VNITŘNÍ PŘEDPIS
upravující pravidla pro vznik, zánik a činnost klubů zapsaného spolku

Český občanský spolek proti plicním nemocem
Výbor nadepsaného spolku přijímá dnešního dne tento vnitřní předpis, jehož smyslem je upravit v souladu se
stanovami spolku bližší pravidla pro vznik, zánik a činnosti klubů zakládaných členy spolku.

I.
Povaha a účel klubu
1. Účelem klubu je sdružovat členy spolku se zájem o stejné konkrétní onemocnění.
2. Klub je součástí spolku. Klub není pobočným spolkem, nemá majetkovou ani právní samostatnost.
3. Za závazky vzniklé při činnosti klubu odpovídá spolek, aktiva nabytá při činnosti klubu náležejí spolku.
II.
Vznik a zánik klubu, evidence klubů
1. Klub má nejméně tři členy, kteří musí být členy spolku. Nejméně jeden ze členů klubu musí být
odborníkem na onemocnění, jemuž se klub bude ve své činnosti věnovat. Splnění podmínky dle předchozí
věty může výbor spolku prominout, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.
2. Přestane-li klub splňovat podmínky dle předchozího odstavce a trvá-li tento stav déle než tři měsíce,
může výbor spolku rozhodnout o rozpuštění klubu.
3. Návrh na registraci klubu podává výboru spolku přípravný výbor klubu, složený nejméně ze tří členů
spolku. Návrh se podává písemnou formou k rukám předsedy výboru spolku. Návrh na registraci klubu
obsahuje alespoň:
a) název klubu, který nesmí být zaměnitelný s jiným klubem. Název je tvořen takto: „Klub (název
diagnózy) ČOPN
b) účel klubu,
c) jména, příjmení, bydliště a data narození členů přípravného výboru.
4. Výbor spolku rozhodne o registraci klubu zpravidla do tří měsíců ode dne podání návrhu na registraci.
Klub vzniká rozhodnutím výboru spolku o jeho registraci. Výbor spolku má právo registraci klubu
odmítnout.
5. Výbor spolku vede evidenci klubů, v níž se, vyjma údajů z návrhu na registraci, uvádí též:
a) datum vzniku a zániku klubu,
b) jméno, příjmení, bydliště a datum narození předsedy klubu,
c) jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech členů klubu.
6. Za aktualizaci údajů v evidenci klubů odpovídá předseda klubu.
7. Členská schůze a výbor spolku mají (každý samostatně) právo rozhodnout o rozpuštění klubu, pokud jeho
existence či fungování poškozuje zájmy spolku, zejména pokud klub při své činnosti porušuje stanovy a /
nebo vnitřní předpisy spolku.
III.
Předseda klubu
1. Předseda klubu je jediným orgánem klubu. Předseda je volen nadpoloviční většinou členů klubu z řad
jeho členů, a to na dobu tří let.
2. Prvního předsedu zvolí klub na své první schůzi.
3. Předseda řídí schůze a další aktivity klubu a jedná jménem klubu s orgány spolku. Odpovídá za vedení
evidence členů klubu a aktualizaci údajů v evidenci klubů vedené výborem spolku.
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IV.
Vystupování klubu a jeho členů jménem spolku
1. Vystupuje-li klub či jeho členové veřejně jako součást spolku, jsou povinni tak činit způsobem, který
nepoškozuje dobré jméno spolku, jeho ostatních členů a orgánů, ani nesnižuje jejich vážnost ve vztahu
k veřejnosti či ostatním členům spolku.
2. Klub ani jeho členové, včetně předsedy, nejsou oprávněni spolek zastupovat (právně jednat jeho
jménem) bez písemného zmocnění uděleného spolkem (výborem spolku). Klub může navazovat
spolupráci s obdobnými uskupeními v zahraničí. Případné členství klubu v dalších organizacích schvaluje
výbor spolku
3. Porušení pravidel vystupování klubu a jeho členů jménem spolku může mít za následek zrušení klubu,
vyloučení odpovědného člena a také vznik nároku na náhradu vzniklé škody, včetně nemajetkové újmy.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Tento předpis byl schválen výborem spolku na jeho zasedání dne 8. 6. 2017 a je účinný dnem schválení.
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