
Stanovy spolku Klub celiakie pro Ostravu a 

Moravskoslezský kraj, z. s. 

(KCO-MSK) 
 

 

Článek I - Název a sídlo 

Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. 

Raisova 7, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00  

Registrace provedena dne 15. 2. 2013 

IČO:01417495 

 

Článek II - Předmět činnosti 

- Pomoc a podpora lidem (dětem i dospělým) postiženým celiakií, nesnášenlivostí lepku 

a přidruženými chorobami 

 

Článek III - Poslání a cíle činnosti 

Základním posláním spolku je 

- pomáhat lidem s celiakií, nesnášenlivostí lepku a přidruženými chorobami, kteří 

dodržují bezlepkovou dietu, i jejich rodinám 

- jednat s úřady na úrovni obcí, měst a kraje s cílem zlepšit životní podmínky lidí  

   s celiakií 

- spolupracovat s úřady v otázkách úpravy právních předpisů týkajících se stravování 

celiaků a označování bezlepkových potravin 

- spolupracovat s jinými organizacemi sdružujícími lidi s celiakií 

- spolupracovat s odborníky a s jejich pomocí zajišťovat edukaci lidí s celiakií, 

nesnášenlivostí lepku a přidruženými chorobami, kteří dodržují bezlepkovou dietu, 

jejich rodin, dále pak pedagogických pracovníků, pracovníků ve zdravotnictví, 

gastronomii a ostatních občanů 

- vydávat edukační materiály pro nově diagnostikované lidi a účinně jim pomáhat při 

nastartování bezlepkové diety 

- zajišťovat informovanost nemocných prostřednictvím webových stránek zejména na 

regionální úrovni 

- prostřednictvím webových stránek provozovat veřejnou diskusi a umožňovat tak 

nemocným výměnu zkušeností s bezlepkovou dietou i s řešením ostatních problémů 

- jednání s výrobci bezlepkových potravin a obchodníky s cílem rozšíření a zpřístupnění 

sortimentu bezlepkového zboží na trhu 

- jednání s provozovnami veřejného stravování (školní a závodní jídelny, restaurace 

apod.) o zařazování bezlepkových jídel do jídelníčku 

- jednání s vedením středních škol a učilišť se zaměřením na gastronomii o zařazení 

bezlepkové diety do učebních plánů a umožnit tak vstup odborníků na bezlepkové 

vaření do praxe 

- pořádání společných aktivit pro lidi s bezlepkovou dietou a jejich rodinné příslušníky 

 

 



 Článek IV - Právní postavení 

- Spolek je dobrovolná, nezávislá organizace, sdružující členy na základě společného 

zájmu. Je založena na humanitárních principech a neziskovosti, zabývá se veřejně 

prospěšnou činností. 

- Spolek je právnickou organizací fyzických osob a právnických členů, jejímž trvalým 

posláním je pomáhat dětem i dospělým postiženým nesnášenlivostí lepku v souladu s 

obecně platnými předpisy. 

 

Článek V - Členství, práva a povinnosti členů spolku 

Členství ve spolku je dobrovolné. O přijetí za člena rozhoduje Výbor. 

 

Řádné členství a čestné členství: 

a) Řádným členem spolku se stává každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí 

s těmito stanovami a posláním spolku, odevzdá správně vyplněnou přihlášku a zaplatí 

jednou ročně členský příspěvek. Je-li členem dítě do 15- let věku, přebírá jeho práva a 

povinnosti zákonný zástupce dítěte. 

   Řádní členové zaplatí stanovenou výši členského příspěvku a následně obdrží členský 

průkaz s roční platností. 

b) Čestným členem se může stát fyzická či právnická osob, která se významným 

způsobem zasloužila o naplňování činnosti spolku a jeho zájmů, například zakládající 

člen nebo osoba, která velmi aktivně spolku pomáhá. Čestní členové obdrží členský 

průkaz s roční platností bez povinnosti placení členského příspěvku. O jmenování 

fyzické nebo právnické osoby čestným členem rozhodne Výbor na své řádné schůzi, 

případně na členské schůzi. Čestným členem nemůže být osoba výkonná ve Výboru 

spolku. 

c) Řádnými a čestnými členy spolku nemohou být lidé, kteří komerčně podnikají v 

oblasti poradenství pro celiaky a jejichž podnikání není v souladu s neziskovým 

zaměřením organizace. Výjimku tvoří členové, kteří aktivně pracují pro organizaci a 

kterým Výbor na základě jejich činnosti pro spolek udělí souhlas s podnikáním. Řádní 

a čestní členové se prokazují originálem členského průkazu vydaného a podepsaného 

předsedou spolku s vyznačením platnosti. Prodloužení členství bude stvrzeno 

zaplacením ročního příspěvku a vystavením nového členského průkazu. Seznam 

řádných a čestných členů vede předseda nebo jím pověřený člen spolku na základě 

údajů, které člen poskytne v přihlášce. Údaje ze seznamu jsou neveřejné, nahlížet do 

něj mohou jen členové nejvyššího orgánu - Výboru; mohou byt použity pouze v 

souladu s posláním, cíli spolku a se souhlasem dotčených členů. Každý člen spolku má 

právo být informován o jeho aktivitách, má právo na poskytnutí informačních a 

edukačních materiálů vydaných spolkem a účast na akcích pořádaných spolkem. Právo 

hlasovat na členské schůzi a volit členy Výboru mají jen řádní členové a zákonní 

zástupci dětí – členů do 15 let věku. 

Povinnosti:  

- Každý člen spolku je povinen řídit se jeho stanovami a rozhodnutím orgánu spolku. 

Členové nesmí bez rozhodnutí Výboru a bez písemného pověření předsedy 

samostatně jednat jménem spolku. 

 



Zánik členství: 

a) vystoupením člena písemným oznámením, 

b) nezaplacením členského příspěvku, 

c) úmrtím člena,  

d)     zánikem spolku, 

e) vyloučením - zrušením členství na základě rozhodnutí Výboru (v případě člena, 

který závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu 

nezjednal ani po výzvě spolku). Návrh na vyloučení může podat v písemné formě 

kterýkoli člen; v návrhu uvede okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení.    

Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení 

seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. 

 

Článek VI - Orgány spolku 

 

Členská schůze: 

- Členská schůze je shromáždění všech členů spolku. 

- Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do 

roka. Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze také z podnětu alespoň 

třetiny členů spolku.  

- Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání, požadovat a dostat na něm vysvětlení 

záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské 

schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit 

zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je 

poskytnout. 

- Na členské schůzi jsou členové informováni o činnosti spolku za uplynulé období, 

plánu činnosti na další období, o výsledcích hospodaření spolku. Členové zde mají 

právo vyjádřit se k těmto informacím a podat vlastní návrhy.  

- Členové na členské schůzi volí členy nejvyššího orgánu - Výboru, a to na 5 let. Dále 

schvalují stanovy spolku (případně změny ve stanovách) a výši členského příspěvku. 

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá 

většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. 

- Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího 

ukončení. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání ve stanovených 

úředních hodinách. 

- Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán 

nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů 

od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být 

zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání se musí 

konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze 

předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o 

záležitostech zařazených v programu původního zasedání. Usnesení může přijmout za 

účasti libovolného počtu členů, je platné, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina 

přítomných členů. 

 

 



 

Nejvyšší orgán spolku – Výbor: 

- Výbor volí členská schůze na období pěti let. Tvoří jej 5 členů. Ti ze svého středu volí 

předsedu a místopředsedu. Předseda řídí a koordinuje činnost dle plánu a poslání 

spolku a vystupuje jako statutární orgán. 

- Výbor určuje hlavní zaměření činnosti spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje 

výsledek hospodaření spolku, hodnotí činnost spolku i jeho členů a rozhoduje o 

zrušení spolku likvidací nebo o jeho přeměně. Navrhuje členské schůzi výši členského 

příspěvku, rozhoduje o jeho splatnosti a způsobu jeho platby. 

- Výbor se schází podle potřeb, nejméně však 2x  za rok, svolává jej předseda, 

popřípadě kterýkoliv člen. Je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina 

jeho členů. Každý-člen má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy. 

- Člen Výboru vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro 

jednotlivý případ jiného člena Výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. 

- Členové Výboru mohou v případě, kdy jejich počet neklesl pod polovinu, kooptovat 

náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze. 

- Předseda i členové výboru jsou oprávněni jednat jménem spolku, přičemž se řídí 

usnesením orgánů spolku. 

 

Statutární orgán spolku 

- Statutární orgán je individuální, tvoří jej předseda, kterého volí a odvolává nejvyšší 

orgán spolku - Výbor. Jeho funkční období je pětileté. 

- Statutární orgán je oprávněn jednat jménem spolku, zastupuje spolek ve všech 

záležitostech. 

- V případě, že předseda nemůže ze závažných důvodů dlouhodobě vykonávat svou 

činnost, zastupuje ho ve funkci statutárního orgánu místopředseda. 

 

Článek VII - zásady hospodaření 

- Spolek není založen za účelem dosahování zisku. 

- Finanční prostředky spolku tvoří členské příspěvky, dotace, granty, dobrovolné 

příspěvky, finanční a nefinanční dary. 

- Spolek může v rámci své hlavní činnosti vyvíjet i příležitostnou výdělečnou činnost - 

nejedná se o podnikání (např. benefiční koncerty, prodejní aukce, organizace kurzů, 

seminářů a konferencí, setkání celiaků s prodejci apod.) za účelem propagace činnosti 

organizace a v souladu s jejím posláním a cíli. Finanční prostředky z těchto akcí jsou 

doplňujícím zdrojem příjmů spolku. 

- Veškeré získané finanční prostředky jsou bezvýhradně používány pro účely vymezené v 

čl. III - Poslání a cíle činnosti. 

- Finanční prostředky jsou vynakládány účelově a hospodárně. Za správné hospodaření 

spolku odpovídá členské schůzi Výbor. 

 

 

 

 



 

Článek VIII - zánik spolku 

- Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou organizací na základě 

schválení členskou schůzí nebo rozhodnutím soudu. O dobrovolném zrušení spolku 

rozhoduje Výbor. 

- Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní 

nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. 

 

 

 

Tyto změny ve stanovách byly schváleny na náhradní členské schůzi dne 1. dubna 2019 

 

Podpis statutárního orgánu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eliška Birková, předsedkyně 
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