Stanovy Mladí lékaři, z.s.
Znění schválené členským sněmem v Praze dne 25.11.2017

Čl. 1.
Název: Mladí lékaři, z.s.
Zkratka: ML, z.s.
Čl. 2.
Sídlo: Košíkářská 671, 156 00, Praha 5
Čl. 3.
Charakteristika spolku
Mladí lékaři, z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem lékařů a studentů lékařství, jehož
cílem je zlepšovat podmínky pro výkon lékařského povolání a podílet se na zvyšování kvality
zdravotnických služeb.
Čl. 4.
Předmět činnosti spolku
Předmětem činnosti spolku je obhajoba zájmů a práv mladých lékařů, snaha o zlepšení vzdělávání,
pracovních podmínek a postavení lékařů v České republice s důrazem na lékaře ve specializační
přípravě.
Spolek podporuje sociální kontakty, společenské aktivity a komunikaci mezi lékaři.
Čl. 5.
Způsoby práce spolku jsou:
1) spoluvytváření a připomínkování právních předpisů,
2) účast v kolektivním vyjednávání a konzultační činnost,
3) obhajoba zájmů členů všemi legálními prostředky včetně protestních akcí,
4) účast členů spolku v různých poradních, správních a dozorčích orgánech jiných právnických osob,
5) zjišťování pracovních podmínek, mzdových podmínek, dodržování Zákoníku práce jakož
i zásad bezpečnosti práce ve zdravotnických zařízeních a upozorňování příslušných
orgánů na jejich případné porušení,
6) spolupráce s profesními komorami a dalšími organizacemi zdravotníků,
7) vzdělávací a publikační činnost,
8) pořádání vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí.
ČLENSTVÍ
Čl. 6.
Zásady, podmínky, vznik a zánik členství
1) Členství je dobrovolné. Řádným členem spolku se může, na základě žádosti podané písemnou či
elektronickou formou, stát každý občan mladší 35 let, který absolvoval vysokoškolské vzdělání
lékařského směru či v době podání žádosti o členství je studentem vysokoškolského studia
lékařství.
2) Členství vzniká dnem, kdy předseda, místopředseda, či jiný k tomu pověřený člen předsednictva
rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky.
3) Předsednictvo spolku má právo žádost o přijetí za člena odmítnout bez udání důvodu.
4) Spolek vede registr členů i uchazečů o členství, za jeho vedení je zodpovědné předsednictvo.
5) Údaje o uchazečích o členství a členech jsou vedeny v členské databázi spolku, za jejíž vedení v
souladu s pravidly o ochraně osobních údajů odpovídá předsednictvo spolku.

6) Řádné členství zaniká:
a) úmrtím člena
b) písemným prohlášením člena o vystoupení,
c) rozhodnutím předsednictva spolku o vyloučení člena spolku pro porušení stanov spolku,
d) rozhodnutím předsednictva spolku o ukončení členství v případě, že člen překročí věkovou
hranici 35 let,
e) zánikem spolku.
Čl. 7.
Práva členů
Každý člen spolku má právo:
1) účastnit se členského sněmu, hlasovat o rozhodnutí na členském sněmu spolku, 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,
6) využívat právní a konzultační pomoci ve věcech pracovně právních a profesních,
7) 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 i rozhodnutími volených orgánů spolku,
3) hájit zájmy mladých lékařů,
4) řádně vykonávat funkce v orgánech spolku.
Každý člen může přispět na činnost spolku dobrovolným členským příspěvkem.
Čl. 9.
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 angažoval v
rozvoji zdravotnictví a oblasti zlepšení podmínek pro práci mladých lékařů. Z čestného členství
nevyplývají jeho nositeli žádné povinnosti. Čestný člen má právo účastnit se jednání sněmu a porady
předsednictva s právem poradního hlasu. O zániku čestného členství rozhoduje předsednictvo spolku.
ORGÁNY SPOLKU
Čl. 10.
Orgány spolku jsou
1) členský sněm
2) předsednictvo spolku
3) předseda spolku
4) místopředsedové spolku
5) revizní komise
Čl. 11.
Obecné zásady činnosti orgánů spolku
1) Všechny orgány spolku přijímají svá usnesení po demokratickém projednání a to nadpoloviční
většinou hlasů přítomných členů, pokud stanovy nestanoví jinak.
2) Jednání orgánu svolává jeho předseda nebo zastupující místopředseda, pokud stanovy nestanoví
jinak.
3) Předsednictvo spolku je oprávněno konstituovat koordinační orgány.
4) Předseda spolku je oprávněn svolávat poradní orgány.
5) Předseda orgánu je oprávněn pozvat na jeho jednání další osoby.
6) Funkční období všech orgánů spolku je pětileté.

Čl. 12.
Členský sněm
1) Členský sněm je nejvyšším orgánem spolku. Řádný sněm je svoláván předsedou spolku alespoň
jedenkrát za dva roky.
2) Předseda spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku, z podnětu
dvou třetin členů předsednictva spolku nebo kontrolního orgánu spolku.
3) Zasedání členského sněmu se svolá nejméně třicet dnů před jeho konáním vyvěšením oznámení
na internetových stránkách spolku a zasláním pozvánky elektronickou poštou všem členům na
adresu, kterou mají evidovanou v členské databázi. Z pozvánky musí být zřejmé místo a čas
zasedání.
4) Členský sněm je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny oprávněných členů. Není-li
sněm usnášeníschopný, mohou přítomní členové prohlásit sněm za usnášeníschopný, pokud se pro
toto vysloví nejméně dvě třetiny přítomných členů.
5) Členský sněm volí členy předsednictva spolku a členy revizní komise spolku.
6) Členský sněm schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření. Sněm bere na vědomí
zprávu revizní komise.
7) Členský sněm je oprávněn měnit stanovy spolku.
8) Členský sněm schvaluje vnitřní předpisy spolku.
9) Členský sněm rozhoduje o zrušení spolku a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
10) Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při ohlášení členského sněmu
v souladu s odst. 3, lze zařadit na program jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
Čl. 13.
Předsednictvo spolku
1) Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem spolku.
2) Předsednictvo spolku má 7 členů. Je tvořeno předsedou, dvěma místopředsedy a dalšími členy.
Pokud se počet členů předsednictva sníží, doplňuje se na nejbližším členském sněmu.
3) V období mezi sněmy členů je předsednictvo spolku nejvyšším a výkonným orgánem
spolku.
4) Předseda nebo místopředseda spolku svolávají jednání předsednictva nejméně
jedenkrát ročně. Na písemnou žádost nadpoloviční většiny členů předsednictva je předseda
povinen svolat do 4 týdnů mimořádné jednání předsednictva.
5) Jednání předsednictva spolku řídí předseda nebo místopředseda, popřípadě předsedou
pověřený člen předsednictva.
6) Předsednictvo spolku je usnášeníschopné při přítomnosti alespoň třetiny všech
jeho členů.
7) Předsednictvo spolku je oprávněno konstituovat koordinační a poradní orgány spolku.
8) Předsednictvo spolku rozhoduje o vyhlášení protestních akcí.
9) Předsednictvo spolku volí ze svého středu předsedu a místopředsedy spolku a to
nejméně dvoutřetinovou většinou všech členů předsednictva.
Čl. 14.
Předseda a místopředseda spolku
1) Za předsednictvo jedná navenek jménem spolku předseda předsednictva či místopředseda
předsednictva, přičemž každý z nich je oprávněn jednat samostatně.
2) Podepisování jménem spolku se děje tak, že předseda předsednictva či místopředseda
předsednictva připojí k názvu spolku svůj podpis.
3) Předseda či místopředseda předsednictva svolávají a řídí jednání předsednictva spolku a
členského sněmu.
4) Předseda spolku řídí organizační centrum spolku.
5) Předseda, případně jím pověřený člen předsednictva, hospodaří s finančními prostředky spolku.
Členskému sněmu pak předkládá zprávu o hospodaření.
6) Předseda či místopředseda předsednictva spolku mohou uzavírat jménem spolku smlouvy vyššího
stupně.

7) Předseda spolku je oprávněn delegovat své pravomoci a povinnosti.
8) Předseda spolku je povinen o své činnosti informovat členy předsednictva.
Sněmu členů spolku předkládá zprávu o činnosti.
9) Předseda spolku je oprávněn ustanovovat a svolávat koordinační a poradní orgány
spolku.
10) Předseda či místopředseda spolku jsou oprávněni poskytovat tisková prohlášení
jménem spolku.
Čl. 15.
Revizní komise spolku
1) Členský sněm volí tříčlennou revizní komisi. Členové revizní komise 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 členů.
4) Předseda revizní komise podává zprávu sněmu členů spolku.
5) Předseda revizní komise má právo účastnit se zasedání předsednictva spolku
s právem hlasu poradního.
HOSPODAŘENÍ
Čl. 16.
Zásady hospodaření
1) Příjmy spolku tvoří zejména dobrovolné příspěvky členů, dále příspěvky z fondu kulturních
a sociálních potřeb (sociálního fondu), dary sponzorů a příjmy z běžné činnosti.
2) Prostředky spolku jsou majetkem účelově určeným k plnění úkolů v souladu se 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 oprávněno 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 místopředseda
spolku.
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.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 17.
Zánik spolku
1) Spolek zaniká rozhodnutím sněmu členů 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 jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Za správnost:

MUDr. Martina Žižlavská

místopředsedkyně spolku

