
Stanovy

České aliance pro kardiovaskulární onemocnění, z.s. (ČAKO)

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Vznik spolku

Dne 24. června 2014 se konala ustavující schůze spolku Diagnóza FH, z.s. Na této schůzi bylo rozhodnuto o
založení spolku s názvem Diagnóza FH, z.s. 

Článek 2
Název

(1) Původní název spolku byl Diagnóza FH, z.s.
(2) Dne 25. ledna 2023 přijal spolek na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 25. ledna 2023

nový  název.  Spolek  od  tohoto  data  užívá  nový  název  „Česká  aliance  pro  kardiovaskulární
onemocnění, z.s.“ (v textu dále jen „ČAKO“).

(3) Logo ČAKO je přílohou těchto stanov.

Článek 3
Sídlo

Sídlem spolku jsou Zdice, okres Beroun.

Článek 4
Doba trvání

Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 5
Předmět činnosti

(1) Předmětem činnosti spolku je zejména:
a) sdružovat  pacienty  s kardiovaskulárními  onemocněními  a  pacienty  s geneticky  podmíněnými

poruchami,  které  mají  za  následek  předčasné kardiovaskulární  onemocnění,  stejně jako ostatní
osoby,  pro  něž  je  společný  zájem  o  problematiku  kardiovaskulárních  chorob  (lékaře  a  další
zdravotníky, rodinné příslušníky, přátele apod.);

b) vytvářet  prostor  pro  vzájemné  setkávání  pacientů  s onemocněními  srdce  a  cév  spolu  s jejich
rodinnými příslušníky, příteli a lékaři;

c) podporovat  porozumění  otázkám  a  příležitostem  spojeným  s tématem  kardiovaskulárních
onemocnění;

d) napomáhat zvyšovat povědomí a informovanost podporující rozvoj prevence a léčby onemocnění
srdce a cév v České republice;

e) organizovat konference, přednášky a odborné semináře v oblasti zájmu členů spolku;
f) úzce  spolupracovat  s praktickými  a  odbornými  lékaři  věnujícími  se  prevenci  a  léčbě

kardiovaskulárních onemocnění;
g) podporovat právní a sociální zájmy svých členů a poskytovat služby pro účely spolku;



h) poskytovat poradenství v oblasti sociální a právní pro pacienty s kardiovaskulárními onemocněními;
i) podporovat výzkum a rozvoj moderních metod v oblasti prevence a léčby onemocnění srdce a cév;
j) spolupracovat s jinými podobnými organizacemi v České republice a v zahraničí včetně výměny

informací a případného členství v takových organizacích;
k) spolupracovat s orgány státní správy, odbornými společnostmi a dalšími institucemi na přípravě a

implementaci legislativy v oblasti zájmu členů spolku;
l) aktivně se účastnit vzdělávání pacientů a zástupců spolků pacientů.
(2) Účelem činnosti spolku není vytváření zisku.
(3) Spolek se primárně nezabývá podnikatelskou a obchodní činností, ani nevyvíjí politickou činnost.

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající ve výdělečné
činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti. Případný zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro
spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek 6
Odpovědnost

Spolek odpovídá za své závazky svým majetkem. Jakákoliv  odpovědnost jednotlivých členů za závazky
spolku je vyloučena.

ČÁST II.
ČLENSTVÍ

Článek 7
Členové a seznam členů spolku

(1) Členem spolku se může stát:
a) právnická osoba;
b) fyzická osoba starší 18 let; nebo
c) fyzická osoba mladší 18 let za předpokladu, že je ve spolku právně zastoupena jedním

z  rodičů  nebo  jiným  zákonným  zástupcem;  za  nezletilého  člena  hlasuje  rodič  či
zástupce,  po  dosažení  věku  18  let  se  fyzická  osoba  může  stát  dle  svého  uvážení
řádným členem s hlasovacím právem,

která souhlasí s posláním a účelem spolku a je rozhodnuta se podle svých možností podílet na
jejich uskutečňování.

(2) Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
(3) Seznam členů spolku a evidenci členských přihlášek vede představenstvo. Seznam členů spolku je

neveřejný.

Článek 8
Vznik členství

(1) Členství vzniká přijetím do spolku na základě souhlasného rozhodnutí představenstva. Osoba, která
má  zájem  o  členství  ve  spolku,  musí  podat  představenstvu  písemnou  přihlášku  (fyzicky  nebo
v elektronické formě). Představenstvo rozhodne o přijetí nového člena do spolku s přihlédnutím k
článkům 5 a 7 těchto stanov. Členství ve spolku není nárokové. Představenstvo uvědomí žadatele o
svém rozhodnutí písemně do 30 dnů od rozhodnutí.

(2) Žadatel se může proti zamítnutí odvolat, odvolání se zasílá předsedovi představenstva spolku ve
lhůtě dvou týdnů od doručení rozhodnutí. O odvolání rozhodne příští valná hromada.

(3) Přijetí do spolku je podmíněno podpisem přístupového protokolu, kterým žadatel stvrzuje uznání
těchto stanov včetně jejich doplnění.

Článek 9
Zánik členství



(1) Členství ve spolku zaniká
a) úmrtím člena, pokud jde o fyzickou osobu, nebo zánikem člena, pokud jde o právnickou osobu;
b) zánikem spolku;
c) doručením výslovného písemného vzdání se členství adresovaného představenstvu spolku;
d) vyloučením na základě rozhodnutí představenstva podle odstavce 2 tohoto článku; nebo
e) pokud  člen  nezaplatil  každoroční  členský  příspěvek,  a  to  ani  v  přiměřené  lhůtě  stanovené

v upomínce zaslané představenstvem, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů.
(4) Člen může být vyloučen nebo dočasně vyloučen rozhodnutím představenstva. Pokud se některý

člen zdrží hlasování o vyloučení, bude jeho hlas počítán jako hlas proti. Hlasovací právo člena, o
jehož vyloučení se rozhoduje, je pro potřeby tohoto hlasování dočasně suspendováno. Člena lze dle
tohoto odstavce vyloučit  tehdy,  jestliže závažně porušil  povinnosti  člena,  dobré jméno ČAKO a
principy, na kterém je činnost ČAKO založena, a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě
spolku. Výzva se nevyžaduje,  nelze-li  porušení  povinnosti odčinit nebo způsobilo-li  spolku zvlášť
závažnou újmu.  Vyloučený člen se může proti  vyloučení  odvolat,  odvolání  se zasílá  předsedovi
představenstva spolku ve lhůtě dvou týdnů od doručení  rozhodnutí.  O odvolání  rozhodne příští
valná hromada.

Článek 10
Práva a povinnosti členů

(1) Členové jsou oprávněni účastnit se řádných a mimořádných valných hromad a dalších shromáždění
a akcí spolku. 

(2) Členové mají zejména právo
• účasti na valné hromadě s právem hlasovat, volit a být volen do orgánů ČAKO,
• účasti na akcích pořádaných ČAKO,
• nahlížet do pozičních dokumentů a dalších oficiálních materiálů ČAKO,
• užívat  status  člena  při  komunikaci  se  třetími  stranami,  jsou-li  dodržovány  povinnosti  člena  dle

těchto stanov.
(3) Členové jsou povinni podporovat zájmy spolku a zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobrou

pověst, dobré jméno nebo účel spolku. Členové jsou obzvlášť zavázáni respektovat tyto stanovy a
rozhodnutí valné hromady, představenstva a dalších orgánů spolku. Dále členové uchovají v tajnosti
před třetími stranami všechna jednání, rozhodnutí a dokumenty spolku označené jako důvěrné.

(4) Členové  jsou  povinni  zaplatit  spolku  členský  příspěvek.  Výše  členského  příspěvku  činí  100
Kč/kalendářní  rok.  Členové  jsou  povinni  zaplatit  členský  příspěvek  do  30  kalendářních  dnů  od
začátku kalendářního roku, pro který je členský příspěvek stanoven, nebo do 30 kalendářních dnů
od doručení rozhodnutí o přijetí.

ČÁST III.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Hlava první

Obecná ustanovení

Článek 11
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a) valná hromada;
b) představenstvo;
c) odborná rada.

Hlava druhá

Valná hromada



Článek 12
Působnost

(1) Valná  hromada  (členská  schůze)  je  nejvyšším  orgánem  spolku  a  tvoří  ji  všichni  členové  spolku.
Valnou hromadu svolává představenstvo zpravidla jednou rok, popř. požádá-li o její svolání nejméně
1/3 členů; představenstvo je povinno svolat valnou hromadu nejpozději do 7 týdnů od písemného
podání  této  žádosti.  Tím  není  dotčena  možnost  nahradit  fyzické  konání  valné  hromady
elektronickým hlasováním dle čl. 16.

(2) Do působnosti valné hromady náleží:
a) projednání a schválení výroční zprávy;
b) posouzení a schválení roční účetní závěrky;
c) přezkum aktivit členů představenstva za předcházející finanční rok;
d) schválení programu a hlavních směrů činnosti spolku pro příští období;
e) volba a odvolání členů představenstva;
f) schválení zápisu z předchozí valné hromady;
g) schválení rozpočtu na příští rok;
h) schválení změn a doplnění těchto stanov;
i) rozhodnutí o přijetí člena v případě odvolání proti negativnímu rozhodnutí představenstva; a
j) rozhodnutí o zrušení spolku a případném majetkovém vypořádání.

Článek 13
Mimořádná valná hromada

Představenstvo může svolat mimořádnou valnou hromadu, kdykoliv to uzná za vhodné. Mimořádná valná
hromada musí být svolána představenstvem nejdéle 5 kalendářních dní poté, co představenstvo obdrželo
písemnou žádost 1/5 (jedné pětiny) hlasů s uvedením důvodů pro konání mimořádné valné hromady.
Mimořádná  valná  hromada  se  musí  konat  nejpozději  30  dní  od  obdržení  žádosti.  Mimořádná  valná
hromada se řídí, pokud není stanoveno jinak, pravidly pro valnou hromadu.

Článek 14
Pozvánka

(1) Představenstvo svolá řádnou valnou hromadu písemným oznámením nejpozději  25 kalendářních
dní před datem konání řádné valné hromady.

(2) Mimořádnou  valnou  hromadu  svolá  představenstvo  písemným  oznámením  nejpozději  5
kalendářních dní před konáním mimořádné valné hromady.

(3) V pozvánce je uvedeno místo, datum, hodina a pořad jednání.  V případě, že na pořadu jednání
bude změna či doplnění těchto stanov, musí být navržené znění příslušné úpravy členům rozesláno
nejpozději  7 dní před konáním valné hromady, v případě mimořádné valné hromady společně s
pozvánkou.

(4) Ustanovení § 253 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

Článek 15
Zasedání valné hromady

(1) Zasedání valné hromady předsedá předseda představenstva nebo jiný člen představenstva.
(2) Řádně svolaná valná hromada je schopná se usnášet, jestliže se na ní účastní alespoň 30 % všech

členů. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novou valnou hromadu tak,
aby se konala do jednoho týdne ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Tato
druhá valná hromada je automaticky schopná se usnášet. 

(3) Pokud  tyto  stanovy  nestanoví  jinak,  vyžaduje  se  pro  rozhodnutí  souhlas  prosté  většiny  členů
přítomných na valné hromadě. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva
spolku. 



(4) Rozhodnutí o změně stanov spolku a o zrušení spolku je přijato, pokud pro něj hlasují alespoň dvě
třetiny přítomných členů.

(5) Valná hromada rozhoduje aklamací. Valná hromada může rozhodnout o tajném hlasování.
(6) Rozhodnutí valné hromady jsou závazná pro všechny členy a orgány spolku. 
(7) Z jednání  valné hromady se pořizuje zápis,  který  podepisuje alespoň jeden člen představenstva

spolku.

Článek 16
Hlasovací právo

(1) Každému členovi přísluší na valné hromadě jeden hlas, hlasy všech členů jsou si rovny.
(2) Hlasovací právo na valné hromadě náleží členovi, jehož členství v ČAKO trvá minimálně dva měsíce.

Právo být zvolen do orgánů ČAKO má člen ČAKO, kterému náleží hlasovací právo a jehož členství v
ČAKO trvá  k  prvnímu dni  volebního  období  minimálně  šest  měsíců.  Výjimky  může  povolit  pro
konkrétní případ pouze valná hromada svým rozhodnutím.

(3) Členové  –  fyzické  osoby  vykonávají  své  hlasovací  právo  osobně  nebo  prostřednictvím
zplnomocněného zástupce. Plná moc musí mít písemnou formu.

(4) Členové – právnické osoby vykonávají své hlasovací právo prostřednictvím (i) osoby oprávněné za
ně jednat na základě příslušného právního předpisu, (ii) zplnomocněného zástupce. Plná moc musí
mít písemnou formu.

(5) Hlasování  může  být  realizováno  elektronicky.  Elektronickým  hlasováním  lze  hlasovat  o  všech
záležitostech svěřených do působnosti valné hromady s výjimkou rozhodování  o zrušení  spolku,
rozdělení spolku nebo jeho sloučení s jiným subjektem.

Hlava třetí

Představenstvo

Článek 17
Působnost

(1) Představenstvo  je  kolektivním  statutárním  orgánem  spolku.  Představenstvo  rozhoduje  o  všech
záležitostech spolku, pokud v souladu s těmito stanovami nespadají do působnosti valné hromady
či jiného orgánu spolku. Do působnosti představenstva náleží zejména:

a) koordinace činnosti spolku;
b) svolávání valné hromady spolku;
c) zpracovávání podkladů pro rozhodnutí valné hromady;
d) volba předsedy a místopředsedy z řad jeho členů, a to do čtrnácti dnů od zvolení představenstva

nebo poté,  co předseda nebo místopředseda odstoupí ze své funkce.  Tato volba bude členům
oznámena písemně do čtyř týdnů;

e) odvolání předsedy a místopředsedy;
f) návrh rozpočtu pro finanční rok a příprava výroční zprávy a roční účetní závěrky spolku pro 

schválení valnou hromadou;
g) správa majetku spolku;
h) rozhodování o přijímání nových členů, jakož i rozhodování o jejich vyloučení;
i) vedení evidence přihlášek a seznamu členů spolku;
j) rozhodování o zřizování pracovních skupin a výborů pro zvláštní úkoly.
(2) Zasedání představenstva předsedá předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, 
(3) Členové představenstva musí zachovávat mlčenlivost o všech materiálech a informacích, s nimiž při

své činnosti ve spolku přijdou do styku. Členové představenstva nesmějí použít důvěrné informace
jinak než pro plnění svých povinností. V průběhu svého funkčního období, ani nikdy poté nezveřejní
členové  představenstva  důvěrné  informace,  ani  je  nevyzradí  žádným  třetím  osobám  nebo
subjektům s výjimkou orgánů spolku, které tyto informace potřebují k plnění svých povinností v
souladu s těmito stanovami či jiných subjektů na základě platných právních předpisů.

Článek 18



Složení

(1) Představenstvo se skládá z pěti členů. Členy představenstva spolku mohou být pouze fyzické osoby
starší  18  let,  které  jsou  bezúhonné.  V případě  člena  –  právnické  osoby  se  stává  členem
představenstva jednatel právnické osoby.

(2) Členové představenstva vykonávají svou činnost ve funkci bez nároku na odměnu. V případě, že
člen představenstva bude zaměstnancem spolku, odměna mu náleží a jeho vztah ke spolku se řídí
pracovněprávními předpisy. O výši odměny rozhoduje představenstvo spolku.

(3) Členové představenstva jsou voleni na období pěti let, přičemž jejich funkční období začíná dnem
konání valné hromady, která je zvolila. Tímto dnem automaticky končí funkční období dosavadního
představenstva.

(4) Členství v představenstvu zaniká:
a) úmrtím  člena  představenstva,  pokud  jde  o  fyzickou  osobu,  nebo  zánikem  člena,  pokud  jde  o

právnickou osobu;
b) ukončením funkčního období představenstva;
c) vzdáním se funkce písemným oznámením představenstvu spolku; nebo
d) odvoláním valnou hromadou spolku v souladu s odst. 7.
(5) V případě,  že  některý  člen  odstoupí  z  představenstva  nebo  jeho  členství  zanikne  během  jeho

funkčního  období,  zvolí  nového  člena  zbývající  členové  představenstva.  Funkční  období  takto
zvoleného člena končí spolu s funkčním obdobím představenstva.

(6) Opětovné zvolení do funkce je možné.
(7) Člen  představenstva  může  být  odvolán  z  funkce  člena  představenstva  na  základě  společného

návrhu alespoň pěti členů spolku. O zbavení funkce člena představenstva rozhoduje valná hromada
prostou většinou přítomných hlasů a členů, a to formou aklamačního hlasování. Pokud se některý
člen zdrží hlasování o vyloučení, bude jeho hlas počítán jako hlas proti. Hlasovací právo člena, o
jehož vyloučení se rozhoduje, je pro potřeby tohoto hlasování dočasně suspendováno.

Článek 19
Pracovní skupiny a výbory

Představenstvo může zřídit  pracovní  skupiny a výbory pro zvláštní  úkoly.  Představenstvo rozhoduje o
účelu a podmínkách členství a zároveň jmenuje vedoucího těchto skupin.

Článek 20
Zasedání

(1) Zasedání  představenstva  svolává  předseda  představenstva.  Představenstvo  se  schází  podle
potřeby, nejméně dvakrát za rok.

(2) Zasedání  představenstva  je  usnášeníschopné,  je-li  přítomna  nadpoloviční  většina  členů
představenstva. Pro veškerá rozhodnutí se vyžaduje souhlas prosté většiny členů představenstva
přítomných  na  zasedání,  pokud  není  ve  stanovách  uvedeno  jinak.  V  případě  rovnosti  hlasů
rozhoduje hlas předsedy.

(3) Osoba, která předsedá zasedání, zajistí pořízení zápisu ze zasedání.
(4) Zasedání může být realizováno elektronicky. 

Článek 21
Jednání a podepisování za spolek

(1) Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, předseda a místopředseda zastupují spolek navenek,
přičemž jednají za spolek každý samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému
nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda
představenstva.

(2) Při nakládání s majetkem v hodnotě převyšující 50.000, - Kč (padesáttisíc Kč) a při podepisování
smluv s předmětem  plnění  v hodnotě  převyšujícím 150.000,  -  Kč  (stopadesáttisíc  Kč)  zastupuje



spolek  navenek  předseda  a  místopředseda  představenstva  společně  a  k písemnému  právnímu
jednání je třeba podpisu předsedy i místopředsedy představenstva.  

Hlava čtvrtá

Odborná rada

Článek 22
Působnost

(1) Odborná rada je čestným orgánem spolku. 
(2) Odborná rada zejména:
a) poskytuje  odborné  poradenství  z oblasti  prevence  a  onemocnění  srdce  a  cév  dalším orgánům

spolku;
b) sdružuje odborníky na prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění za účelem vytvoření 
odborné platformy pro diskuzi nad odbornými tématy;
c) garantuje správnost a odbornost výstupů spolku.

Článek 23
Složení

(1) Odbornou radu tvoří až 15 členů. 
(2) Členy odborné rady mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou bezúhonné. Členem

odborné  rady  mohou  být  nezávislí  odborníci  z oblasti  prevence  a  léčby  kardiovaskulárních
onemocnění, kteří nejsou členové spolku, především praktičtí a odborní lékaři. 

(3) Členové odborné rady vykonávají svou činnost ve funkci bez nároku na odměnu. 
(4) Členové odborné rady jsou jmenováni představenstvem na dobu 5 let. 
(5) Členství v odborné radě zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byl člen zvolen;
b) úmrtím člena odborné rady;
c) vzdáním se funkce písemným oznámením představenstvu spolku; nebo
d) odvoláním představenstvem spolku v souladu s odst. 3.
(6) Člen  odborné  rady  může  být  odvolán  z  funkce  na  základě  rozhodnutí  představenstva,  jestliže

závažně porušil povinnosti člena odborné rady, dobré jméno ČAKO a principy, na kterém je činnost
ČAKO založena, a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje,
nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Vyloučený člen
odborné rady se může proti vyloučení odvolat, odvolání se zasílá předsedovi představenstva spolku
ve lhůtě dvou týdnů od doručení rozhodnutí. O odvolání rozhodne příští valná hromada.

ČÁST IV.
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

Článek 24
Zásady hospodaření

(1) Spolek hospodaří  s movitým a nemovitým majetkem,  který  lze použít  pouze v souladu s těmito
stanovami. 

(2) Zdrojem majetku jsou zejména:
a) členské příspěvky;
b) dary a příspěvky právnických osob;
c) výnosy majetku a výnosy z činnosti;
d) dotace a prostředky grantů;
e) dědictví.
(3) Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
(4) Za  hospodaření  odpovídá  představenstvo  spolku,  které  každoročně  předkládá  valné  hromadě

zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.



(5) Finančním rokem ČAKO je rok kalendářní. 

ČÁST V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25
Zánik spolku

(1) Spolek zaniká
a) dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí valné hromady v souladu s odst. 2; 
b) sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady; nebo
c) zrušením soudem v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
(2) Spolek  může  být  zrušen  na  základě  rozhodnutí  valné  hromady  svolané  výhradně  za  účelem

rozhodnutí  o  zániku  a  likvidaci  spolku  včetně  jmenování  likvidátora.  O  přijetí  tohoto  usnesení
rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů. V případě likvidace spolku se
přiměřeně použijí ustanovení příslušného právního předpisu.

Článek 26
Schválení

(1) V záležitostech, které tyto stanovy výslovně neupravují, se spolek řídí obecně závaznými právními
předpisy.

(2) Změna těchto stanov byla řádně ověřena a schválena valnou hromadou spolku konanou 25. ledna
2023. Stanovy a jejich změny nabývají účinnosti dnem jejich sválení valnou hromadou.

(3) Do 15  dnů  od  schválení  stanov  valnou  hromadou  předloží  předseda  představenstva  nebo  jím
písemně pověřená osoba nové znění stanov registrujícímu orgánu. 

Praha, 25. 1. 2023

Jméno: Jméno: 

Funkce: Předseda představenstva Funkce: Místopředseda představenstva

Kristyna Cillikova
Zdeňka Cimická

Kristyna Cillikova
Kristýna Čillíková
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