Stanovy zapsaného spolku

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
dle Zákona č. 89/2012 Sb.

I. Název a sídlo
název: Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
zkratka: APHPP
sídlo: Karlovo náměstí 5, Praha 2, 128 01
IČ: 27002659
dále jen „Asociace“

II. Působnost
Asociace je dobrovolnou samosprávnou nezávislou nepolitickou organizací. Je spolkem členů se
společnými zájmy a cíli. Asociace působí v ČR. Při naplňování cílů může spolupracovat
s podobnými aktivitami v zahraničí.

III. Poslání a cíle
Asociace:
 prosazuje a podporuje hospicovou péči, která vychází z úcty k člověku jako jedinečné
neopakovatelné lidské bytosti, z křesťanského pohledu na ni
 přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání
 sdružuje organizace poskytující některou z forem hospicové péče v ČR (lůžkovou, domácí,
popř. stacionář)
Hospicovou péčí Asociace rozumí takové působení, kdy nemocnému je garantováno, že nebude
trpět nesnesitelnou bolestí, bude za každých okolností respektována jeho lidská důstojnost a
v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Klade si za cíl vysokou kvalitu života i v jeho
závěrečných fázích. Ideálem je, aby člověk umíral bez bolesti fyzické, psychické, sociální i
spirituální a s vděčností za život, který mu byl dán. Důraz klade i na péči o blízké pacienta,
v období jejich zármutku.
Hospicová péče je integrovaná forma zdravotní, sociální a psychologické péče, poskytovaná
nemocným všech indikačních, diagnostických i věkových skupin, u nichž je předpokládaná
prognóza délky života na základě rozumného lékařského posouzení kratší, než šest měsíců. V
rámci hospicové péče je poskytována zejména péče paliativní, to je celková léčba a péče o
nemocné, jejichž nemoc nereaguje na léčení vlastního závažného onemocnění. Zásadní je léčba
bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb a
problémů nemocných. Časový horizont 6 měsíců do očekávaného úmrtí tak zásadně odlišuje péči
hospicovou od péče nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných nebo ošetřovatelských ústavů.
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IV. Prostředky k naplňování cílů
a) podpora kolegiální spolupráce a prosazování korektních vztahů mezi jednotlivými
poskytovateli hospicové péče,
b) napomáhání při odstraňování nedostatků zjištěných v činnosti svých členů, zjednávání
nápravy a preventivní působení, aby se neopakovaly,
c) obhajování společenských, ekonomických a právních zájmů hospicového hnutí,
d) spolupráce se státními orgány, profesními a odbornými společnostmi a dalšími relevantními
orgány za účelem zlepšování legislativních, materiálních a mediálních podmínek pro působení
v oblasti hospicové péče. Asociace prosazuje návrhy norem a opatření, která souvisejí
s hospicovou péčí, vyjadřuje se k nim a předkládá vlastní návrhy; Asociace je připravena
jednat jako odborná poradní organizace pro státní, vědecké, akademické a další odpovídající
instituce tam, kde to může prospět členům a hospicové myšlence,
e) přispívání k osvětě v oblasti hospicové péče formou přednášek, besed, konferencí, výstav,
publikační činnosti a dalšími aktivitami, pořádání benefičních, kulturních a společenských
akcí,
f) získávání darů od sponzorů, účast na grantových řízeních,
g) propagace a ochrana myšlenky hospicové péče ve společnosti,
h) Asociace je oprávněna zastupovat své členy, hájit (v duchu článku III.) zájmy svých členů a
stavovskou čest na veřejnosti i před státními orgány, pomáhá zajišťovat svým členům
odborný a informační servis. Toto ustanovení nemá povahu plné moci k jednání jménem
jednotlivých členů asociace v jejich právních vztazích a ve správních nebo soudních řízeních.
V. Členství
a) Členství v Asociaci je nenárokové.
b) Členství v Asociaci může být řádné a čestné.
c) Řádným členem se může stát pouze právnická osoba - poskytovatel hospicové péče.
d) Asociace vede evidenci svých členů formou členské listiny. Členská listina u čestných členů
obsahuje, jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště (příp. také korespondenční adresy) a
datum narození. U právnické osoby se eviduje název, sídlo, IČ, IČZ. Členská listina je neveřejný
dokument, o jehož administraci se stará Představenstvo Asociace. Nahlížet do členské listiny
má právo jen člen Asociace. Pořizovat opisy nebo výpisy osobních údajů členů Asociace lze
jen s jejich souhlasem.
e) Řádným členem se může stát právnická osoba – organizace hospicového typu působící v ČR,
registrovaná jako poskytovatel zdravotních služeb dle Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních
službách a provozující hospicovou péči (dle článku III. Stanov), která vykonává svá práva a
povinnosti prostřednictvím statutárního zástupce, nebo jiné fyzické osoby, kterou k tomu
zmocní; řádný člen je zpravidla vždy samostatně působícím, nestátním neziskovým zařízením,
většina jeho činnosti a působení se věnuje péči o terminálně nemocné pacienty. Členství
v Asociaci vzniká rozhodnutím (schválením) valné hromady o přijetí uchazeče za člena na
základě jeho písemné přihlášky.
f) Čestným členem se může stát jakákoli fyzická osoba. Čestné členství vzniká udělením –
rozhodnutím Valné hromady.
g) Členství v Asociaci zaniká:
a) vystoupením z Asociace, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle
člena, směřující k zániku jeho členství v Asociaci. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno
jinak, zaniká členství dnem jeho doručení Asociaci,
b) vyloučením, a to pro opakované nebo závažné porušení povinností člena Asociace podle
těchto stanov
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c) nezaplacením členského příspěvku ani do 30. 6. roku následujícího po roce, za který má
být příspěvek zaplacen,
d) pokud 2 roky po sobě organizace neposkytovala hospicovou péči,
e) zánikem Asociace,
f) zánikem řádného člena Asociace,
g) úmrtím čestného člena Asociace.
VI. Práva a povinnosti členů
A. Každý člen Asociace má právo:
a) účastnit se Valné hromady, účastnit se akcí pořádaných Asociací, vznášet návrhy a podněty
k činnosti Asociace,
b) právo hlasovat je stanoveno takto:
 řádný člen disponuje hlasem rozhodujícím
 čestný člen disponuje hlasem poradním.
B. Každý člen Asociace je povinen:
a) dodržovat stanovy, svými slovy i skutky naplňovat poslání a cíle Asociace,
b) dodržovat Standardy kvality hospicové péče schválené Asociací,
c) zdržet se všeho, co by mohlo zmařit nebo ohrozit dosažení cílů Asociace
d) svým konáním šířit dobré jméno hospicové myšlenky
e) dodržovat Etický kodex Asociace, je-li vydán,
f) platit členské příspěvky – do 30 dnů od přijetí za člena a dále pak nejpozději do 30. 6. toho
roku, za nějž příspěvek platí,
g) v přiměřené lhůtě ohlásit v sídle Asociace změnu svých identifikačních nebo osobních údajů,
h) v případě závažné kolize názorů se podrobit výroku smírčího soudce,
i) každý řádný člen je povinen provozovat internetové stránky svého zařízení a pravidelně je
aktualizovat,
j) sdělit statistické údaje za uplynulý rok dle požadavků Asociace do 28. 2. roku následujícího.
k) Hlasovací právo členů je stanoveno takto:
a) lůžkový hospic provozující zároveň domácí hospic: 6 hlasů
b) lůžkový hospic: 5 hlasů
c) domácí hospic: 1 hlas
VII. Orgány Asociace
Orgány Asociace jsou Valná hromada, Představenstvo, Odborné sekce, Revizní komise a Smírčí
soudce.
Členové orgánů Asociace uplatňují svá práva osobní účastí na zasedání těchto orgánů.
VIII. Valná hromada
a) Je nejvyšším orgánem Asociace. Je tvořena všemi svými členy.
b) Valná hromada je řádně svolávána Představenstvem alespoň jedenkrát ročně. Mimořádně
může být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů. O jejím svolání
uvědomí prokazatelným způsobem Představenstvo všechny členy Asociace alespoň 14 dní
předem. Mimořádná valná hromada se koná nejpozději 30 dnů po doručení žádosti o její
svolání. Svolat mimořádnou Valnou hromadu je oprávněna Revizní komise v případech, kdy
to vyžadují zájmy Asociace a jestliže tak neučinilo Představenstvo.
c) Valná hromada může rozhodovat o všech věcech Asociace. Do její výlučné pravomoci náleží:
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- změny stanov Asociace,
- rozhodnutí o zániku Asociace,
- rozhodnutí o sloučení Asociace s jinou právnickou osobou,
- volba a odvolání členů Představenstva včetně Prezidenta,
- volba a odvolání členů Revizní komise a Smírčího soudce,
- rozhoduje o výši členských příspěvků,
- rozhoduje na návrh Představenstva o udělení čestného členství,
- rozhoduje na návrh Představenstva o přijetí řádných členů,
- rozhoduje na návrh Představenstva o vyloučení člena Asociace,
- schvaluje roční rozpočet Asociace,
- schvaluje roční účetní závěrky (zprávu o hospodaření a užití zisku a o úhradě případné
ztráty),
- schvaluje výroční zprávy o činnosti Asociace,
- bere na vědomí zprávu Představenstva o činnosti za uplynulé období,
- rozhoduje o dalších věcech, které si pro sebe Valná hromada výslovně vyhradí
jednorázovým rozhodnutím nebo vnitřní směrnicí,
d) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li
přítomna nadpoloviční většina členů, je valná hromada usnášeníschopná po 30 minutách od
zahájení se stávajícím počtem přítomných členů. Valná hromada se usnáší prostou většinou
hlasů přítomných členů. O zániku, změně stanov nebo o sloučení Asociace s jinou právnickou
osobou rozhoduje nadpoloviční většina všech řádných členů.
IX. Představenstvo
a) Je nejvyšším orgánem Asociace v období mezi Valnými hromadami.
b) Schází se dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
c) Představenstvo je tří až pětičlenné, tvoří jej prezident a viceprezidenti.
d) Usnáší se nadpoloviční většinou svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
prezidenta.
e) Představenstvo může ve výjimečných případech rozhodovat per-rollam prostřednictvím
přímé elektronické komunikace. Tato skutečnost bude uvedena v zápise, který musí být
podepsán nejméně dvěma členy.
f) Funkční období Představenstva je čtyřleté.
g) Každý člen Představenstva je při výkonu své funkce povinen řídit se usneseními Valné
hromady, rozhodnutím představenstva i obecně závaznými právními předpisy.
h) Všichni členové představenstva jsou statutárními zástupci Asociace, tedy jsou oprávněni
jednat za Asociaci navenek. Je-li k platnosti právního úkonu předepsána příslušným právním
předpisem písemná forma, je třeba opatřit podpisem nejméně dvou členů Představenstva
Asociace. Běžné dokumenty organizačně správní povahy podepisuje pouze jeden člen
Představenstva nebo písemně pověřený zaměstnanec Asociace.
i) Nejvyšším představitelem Asociace je prezident, který plní zejména úlohu reprezentativní.
Viceprezidenti zastupují prezidenta v plném rozsahu. Prezident je povinen svolat
představenstvo, požádají-li o to alespoň dva jeho členové.
j) Schůzi řídí prezident nebo zvolený člen Představenstva. O jednání Představenstva pořizuje
zápis zvolený zapisovatel. Zápis ověřuje prezident a v jeho nepřítomnosti zvolený člen
Představenstva. Zápisy se ukládají a archivují v sídle Asociace.
k) Představenstvo zejména:
- svolává Valnou hromadu, připravuje podklady pro jednání valné hromady, vede členskou
listinu Asociace,
Stránka 4 z 6

je zodpovědné za řádné vedení účetnictví a předepsaných evidencí a ostatních
dokumentů Asociace,
- provádí rozhodnutí Valné hromady, předkládá Revizní komisi Asociace a Valné hromadě
Asociace do 8 měsíců po ukončení účetního období zprávu o činnosti, o stavu majetku
Asociace a výroční zprávu.
- předkládá Revizní komisi k přezkoumání a Valné hromadě ke schválení roční účetní
závěrku Asociace,
- předkládá valné hromadě Asociace návrh na změnu stanov Asociace a zprávy, které
Valná hromada vyžaduje,
- vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti vůči zaměstnancům Asociace,
- schvaluje interní předpisy Asociace,
- předkládá nejbližší Valné hromadě návrhy na přijetí řádného člena Asociace,
- předkládá Valné hromadě návrh na vyloučení člena Asociace,
- předkládá Valné hromadě návrh na udělení čestného členství v Asociaci,
- předkládá Valné hromadě návrh na výši členských příspěvků,
- předkládá státním orgánům a jiným organizacím návrhy, petice, podněty a posudky jak
z vlastní iniciativy, tak i jimi vyžádané,
- rozhoduje o účasti hostů, kteří nejsou členy Asociace, o jejich přítomnosti na Valné
hromadě.
l) Členství v Představenstvu zaniká:
- Uplynutím funkčního období
- Úmrtím
- Písemným vzdáním se funkce zaslaným Představenstvu
- Vyloučením z Asociace
- Odvoláním na Valné hromadě
-

X. Odborné sekce Asociace
1. Asociace může zřídit odborné sekce. Odborné sekce reprezentují zájmy jednotlivých typů
hospicové péče, jsou expertními a iniciativními orgány Asociace. Vznikají rozhodnutím
Představenstva.
2. Předseda odborné sekce je zvolen a odvoláván Představenstvem. Na svém řádném
zasedání musí být ve své funkci potvrzen nadpoloviční většinou přítomných členů
odborné sekce.
XI. Revizní komise a Smírčí soudce
a) Revizní komise je tříčlenná, volená Valnou hromadou.
b) Členem Revizní komise či Smírčím soudcem může být řádný nebo čestný člen Asociace.
c) Revizní komise ze svého středu volí předsedu.
d) Členství v Revizní komisi je neslučitelné s členstvím v Představenstvu.
e) Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením Asociace a upozorňuje na zjištěné
nedostatky,
f) Přezkoumává roční účetní závěrku Asociace.
g) Je oprávněna svolat mimořádnou Valnou hromadu v případech, kdy to vyžadují zájmy
Asociace a jestliže tak neučinilo Představenstvo.
h) Zprávu o své činnosti a návrhy na opatření předkládá Představenstvu a Valné hromadě
alespoň jedenkrát ročně.
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i) Práva a povinnosti Smírčího soudce vykonává pro tyto záležitosti zvolený člen Revizní
komise.
j) Funkční období členů Revizní komise a Smírčího soudce je čtyřleté.
k) Funkce člena Revizní komise zaniká:
- Uplynutím funkčního období
- Úmrtím
- Písemným vzdáním se funkce zaslaným Představenstvu
- Vyloučením z Asociace
- Odvoláním na Valné hromadě
XII. Hospodaření
Řídí se rozpočtem, který na každý kalendářní rok schvaluje Valná hromada. Příjmy tvoří zejména
členské příspěvky, dotace a dary. S veškerými prostředky lze nakládat výhradně dle stanov a cílů
Asociace a v souladu s platnou legislativou. Účetnictví je vedeno podle obecně závazných
právních předpisů, kontrola hospodaření je prováděna Revizní komisí nejméně jednou ročně.
XIII. Zánik Asociace
O zániku Asociace rozhoduje Valná hromada. Majetek, který zůstane po vyrovnání dluhů,
připadne rovným dílem řádným členům Asociace působícím ke dni zániku Asociace na území
České republiky, pokud Valná hromada nerozhodne většinou hlasů všech svých řádných členů
jinak.
XIV. Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí vnitřními předpisy a zákony České republiky.
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení Valnou hromadou dne 8. 11. 2016.

XV. Přechodná ustanovení
Mimořádní členové Asociace dle stanov platných do 10. 11. 2015 musejí naplnit podmínky
členství dle těchto stanov do 31. 12. 2016 a požádat písemně o přijetí v téže lhůtě. Nestane-li se
tak, pozbývají od 1. 1. 2017 členství v Asociaci.

Liberec, dne 8. 11. 2016

Stránka 6 z 6

