
Stanovy 

1. Název, forma a sídlo 

1.1. Název spolku: „SMIS –- Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, z. s.“.  

1.2. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

1.3. Sídlem spolku je Praha. 

 

2. Poslání a účel spolku  

2.1. Hlavním účelem spolku je:  

2.1.1. Sdružování a propojování odborníků, kteří se zabývají laboratorní diagnostikou.  

2.1.2. Osvětová činnost v oblasti správné laboratorní praxe, správném sběru, zpracování a hodnocení 

dat. 

2.1.3. Osvětová činnost v oblasti správného nastavení klinických studií.  

2.1.4. Expertní činnost v oblastech laboratorní diagnostiky a práce s daty. 

2.2. Posláním spolku je rozvoj veřejně prospěšné činnosti ve smyslu ustanovení § 146 občanského zákoníku.  

 

3. Činnosti spolku 

3.1. Formami činnosti spolku jsou zejména:  

3.1.1. poskytování poradenství v oblastech, jimž se spolek věnuje,  

3.1.2. praktická činnost ve spolupráci s orgány veřejné moci a dalšími subjekty, 

3.1.3. pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, workshopy), 

3.1.4. publikační činnost,  

3.1.5. další činnosti, určené radou spolku.  

3.2. Spolek může vykonávat i další činnosti, směřující zejména k získávání peněžních i nepeněžních prostředků 

pro potřeby plnění hlavního účelu spolku, včetně podnikatelské činnosti v souladu s právními předpisy. O 

dalších činnostech rozhoduje rada spolku.  

 

4. Členství ve spolku 

4.1. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která dosáhla 15. roku věku. 

4.2. Členem spolku se může stát právnická osoba.  

4.3. Členství vzniká dnem, kdy člen odevzdá spolku řádně vyplněnou přihlášku (dle formuláře stanoveného 

spolkem) a uhradí členský příspěvek, byl-li stanoven v souladu s těmito stanovami.  

4.4. Zakládajícím členem spolku jsou všichni zakladatelé spolku a dále osoby, které za zakládající členy zvolí 

rada spolku. Zakládajícím členem může být jen osoba bezúhonná.  

4.5. Člen spolku má právo zejména: 

4.5.1. účastnit se veškeré činnosti spolku a být volen do orgánů spolku,  

4.5.2. předkládat členské schůzi své návrhy a vyjadřovat se k návrhům ostatních (nemůže však hlasovat 

na členské schůzi),  

4.5.3. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 

4.6. Zakládající člen spolku má právo zejména:  

4.6.1. účastnit se veškeré činnosti spolku,  

4.6.2. hlasovat na členské schůzi,  

4.6.3. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 

4.6.4. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 

4.7. Člen spolku a zakládající člen spolku je povinen zejména: 

4.7.1. dodržovat povinnosti stanovené stanovami a dalšími vnitřními dokumenty spolku, 

4.7.2. hájit zájmy prosazované spolkem, 

4.7.3. řádně a včas hradit členské poplatky, jsou-li stanoveny,  

4.7.4. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce. 

4.8. Členská schůze může zvolit čestného člena. Čestný člen má práva a povinnosti zakládajícího člena spolku.  



 

5. Vnitřní struktura spolku 

5.1. Rada spolku může rozhodnout o zřízení místní, okresní či krajské organizace spolku, a to vydáním statutu 

takové organizace. Fungování organizace spolku se řídí statutem, přijatým radou spolku. Organizace nemá 

právní osobnost.  

5.2. Rada spolku může zřídit pobočný spolek v souladu se zákonem.  

 

6. Zánik členství 

6.1. Členství zaniká doručením oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku na adresu sídla spolku, 

dále úmrtím či zánikem člena bez právního nástupce, vyloučením člena. 

6.2. Člena lze vyloučit v případě, že porušuje své povinnosti stanovené stanovami spolku či jeho jinými 

dokumenty, řádně a včas nezaplatí členské příspěvky nebo jedná v rozporu se zájmy chráněnými spolkem 

či se zájmy spolku.  

6.3. O vyloučení člena, zakládajícího člena či čestného člena rozhoduje rada spolku.  

6.4. O vyloučení čestného člena a zakládajícího člena rozhoduje členská schůze.  

6.5. V případě zániku členství nemá člen nárok na vrácení již uhrazeného členského příspěvku.  

 

7. Orgány spolku a statutární orgán spolku 

Členská schůze 

7.1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně.  

7.2. Členská schůze:  

7.2.1. schvaluje změny stanov, 

7.2.2. volí a odvolává nejméně tříčlennou radu spolku,  

7.2.3. schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období, 

7.2.4. schvaluje rozpočet spolku na příští období, 

7.2.5. volí čestné členy spolku,  

7.2.6. rozhoduje o vyloučení čestného či zakládajícího člena spolku,  

7.2.7. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 

7.3. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční 

většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do 

jednoho měsíce ode dne původního konání. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez 

ohledu na počet přítomných členů. Nejdříve lze opakovanou členskou schůzi svolat za 1 hodinu po 

termínu, na který byla svolána původní členská schůze, přičemž o svolání opakované členské schůze musí 

svolavatel informovat zakládající členy alespoň elektronicky (e-mail, SMS) nejpozději 30 minut před 

konáním opakované členské schůze.  

7.4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.  

Rada spolku 

7.5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu spolku, 

místopředsedu spolku a hospodáře. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo 

hospodáře odvolat. 

7.6. Rada spolku je nejméně tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Není-li po uplynutí funkčního období 

rada spolku usnášeníschopná, trvá členství jejích členů do doby, kdy členská schůze zvolí nové členy rady 

spolku.  

7.7. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 

% členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční 

většina přítomných členů. 

7.8. Rada spolku je oprávněna schvalovat vnitřní dokumenty, závazné pro členy spolku (vč. zakládajících členů).   



7.9. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat 

členskou schůzi, která zajistí doplnění rady. Rada spolku může též kooptovat nové členy rady jako 

náhradníky za členy, jejichž členství v radě spolku zaniklo. Pro kooptaci je potřebný nadpoloviční počet 

hlasů všech členů rady spolku. Členství kooptovaného člena rady spolku v radě zaniká na bezprostředně 

následující členské schůzi, pokud členská schůze svým rozhodnutím kooptaci nepotvrdí.  

7.10. Rada spolku rozhoduje o všech věcech, které nejsou výslovně vymezeny členské schůzi.  

7.11. Členem rady spolku může být jen osoba bezúhonná. 

Statutární orgán 

7.12. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek i radu spolku ve všech věcech. 

Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený radou spolku. 

 

8. Hospodaření spolku 

8.1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené radou spolku a 

případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty, dotacemi apod.  

8.2. Spolek hospodaří též s prostředky, které získal ze své činnosti, například prodejem publikací, 

poskytováním poradenství apod. Konkrétní činnosti, za které spolek získává prostředky, jakož i cenu 

těchto činností, určuje rada spolku.  

8.3. Spolek vynakládá prostředky na činnosti spojené s předmětem činnosti spolku. 

8.4. Spolek je povinen užívat pouze majetek nabytý z poctivých zdrojů a hospodárně využívat své jmění k 

veřejně prospěšnému účelu.  

8.5. S výsledky hospodaření a dodržováním pravidel pro hospodaření seznamuje rada spolku na řádné členské 

schůzi, která se koná vždy jednou za kalendářní rok. 

8.6. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným 

předmětem činnosti.   

 

9. Komunikace spolku 

9.1. Není-li donucujícími ustanoveními právních předpisů stanoveno jinak, mohou spolek, jeho orgány, 

členové spolku a členové orgánů spolku komunikovat též elektronickým prostředky (e-mailem) bez 

elektronického podpisu (dále jen „elektronická komunikace“). Elektronická komunikace se považuje za 

písemnou, je-li odeslána z e-mailu a na e-mail, evidované v seznamu členů spolku. Elektronická 

komunikace se považuje za doručenou dnem následujícím po dni, v němž je e-mail odeslán na e-mailovou 

adresu příjemce.  

9.2. Pozvánky na členskou schůzi a jednání dalších orgánů spolku lze doručit též jejich zveřejněním na 

internetových stránkách spolku.  

9.3. Orgány spolku mohou rozhodovat též formou per rollam, a to e-mailem. V takovém případě rozešle 

navrhovatel návrh rozhodnutí všem členům orgánu a stanoví rovněž lhůtu, v níž se mají členové orgánu 

vyjádřit k návrhu. Nevyjádří-li se člen orgánu k návrhu ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasil. 

Doručením dostatečného počtu hlasů členů orgánu pro návrh se návrh považuje za řádně schválený.  

9.4. Vyžaduje-li právní předpis ověření jednání orgánu spolku či provedení právního jednání ve formě veřejné 

listiny, lze provádět hlasování (či jednání) i formou per rollam, přičemž se obdobně použijí ustanovení 

zákona č. 90/2012 Sb. o hlasování per rollam společnosti s ručením omezeným.  

 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí právními předpisy. 


