
STANOVY 

občanského sdružení diabetických dětí, kraj Královehradecký  

 Diaklub  Hradec Králové 

při dětské části Diabetického centra FN Hradec Králové  

 (dále jen „sdružení“ ) 

 

Čl. I. Úvodní ustanovení 

1. Název:  Diaklub Hradec Králové 

2. Sídlo: Krtičkova 105, 552 03 Česká Skalice 

Čl. II. Členství ve sdružení 

1. Členem sdružení se může stát každý občan ČR, který má zájem aktivně 
pomáhat nemocným dětem plně se zapojit do společnosti a jejich sociální 
integraci, a to na základě svého přistoupení za člena sdružení tj. podáním 
přihlášky.  

2. Člen sdružení má právo podílet se na řízení sdružení, zejména je oprávněn 
účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní, nahlížet do dokladů 
sdružení a být informován o všech záležitostech sdružení na valné hromadě. 

3. Člen sdružení má povinnost aktivně se podílet dle svých možností na činnosti 
sdružení. 

4. Členství je ukončeno na základě žádosti, úmrtím nebo na základě rozhodnutí 
o poškozování zájmů a dobrého jména sdružení 

Čl. III. Cíl a činnost sdružení 

1. Cíl sdružení: 

Cílem sdružení  je vyvíjet činnost směřující  k podpoře  a pomoci dětem  
s diabetem a  rodinám těchto dětí, jakož i  široké veřejnosti se zájmem o tuto 
problematiku nebo zdravotnickým zařízením věnujícím se léčbě tohoto 
onemocnění. 

2. Činnosti vedoucí k naplnění cíle: 

2.1. Hlavní činnosti 

a) Přednášková činnost,besedy a vzdělávací akce  pro diabetiky a nemocné 
celiakií, jejich rodinné příslušníky a přátelé, i širší veřejnost.  

b) Podpora účasti na edukačně-preventivních pobytů, rehabilitačních 
cvičeních a dalších pohybových aktivit. 



c) Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí, se Svazem 
diabetiků ČR a dalšími institucemi. 

d) Spolupráce s výrobci, dovozci a prodejci výrobků vhodných pro diabetiky a 
nemocné celiakií.  

e) Spolupráce se zdravotnickými a dalšími zařízeními, která o zdravotně 
postižené děti pečují. 

f) Snaha o získání finančních prostředků formou dotací od státních orgánů a 
úřadů všech stupňů, darů od sponzorů, veřejných sbírek a dalšími způsoby 
podle platných právních předpisů. 

2.2. Vedlejší činnost: 

a) Pořádání společenských a kulturních akcí 

b)  Pořádání edukačních pobytů pro děti a ostatní členy, včetně táborů. 

Čl. IV. Orgány sdružení 

Orgány sdružení tvoří valná hromada a výbor.  

Čl. V. Valná hromada 

1. Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení.  

K výhradním oprávněním valné hromady patří : 

a) volba a odvolání členů výboru. 

b) schvalování stanov a jejich změn, schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí 
předsedy.  

c) rozhodování o výši členských příspěvků. 

d) rozhodnutí  o zrušení nebo sloučení sdružení. 

e) schvalování výroční zprávy sdružení, návrh rozpočtu sdružení a roční 
uzávěrku hospodaření. 

2. Valná hromada je svolávána předsedou sdružení nebo výborem sdružení. 
Valná hromada je svolávána nejméně jednou za rok nebo na písemnou žádost 
nejméně jedné třetiny členů. V případě, že valnou hromadu nesvolá ani 
předseda, ani výbor sdružení do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání 
valné hromady podanou jednou třetinou členů, mohou svolat valnou hromadu 
tito členové sami. 



3. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové sdružení. Členové 
výboru  jsou povinni zúčastnit se valné hromady. Valné hromady se mohou 
zúčastnit podle potřeby i jiné osoby, a to na základě souhlasu valné hromady. 

4. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni členové, kteří tak tvoří 
alespoň 1/3 většiny hlasů. Přitom každý člen sdružení disponuje jedním hlasem. 

Čl. VI. Výbor sdružení 

1. Je výkonným a statutarním orgánem zodpovědným za činnost sdružení v době 
mezi členskými schůzemi. 

2. Výbor sdružení je tříčlenný. Tvoří jej předseda, místopředseda a pokladník. 
Členové výboru jsou valnou hromadou voleni na dobu dvou let. 

3. Výbor sdružení rozhoduje a průběžně vyřizuje všechny záležitosti sdružení, 
které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady a nebo nejsou dány těmito 
stanovami. 

4. Jednání a rozhodování výboru může probíhat i elektronickou formou (např. e-
mailem, Skypem apod.) 

5. Členové výboru uskutečňují usnesení valné hromady a výboru. Samostatně 
zastupují a jednají jménem sdružení a to vůči třetím osobám. Přitom jsou povinni 
při řízení záležitostí sdružení postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, 
společenské smlouvy a usnesení valné hromady. 

Čl. VII. Zásady hospodaření 

Prostředky sdružení tvoří příspěvky, dotace a sponzorské dary, výnosy z majetku 
a jiné příjmy. Při svém hospodaření je povinno  řídit se obecně závaznými 
právními předpisy a těmito stanovami. 

Čl. VIII. Zánik sdružení 

Sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným 
sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky 
o jeho rozpuštění. V případě zániku sdružení se provede likvidace, pro kterou se 
přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních 
společností. 

Čl. IX. Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě konané dne 15.3.2013, 
v Hradci Králové a nabývají účinnosti dnem registrace sdružení. 


