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Stanovy zapsaného spolku Juno Moneta 

Č l. 1 

Název spol ku 

1. Název Spolku je Juno Moneta, z. s. (dále jen „ Spo lek") . 

2. Spo lek je právnickou osobou založenou na základě§ 214 a násl . zákona č. 89/2012 Sb ., 

občanský zákoník, ve znění po z děj š ích předpisů (dále jen „ NOZ" ). 

3. 

Spolek síd lí v obci Ústí nad Labem . 

Čl. 2 

Sídlo Spolku 

Č l. 3 

P ůsobnost Spolku 

Spolek půso bí na celém území České republiky . 

Čl. 4 

Účel Spolku 

1. Spolek je zastánčím spo lkem, který prosaz uje a chrání zájmy a práva pacientů a pojištěnců 

- jak jednotlivců, tak skupiny . 

2. Z titulu své povahy za stánč ího spolku je Spolek oprávn ě n háj it zajmy stěžovatelů nebo 

zákazníků ve smys lu § 2989 NOZ a také ve smys lu§ 25 zá kona č. 634/1992 Sb ., o ochraně 

s potřebite l e , ve znění pozděj š ích p ře dpi sů. 

Čl. s 
Cíle Spolku 

1. V rámci své či n nost i Spolek us iluje zejména o nás ledující: 

a) zlepšení právního povědom í pacientů , zejména pak rodiček a rodičů dě t í, o jej ich 

právech a povinnostech ve vz tahu k poskytova t elům zdravot ní péče; 

b) zlepšení právního povědomí poskytovatelů zdravotní péče ohledně j ejich práv a 

povinností ve vztahu k pacientům; 

c) zkvalitnění zdravotní péče poskytované pacien tům , zejména pak rodícím ženám, ta k, 

aby tato odpovídala so uča s ným vě deckým poznatk ů m a zároveň respektovala osobn í 

integritu pacientů . 



2. Těchto cílů chce Spolek dosáhnout zejména následujícími způsoby: 

a) osvětou mezi pacienty a poskytovateli zdravotních služeb a to jak v oblasti medicínské, 

tak právní; 

b) poukazováním na nezákonné praktiky poskytovatelů zdravotních služeb; 

c) podporou pacientů při ochraně jejich práv; 

d) komunikací se všemi zainteresovanými subjekty; 

e) finanční pomocí pacientům a jejich rodinám, které byly poškozeny při poskytování 

zdra votních služeb. 

6.1 Činnost hlavní 

Čl. 6 

Činnost spolku 

1. Hlavní činnost Spolku Juno Moneta spočívá v naplňování cílů výše uvedených, a to 

zejména následujícími prostředky: 

a) uplatňováním zdržovacích a od straňovacích nároků ve věcech spol kového účelu; 

b) pomocí při vyřizování stížnosti na poskytovatele zdravotních slu žeb ve smyslu§ 93 

odst. 1 písm . d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách; 

c) pořádáním vzdělávacích akcí s porodní tematikou, např . přednášek a diskusních 

seminářů; 

d) shromažďováním, vytvářen ím a distribucí materiálů o přirozeném porodu a dalších 

aspektů mateřství a rodičovství; 

e) šířením informací o důležito sti přirozeného porodu a jak se na něj nejlépe připravit 

s ohledem na individualitu ženy; 

f) vytvářením diskuzí se zákonodárci, poskytovateli péče, min isterstvem o požadavcích 

ro d i čů a jejich představách o průběhu porodu a hospita lizace; 

g) vytváření podnětů pro poskytovatele péče, ministerstva a zákonodárce k syst émovým 

změnám v oblasti porodnictví a hospitalizace zejména dětí; 

h) spoluprací s dal šími orga nizacem i s podobnými cí li; 

i) prosazováním hrazené péče pro porodní asistentky z veřejného zdravotního pojištění, 

aby péče mohla být poskytována v pro středí, které si že na s nízkorizikovým 

těhotenstvím sa ma vybere; 



j) pořádáním finanční sbírky pro případné sou dní spory 

k) poskytováním pomoci na telefonu spočívající v povídání si a v odkázáním na specialistu 

v daném oboru (porodní asistentku, advokáta, soc iálního pracovníka, terapeuta, 

lékaře); 

I) podpora pacientů a jejich zákonných zástupců při komunikaci s poskytovateli 

zdravotních služeb. 

6 .2 Činnost vedlej ší 

l. Vedlejší či nnost Spolku Juno Moneta spočívá v podpoře činností vedoucích k dosahování 

cílů výše uvedených . Jedná se zejména o: 

a) sdružování rodičů, kteří se cítí poškozeni poskytovatelem služeb; 

b) pořádání benefičních akcí, sbírek a aukcí. 

Čl. 7 

Členství ve Spolku 

1. Spolek sdružuje fyzické právnické osoby, jejichž činnost souvisí s prosazován ím cílů 

Spolku . 

2. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let i právnická osoba, která se 

z totož ňuje s cíli Spolku . 

3. Spo lek má dva t ypy členů: a) řádné; b) sympa ti zující. 

4. O přijetí za člena Spolku a o typu členství rozhoduje předseda Spolku na základě řádně 

vyplněné přihlášky . 

5. Členství vzniká po splnění následujících úkonů: 

a) od evzdání přihlášky; 

b) odsouhla sení př i hlášky předsedou; 

c) zaplacení členského přísp ěvku na tra nsparentní účet Spolku . 

6. Výši člen s kých příspěvků stanoví tran sparentně předseda Spo lku . 

7. Členovi, jehož jednání je ne s lu čite ln é se stanovam i Spolku, nebo jehož jed nání by mohlo 

narušit důvěru veřejno sti ve Spolek, mů že být pozastaveno člen stv í. O pozastavení 

členství v takové m případě rozhoduje p ře dseda Spo lku, a to i bez návrhu. Ve zvlášť 
závažných případech může být člen rovnou vyloučen bez náhrady člen s kého příspěvku. O 

tom ro zhoduje před seda Spo lku, a to i bez návrhu. 

8. Č len stv í za niká : 



a) vystoupením - v takovém případě za niká členství dnem doručení oznámení o 

vystoupení předsedovi Spolku; 

b) úmrtím člena; 

c) u právnické osoby jej ím zánikem; 

d) vyloučením -v takovém př ípadě zaniká členství dnem doručen í oznámení o vy lo uče n í 

dotčenému členovi . Pokud není možné oznámení o vyloučení doru či t na adresu, kterou 

č len uvedl jako kontaktní, zaniká členství dnem, kdy se nedoručené oznámení o 

vyloučení vrátí odesílateli . 

e) neuhrazením členského příspěvku. Spolek není povinen členy, kteří neuhradili členský 

poplatek ve stanoveném termínu, vyzývat k jeho úhradě; 

f) zán ikem Spolku. 

Čl. 8 

Práva a povinnosti členů vůči Spolku 

1. Řádní členové mají právo : 

a) účastnit se členské sc hůze a hlasovat na ní; 

b) navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů Spolku; 

c) být informován o činnosti Spolku; 

d) úča stnit se veškeré činnosti Spolku; 

e) předkládat návrh y, připomínky a náměty k činnosti Spolku; 

f) vystoupit ze Spolku 

2. Sympat izující č l e n ové mají právo: 

a) účastnit se členské sc h ůze a vyjádřit se k jednotlivým projednávaným bodům; 

nemohou však hl asovat a jeji ch hlas je pouze poradní; 

b) navrhovat ka ndidáty do orgánů Spolku; 

c) být informován o činnosti Spolku; 

d) vystoup it ze Spolku 

3. Řádní členové mají povinnost: 

a) dod ržovat stanovy Spolku; 

b) svědomi t ě vykonávat jakoukoli činno st týkající se Spolku; 

c) zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a informacích osobního cha rakteru; 

se kterými se seznámi li v rámci své spolkové činnosti. Tato povinnost trvá i po zániku 

č l enství; 

d) dbát na to , aby nebylo poškozováno dobré jméno a pověst Spolku; 

e) platit č len ské příspěvky ve stanovené výši 

4. Sympatizující č l enové mají povinnost: 

a) dodržovat stanovy Spolku; 

b) zachovávat mlčenlivost o všech osob ních údajích a informacích osobního charakteru; 

se kterými se seznám ili v rámci své spo lkové činn os ti. Tato povinnost trvá i po zániku 

č l e n s t v í ; 



c) pl atit č l e ns ké pří spěvky ve stanovené výši 

Čl. 9 

Orgány Spolku 

l. Pro zabezpečení činnosti Spolku jsou zřízeny následuj ící orgány: 

b) předs eda Spol ku jako statutární a také nejvyšší orgán Spolku; 

c) členská schůze tvořená členskou základnou; 

d) likvidační komi se v případě zániku Spo lku . 

2. Předsedu Spolku volí řádn í členové na člen s ké schůz i na čtyři roky. P ředsedou spo lku se 

může stát pouze řádný člen Spolku. 

3. Předseda si může zvolit až dva místopředsedy . 

4. Předseda Spolku odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování 

rozpočtových pravide l, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejm éna 

na řádné naplňová ní poslání Spolku . Dále vede a řídí práci Spolku v období m ez i č l en s kými 

schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, a pečuje o rozvoj Spolku. 

5. Před s eda j e oprávn ě n delegovat své pravomoci na další čl e ny nebo zamě stn a nce Spolku . 

6. Předseda Spolku komunikuj e jm énem Spolku a za stupuje Spolek navenek . 

7. P ř ed s eda Spolku mů že požádat o novou volbu p ředsedy Spolku dříve, než uplyne období 

4 let a to v případě, požádá- li o ta kovou volbu sám/sama například v rámci reorgan izace 

Spolku . 

8. V případě od stoupení, vylou čení za záva žné poruše ní stanov nebo úmrtí před se dy j so u 

místopředs edov é povinni svol at členskou sc hůzi do 30 dní. Tato člen s ká schůz e zvolí 

nového př e d s edu . V případě, že si předseda nezvolil m ístopředsedy, mů že člen s kou s chůzi 

svolat kterýkoli ř ádn ý i sympatizující člen Spol ku. 

9. Č len s ká schů ze se sch ází nejm éně jednou ročn ě s tolerancí 30 dní od pos lední s c hů ze . 

10. Č l e n s k á sc h ůze : 

a) sch valu j e p ř í padn é z m ě ny stanov; 

b) vo lí před sedu Spo lku a odvolává jej ; 

c) schvaluj e zprávu o činnosti Spolku a zpráv u o hospod aře ní za předcházející období; 

d) určuje koncepci činn ost i Spo lku na dal ší období; 

e) sch valuj e roz p oče t Spolku na p ří št í období; 



f) rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 

11. Členská schůze je svolána písemnou nebo elektronickou pozvánkou zaslanou nejméně 15 

dní před termínem členské schůze . 

12. Č len ská schůze je usnášeníschopná třicet minut po zahájení bez ohledu na počet 

přítomných členů. 

13. Každý řádný člen má jeden hlas, přičemž členská schůze rozhoduje dvoutřetinovou 

většinou hlasů . 

14. Členská schůze volí předsedu nadpolovičním počtem hlasů p řítomných řádných členů. 

15. Č l enská schůze se může konat také pomocí videokonference, například po Skypu . 

16. Hlasovat lze také písemnou formou . Pro tyto účely písemná forma za hrnuje i e-mail, Skype 

a podobné aplikace. 

Čl. 10 

Hospodaření Spolku 

1. Zdrojem prostředků pro realizaci poslání a cílů Spolku jsou zejména: 

a) členské příspěvky ; 

b) granty, dotace, příspěvky a dary od jiných subjektů; 

c) výnosy z vlastní činnosti a to zejména pořádání přednášek; 

d) dobrovolná aktivita čle nů . 

2. Za hospodaření Spolku odpovídá předseda, který předkládá na každé členské schůzi zprávu 

o hospodaření Spolku . 

3. Příjmy Spolku se shromažďují výhradně na transparentním účtu. 

4. Spolek může nabývat movitý i nemovit ý majetek a zřizovat úče l ově určené fondy. F inan ční 

pro st ředky a další majetek Spolu slouží výh radně pro zabezpečení jeho činnosti a pro 

dosažení cílů uveden ých ve stanovách. 

5. Hospodařit s příjmy může pouze předseda Spolku. Spolek ho s podaří s vyrovnaným 

rozpočtem. 

Čl. 11 



( 

Zánik Spolku 

1. V případě dobrovolného rozpuštění Spolku buqe jeho majetek po uhrazení všech 

případných dluhů darován nebo převeden jinému spolku či nadaci zabývající se 

související problematikou. 

2. Dobrovolné rozpuštění Spolku musí být schv~leno nadpoloviční většinou členů 

přítomných na členské schůzi svolané k tomuto účelu písemným pozváním všech členů. 

Pozvánka musí být rozeslána nejméně 30 dní předem. 

3. V případě, že bude Spolek bez předsedy po dobu delší než šest měsíců, může kterýkoli 

člen Spolku (jak řádný, tak sympatizující) svolat členskou schůzi, která rozhodne o 

rozpuštění spolku s likvidací. 

4. Převod majetku jinému sdružení či nadaci musí být schválen nadpoloviční většinou 

přítomných členů . 

5. K provedení likvidace Spolku a následnému majetkovému vyrovnání bude na členské 

schůzi ustavena likvidační komise na návrh předsedy Spolku. V případě, že v době konání 

členské schůze bude Spolek bez předsedy, má právo navrhnout členy likvidační komise 

kterýkoli člen Spolku (jak řádný, tak sympatizující). 

Čl. 12 

Závěrečná ustanovení Spolku 

Záležitosti neupravené v těchto stanovách se řídí ob'ecně platnými právními předpisy. 

Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 15.5.2018. 

Vyhotoveno v Ústí nad Labem dne 15.5.2018 

Petra Langová /2 
předsedkyně 0ťfli p 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pofadovým čís lem 119374557-259612-190606175621, skládající se z 7 li stů , se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu. 

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ELIŠKA MIKLÍKOVÁ 

Vystavil : Mgr. Eliška Miklíková, advokátka 
Pracoviště: Mgr. Eliška Miklíková, advokátka 
Praha dne 06.06.2019 
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