPCCH p i hospoda ení oo (nebo Mo). Metodicky ídí práci korrtrolních korrrisí

Zo aje oprávněna kontrolovat jejich činnost. o vysledcích své práce informuje okresrrí

shronráŽdění, oV, v p ípadě pot eby krajskou a republikovou kontrolní komisi. Činnost
komise 'íclí predseda zvoleny zÍgd jejích člen . Funkční období komise je totoŽné

s Íurrkčním obdobím oV (MV). Clenství v komisi je neslučitelné Se členstvím v oV,
p edseda komise je oprávněn se zričast ovat zasedání oV (MV) s hlasem poradním.

9. organizaci jednání okresního shromáŽdění' oV (MV) a okresní (městské)
kontrolní komise upravuje organizační a jednací ád SPCCH.

Vlt. Krajské organizace (Ko) SPCCH

1. Krajská organizace (Ko) je krajskym pobočnym spolkem SPCCH.

2.Yzntká ztnictativy okresníclr (městsk1ich) organizací SPCCH postiŽenych civilizačními
chorobami, které pracují Ve prospěch takto postiženych, schválením Republikovym
vyborem. zaregistrováním SPCCH v registru pobočnych spolk SPCCH. Podnrírrkou
registritce oo .je uzav ení Dohody o vzájemnychvztazíchmezi SPCCH a Ko.

Ko podle pot eby prost ednictvím SPCCH zakládá a provozuje vlastní zaŤízení.

Ko m ŽepoŽádat SPCCH o za|oŽení jiné právnické osoby k poskytování sluŽeb.

Kra.|ské organizace rnají plnou právní subjektivitu. Mají tyto orgány:

a) krajské slrronráŽdění
b) kraj sk vybor
c) krajská kontrolní komise

l. Krajské shromáŽděníje nejvyšším orgánem SPCCH v kraji. Svolává je KV podle pot eby.

nejméně však jednou za volební období, nebo naŽádost nadpoloviční větširry člen KV.
ttebcl rtadpoloviční větširry oo (nebo Mo) v kraji.

2. De\egáti zvolení okresními shromáŽděními mají v krajském shromáŽdění hlas rozlrodujíci.
Delegáty s hlasem poradním jsou p edstavitelé kolektivních člen . čestní členové a členové

J.

4.



odstupr"rjícího KV, pokud nebyli zvoleni delegáty krajského shromáŽdění. Na kra.|ské

shromáŽdění jsou delegováni členové Republikového vyboru SPCCH jako l-rosté.

3. Krajskému shromáždění p ísluší zejména:
a; prcjednávat veškeré otázky činnosti Ko včetně jeho finančního zabezpečení a zprišo|u ' /

hospoda ení s finančními prost edky, - ,!1
b) volit 9 až 15 členri KY a 2 až 4 nihradniky, 5 člen kraj ské kontrolní komise a 2

náhradníky,
c) projednávat a ešit podněty a stížnosti Zo a oo (nebo Mo) svého kraje" p ípadně i

stíŽnosti jednotliv1 ch členri, v p ípadě pot eby se s nimi obracet na republikové orgány'

SPCCH.
cl) volit delegáty na Sjezd podle klíče stanoveného organizačním a jednacím ádem.

navrhovat kandidáty do Republikového v1boru a Republikové kontrolni komise.

4. Krajsky vybor má pětileté volební období. KV je v rámci SVé pťrsobrrosti oprávněn
zejména:

a) 'ešit veškeré otázky, spojené s činností SPCCH ve SVém kraji a S prosazovánínr zájmtl
S\''VCh členťt.

b; spolupracovat se Zo, volební období Ve Svém kraji' orgány státní SpráVy, Samosprávy,
obcí' občanskymi sdruŽeními, obecně prospěšnymi společnostmi a nadacemi, dalšími
právnickymi i fyzickymi osobami zabyvajícími Se péčí o zdravotně posti Žené.

c) rozhodovat o ťrčelov1ich nebo trvalych organizačních Svazcích s jinymi právnickynri
osobami zabyvajicími Se problematikou zdravotně postiŽen;ich občan a delegovat své

predstavitele do orgánri těchto právnickych osob,

tl) 1lodle poc1lllínek a zájmll člentl zajišt'ovat vybrané sociálrrí a rehabilitační sluŽby
e) zabezpečovat finanční prost edky pro Svoji činrrost a dbát na jejich ťrčelrré vyuŽívání a

ádné Vyťlčtov ání, na zák\adě Zpráv a Zjištění krajské revizní a korrtrolrrí kornise
kontrolovat ahodnotit hospoda ení s vlastním majetkem i s finančními prost edky
svě enymi Ko k ričelovému vyuŽití,

f) projednávat Zprávy kontrolrrí komise, kontrolovat a hodnotit realizaci
llavrŽenych rrápravnych opat ení,

g) rozhoc1ovat o p'ljetí kolektivních členťr, uzavíÍat dohody o jejiclr člerrství v rámci své

zemní pťrsobnosti a hodnotit plnění těchto dohod'
h) sestavovat plán činnosti a rozpočet Ko,
i) informovat oo (nebo Mo) aZo Ve SVém kraji o vy izováníjejich podnět a stíŽností'
j) volit Ze SVého st edu p edsedu, místop edsedu, hospodá e a p ípadně další ftrnkcioná e

podle pot eby. KV mriŽe ze svého st edu Volit p edsednictvo,
lt) rlar'rho\'at Republikovému vyborr"r karrdidáty na čestné člerrství.

5. KV Se ScháZí dle pot eby, nejméně však dvakrát do roka. Mimo ádné zasedání KV rrrťrŽe

byt svoláno na Žádost minimálně čtvrtiny člerrťr vyboru' nebo polovirry oo (nebo Mo) r,'

kraji. Jeho zasedání svolává p edseda, místop edseda' nebo pověreny člen KV. Furrkčrrí

období KV ie zásadně pětileté' m Že však byt usnesením krajského shronráŽděni zkráceno.

(l. Statrrtártrínt orgánenr Ko je p edseda KV, v době jeho neprítomnosti rnístopredseda nebo

lrospodá , p ípadně další člen KV, kterého KV k této činnosti písemně zmocnil.

7. Krajská kontrolní komise kontroluje dodrŽování platnych právních p edpisťr a směrntc

SPCCH p i hospoda ení Ko. Metodicky ídí práci okresních kontrolníclr korrrisí a
kontrolních komisí Zo a je oprávněna kontrolovat jejich činnost. o vysledcíclr své práce

10



p*':::j;^Y,1:[:^:il:::'^Ť]]:^[I;]litii:,.o:,'::l'.'::ťy-o]*::::l::y:yff ť1čČinnost kolnise ídí p edseda zvolen z ad jejích členri. Funkční období komise /esíwrw;a|
s tunkčním obdobím krajského v boru. Členství v komisi je neslučitelné .. íčĚ"rlsfr$y/$| "
v KV, p edseda komise je oprávněn se z čast ovat zasedá'ní KV s hlasem noradnin. tffiv/

8. organizaci jednríní krajského shromríždění' KV a krajské kontrolní komise \ Y. í
upravuje oiganizační ájednací ríd SPCCH. \'- ll0 '-

VIII. Republiková organizace sPccH
Republikov mi orgríny zaregistrovaného spolku SPCCH jsou:
a) Sjezd
b) Republikov v bor
c) Statutrírní orgrín
d) P edseda
e) Rcpubliková kontrolni komise

ad a) Sjezd

l. Sjezd je nejvyšším orgánem SPCCH. Koná se jednolzapět let, tato lhrita m Že byt
v od vodněn ch p ípadech z|<rácena Republikov1im vyborem na Žádost nadpoloviční
větširry členťr RV' nebo nadpoloviční většiny KV. Termín sjezdu musí byt oznámen
alespori dva měsíce p edem. Delegáti sjezdu jsou voleni podle klíče stanoveného
organizačním a jednacím ádem SPCCH. Zvoleni delegáti mají na sjezdu hlas rozhodující,
kolektivní a čestní členové, čestní hosté a členové odstupujícího Republikového vyboru,
pokud nebyli zvoleni delegáty Sjezdu, mají hlas poradní. Čestné hosty vybírá aZve
Republikovyir vybor.

: s.iezdu p ísluší zejména
a) rozlrodovat o zák|adních směrech činnosti SPCCH,
b) hodnotit činnost Republikového vyboru, P edsednictva Republikového vyboru a

Republikové kontrolní komise )

c) hodnotit hospoda ení SPCCH a Zabezpečení jeho činnosti,
d) hodnotit rirove a rozsah sluŽeb zdravotně postiženym občan m,
e) rozhodovat o podnětech a stížnostech podanych Sjezdu,
Í) sclrvalovat jrnenování čestnych člen ,
g) schvalovat Stanovy SPCCH a jejich změny,
h) volit l6 členri Republikového vyboru a 10 náhradník ,
i) volit pět členri Republikové kontrolní komise a t i náhradníky,
j) rozhodnout o ukončení činnosti SPCCH a o naloŽení s jeho majetkem.

ad b) Republikovy vybor
l. Republikovy v;ibor je sedmnáctičlenny. Sedmnác|im členem se stává

funkce editel(ka) Centra služeb SPCCH.
2. Republikovému vyboru p ísluší zejména:

a) ídit činnost SPCCH v období mezi sjezdy, rozpracovávat usnesení

po dobu vykonu

Sjezdu, určovat
zpťrsoby jeho realizace a provádět jeho kontrolu,

b) schvalovat rozpočet SPCCH' hodnotit zprisoby jeho zabezpečení a posuzovat jeho
čerpání.

c) volit p edsedu a dva místop edsedy, kte í jsou členy v; konné rady
d) jmenovat a odvolávat editele(ku) Centra služeb SPCCH,

ll



e) jrnenovat V; konnou radu,
f) schvalovat organizační a jednacíÍád, SPCCH. l' ,>'

g) provádět qiklad Stanov SPCCH a organizačního a jednacího rádrr SPCCH, ] _:

schvalovat změny Stanov SPCCH v p ípadě st etu s platnymi právními p edpisy\ ::'

(znrěnv budou následně p edloženy nejbliŽšímu Sjezdu),
lr)schr,'alovat zastoupení SPCCH v mezinárodních organizacích a jinyclr občarrskych

sdruŽeních' humanitárních a církevních organizacích s celostátní p sobností a
jmenovat své p edstavitele do těchto organizaci,

i ) schval ovat zÍizov ání ťrče l ov ych orga nizací,
j) rešit podněty a stíŽnosti adresované Republikovému vyboru,
k) svolávat Sjezd, stanovit klíč pro volbu delegátri, vybírat čestné hosty sjezdu,

sch'u'etlovat základní sjezdové dokumenty a organizační zabezpečení sjezdu.
l) schvalovat rninimální vyši a zp sob placení členskych p íspěvkti a p íspěvkovyclr

známek, sjezdovych a dalších mimo ádnych známek, poplatkri spojenych s registrací
členťt.

m) schvalovat mimo ádné (mimorozpočtové) vydqie nad limit stanoveny pro editele
Centra sluŽeb SPCCH a pro p edsedu Republikovélro vyboru organizačnínr a
.jednacím rádern SPCCH

tt) scltr alor'ert ocenění za nrinrorádny p ínos pro zkvalitněrrí Života zdravotně
postiŽenycl-r občan ,

o) pravidelně hodnotit činnost statutárních orgánri SPCCH a dalších furrkciorrá ri

SPCCH delegovanych do jin ch organizací.

3. Republikov1 vybor svolává p edseda nebo jím pově eny statutární zástupce podle
potr'eb1,. rrejnrérrě však dvakrát ročně, p ípadně na Žádost rrejméně.iedné čtvrtiny člerrťr

I{e ptrbl i kclvél'ro vyboru.

4. Poradními orgány Republikového vyboru jsou odborné sekce, dále odborné komise
ustavované ad hoc k ešení konkrétních p ípadťr, nebo trvale k ešení určit ch
specifick1 ch odborně náročnych problémťr spojenych s činností SPCCH.

lrtl c) Stattrtárlrí orgárl

1. Statutárním orgánem republikové organizace SPCCH je Vykonnárada Republikového
vyboru SPCCH. Jménem statutárního orgánu jedná p edseda Republikového vybortr a

editel(ka) Centra sluŽeb, p ípadně další pově en;i člen Republikového vyboru.

Vykonná rada je oprávněna zejména:
a) schvalovat směrnice a metodické pokyny k zásadním činnostem SPCCH v souladu

S Llsnesením Sjezdu a Republikového vyboru,
b) projednávat stíŽnosti a podněty jednotliv ch členťr SPCCH adresované Republikovému

vybortr a p ipravovat návrhy na jejich rešení,
c) uzavírat dohody o kolektivním členství a posuzovat jejich plnění,
d) sledovat vysledky činnosti Centra sluŽeb SPCCH, p ípadně dalších hospodá skyclr a

ťrčelov1'ch zatízení. jejichŽ zÍizovatelem je SPCCH,
c) lrodr-rotit Vysledky činnosti odbornych sekcí a komisí, posuzovat, schvalovat a hodnotit

r ealizaci j ej i ch doporučení,
0 na zák|adě zpráv a zjištění Republikové kontrolní komise pravidelrrě

kontrolovaÍ a hodnotit hospoda ení s majetkern SPCCH a flnančnírrri prost edky SPCCFI
svě enymi k ričelovému vyuŽití a v p ípadě pot eby pruímat nápravná opat ení,

u' D., ,

''*
't\

t2



rozhodovat o nrimo ádn1 clr (mimorozpočtovych) v;idajích p esahujících limit pro
'editele Centra sluŽeb SPCCH a pro p edsedu Republikového vyboru stanoveny ;

Orgarrizačnínr a jednacím ádem,
g) p ipravovat a Republikovému vyboru p edkládat návrhy q kladu Stanov SPCCH

organizačního a jednacího ádu' '

h) schvalovat mezinárodní styky se zahraničními právnickymi i fyzickymi osobarni
pracujícími v oblasti zdravotně postiŽenych.

1. \/('korlná racla se sclrází rrejnréně šestkrát ročně, svolává ji p edseda Republikového
vyboru nebo jím pově en;i zástupce.

ad e) Predseda

a) Jedná jménem SPCCH navenek a ídí jeho činnost.
b) Svolává a ídí zasedání Republikového vyboru a zasedání Vykonrré rady.
c) Oclpovídá za plrrění usnesení Sjezdu, Republikového vyboru a Vykorrné rady a

ko ntro l u p l nění vrrit ních p edp i sti or ganízace,
d) V p ípadě nep ítomnosti p edsedy p ebírá jeho povinnosti místop edseda pově eny

V konnou radou.

ad 0 Republiková kontrolní komise

l. Ilcptrbliková korrtrolní komise kontroluje veškeré hospoda ení SPCCH a jeho
hospodá skych i učelovych zaÍízení. Ze své činnosti se zodpovídá Sjezdu, svá zjištění
včetně nápravnych opat ení p edkládá Republikovému vyboru a Vykonné radě RV
SPCCH.
Provádí revize hospoda ení s finančními prost edky poskytovanyrni ťrčelově Íbrnrou dotací.
Metodicky rídí a vyhodnocuje činnost krajskych a okresních kontrolních
korrrisí. Ze svého st edu volí predsedu, ktery se z častnuje zasedání Republikového vyboru
a Vykorrrré racly s lrlasem poradním. Člerrství v Republikové kontrolní komisije
neslučitelné se členstvím v Republikovém vyboru.

IX. odborné ritvary SPCCH

1 . odborn;imi ťrtvary SPCCH jsou:
a) C'c'trtrttnr sluŽeb SPCCH zÍízené Republikovym vyborem SPCCH,
b) prípadrrě další odborné profesionální tvary, zÍízenéjednotlivymi organizačními stupni

SPCCH.
2. Hlavní ťrkoly Centra sluŽeb SPCCH, p ípadně dalších odbornych profesionálních ťrtvar .

vycházejí z poslání SPCCH. Jedná Se p edevším o manaŽerskou profesionálrrí činrrost
směrující k profilování SPCCH jako moderní organizace rozvíjející své činnosti a sluŽby
pro zdravotně postiŽené na odborném zák|adě s profesionálním zázemím. Z tohoto poslárrí
r 1 pl1l á ze inléna:
a) vylrledávání zdrojri a vytvá ení podmínek pro činrrost a poskytování sluŽeb zdravotně

postiženym v souvislosti s vyvojem sociální politiky, dotačních a grantovych moŽností.
zpracováváním projekt a Žádostí o finanční dotace k těrrrto ťrčelrirr-r. p ípadrrě

vyuŽíváním vlastních zdroj ,

b) odpovědnost za věcné a odborné plnění projektťr a grantri a ťrčelové vyuŽití získarrych
Íl rrančr-ríc lr zdroj ťr.

c) odpovědnost za nretodické odborné vedení činností a poskytování sluŽeb zdravotně
postiŽenym,

,;J..,,
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d) odpovědnost za personální zajištění činností a sluŽeb odbornými pracovníky'

"' i::ruJÍ,:j"o,i#rl;[fl#i'-Í::r;1[:l#':"' 
činností u'luz'b pá,'o4Ío'ňQq

f) doplňovrí,rrí celoživotního vzdělávání profesionálních pracovníků SPcCH.

.']. Ce ntrutrr sluŽeb SPCCH má v čele ředitele(ku)' kterého jmenuje Republikoqý výbor.
Iieditel(ka) Centra sluŽeb SPCCH zejména
a) řídí a odpovídá za veškerou činnost Centra sluŽeb SPCCH včetně zaměstnanců

pracujících mimo sídlo organizace a pracovníků zaměstnaných na základě dohod o
pracovní činnosti a o provedení práce, přijímá a propouští pracovrríky Centra sluŽeb
SPCCH.

b) odpovídá za přípravu' plnění a vyúčtoviíní projektů činností, které Centrum sluŽeb
SI'C]CH zai išt'uje z pověření státních orgánů nebo nevládních organizaci,

c) odpovídá za hospodaření SPCCH a správu jeho majetku, řídí a kontroluje hospodářské a
účelové organizace' jejichž ďizovatelem je SPCCH'

d) připravuje směrnice a metodické pokyny k zásadní činnosti SPCCH a vydává pokyny
pro zajištění odborné činnosti Centra služeb SPCCH'

e) je oprávněn(a) rozhodovat o vynakládrlní vlastních prostředků SPCCH v rámci
schváleného rozpočtu výdajů. V naléhavých případechje oprávněn rozhodnout mimo
l'ánrec rozpočtových výdajů do výše limitu stanoveného organizačním a jednacím
řádem,

f) konzultuje s předsedou a místopředsedy neodkladná opatření, která reagují na zásadní
mimořádné události v činnosti SPCCH a informuje o těchto opatřeních nejbliŽší
zasedání republikových orgánů SPCCH'

g) zúčastňuje se všech zasedání Republikového výboru a Výkonné rady. informuje
niŽší or'garrizační sloŽky SPCCH o výsledcích jednání těchto republikových orgánů.

X. Majetek SPCCH

1. Majetek SPCCH tvoří movitý a nemovitý majetek a finanční prostředky' akcie a cenné
papíry.

f Konkrétně n-rovitý a nemovitý majetek tvoří
a) majetek nabyý SPCCH'
b) podíl na majetku bývalého Svazu invalidů připadající SPCCH podle dohod o rozdělení

tohoto majetku mezi nástupnické organizace Svazu invalidů.

3. Finanční prostředky tvoří
a) clotace a subvence' příspěvky a dary státu' měst, obcí. sponzorů a dalších právnických

osob,
b) dary, dědictví a odkazy fyzických osob,
c) výnosy z vlastní hospodářské činnosti a vlastního jmění'
d) podíly z výnosů hospodářských činností' na kterých má SPCCH spoluúčast'
e) účelové jmění'
f1 podíl z členských příspěvků (blíŽe upraveno v organizačním a jednacím řádu).

4' S movitým a nemovitým majetkem je oprávněn nakládat Republikový výbor' jeho správu
provádí Centrum sluŽeb SPCCH' Nižší organizaění člrínky jsou oprávněny samostatně
disponovat s movitým a nemovitým majetkem, kter'ý získaly z vlastních zdroj ů nebo darem.

t4



5.Dispozicesmajetkem,finančnímiprostedky,akciemiacennymipapíryser.ídíplatnym
právními p edpisy a směrnicemi SPCCH.

.:

Ó. I)'i ziirriku tlebo rozdělení SPCCH je rnajetek p edán nástupnické organizaci. Pokud,

rreexistuje nástupnická organizace, nebo odmítá p edmětny rnajetek p evzít' p echází ]

veškery majetek do vlastnictví státu. '.' 
. -.-

7. Pokud se rozhodne Zo vystoupítze SPCCH, ponechá si majetek, ktery rněla ve svénr

vlastnictví. Pokud se ze Zo odděluje pouzeurčity počet členťr, rozděIí se majetekZo podle

počttt oclcházeiících členri. P ed rozdělením majetku musí byt vyrovnány všechr-ry závazky

LO,

8. BliŽší podrobnosti o hospoda ení s majetkem SPCCH upravuje organizační a jedrracíÍád

SPCCH.

XI. Řešení vnit ních sporri

1. Spory vzniklé v rámci SPCCH se zásadně reší na místě' kde vznikly ato za učasti všeclr

stran sporu.

2. Členská schrize Zo mtiže volit t íčlennou rozhodčí komisi pro ešení sporťr mezi členy a

organizací o placení člensk; ch p íspěvkťr a k p ezkournání rozhodnutí o vyloučerrí člena

z SPCCI-I.

3. Proti rozhodnutí orgánu SPCCH' na jehož rirovni Spor vznikl, se mohou itčastníci sporu

odvo1at postupně k vyšším orgántlm aŽ po Sjezd. odvolání má odkladny ťrčinek pouze

tehdy' pokud by odkladem vykonu rozhodnutí nevznikla SPCCH finanční ťrjrna.

4. Reprrblikovy vybor jrnenuje ze svych členťr t íčlennou rozhodčí komisi pro ešení sporu ad

htlc.

xII. opat ení p i zániku SPCCH

l. o ukončení činnosti SPCCH je oprávněn rozhodnout pouze Sjezd. V prípadě ukončerrí

činnosti SPCCH ustaví Republikovy vybor likvidační komisi, která provede likvidaci rrrajetku

1ltlcllc platrrych právrríclr predpisťr. Likvidačrrí zťrstatek se prevede na organizaci či organizace

ttrčené Republikovyrn vyborem, které se zabyvají obdobnou činností jako SPCCH. P ed

likvidací SPCCH musí byt provedena likvidace všech pobočnych spolkiZo, oo a Ko.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Jeclnání Sjezdu. Republikového vyboru, Vykonné rady a Republikové revizní a kontrolr-rí

lrtlttii Se Llpravuje organizační a jednac í tád SPCCH.
Provádění jednotlivych článkťr Stanov SPCCH m Že byt upraveno organizačním a
jednacím ádem SPCCH schvalovanym Republikovym vyborem a směrnicemi či

metodickymi návody schvalovanymi Republikovym vyborem.

2. Tyto stanovy nabyvají platnosti od jejich schválení Sjezdem dne 23 .10.201 3.
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