
 
 

1 
 

S T A N O V Y 
 

spolku "Česká leukemická skupina – pro život, z.s.” 
THE CZECH LEUKEMIA STUDY GROUP – FOR LIFE 

CELL, z.s. 

Čl. I. 
Úvodní ustanovení 

1. CELL, z.s. je dobrovolným spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., fyzických 
a právnických osob založeným za účelem sdružovat odborné pracovníky a další osoby zabývajících 
se diagnostikou a léčbou leukemií.   

 
2. Název spolku:    Česká leukemická skupina – pro život, z.s. 

anglický ekvivalent:  THE CZECH LEUKEMIA STUDY GROUP – FOR LIFE 
zkratka:    CELL, z.s. 

(dále jen CELL) 
 

3. Sídlo spolku:    Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, 
Upřesnění sídla pro doručování: Interní hematologická a onkologická klinika, 

 

Čl. II. 
Hlavní cíle a činnosti CELL 

Členové spolku CELL si kladou za cíl sdružovat pracovníky z různých pracovišť a další osoby 
zabývajících se diagnostikou a léčbou leukemií za účelem zajišťovat nad rámec řádného výkonu 
svého povolání zejména: 

 

 tvorbu společných diagnostických a léčebných protokolů 

 organizování klinických a experimentálních studií 

 zavádění nových poznatků do diagnostiky a léčby 

 navázání kooperace se zahraničními subjekty 

 rozšiřování poznatků i mezi laickou veřejnost (osvětová činnost) 

Čl. III. 
Členství ve spolku, práva a povinnosti členů CELL 

1. Členem CELL může být lékař nebo jiný pracovník, který pracuje na pracovišti zaměřeném na 
problematiku výzkumu, diagnostiky, léčby a zpracování dat nemocných s leukemiemi. Členem 
mohou být i osoby, které toto onemocnění prodělávají (prodělaly) nebo i právnické osoby, mající 
prokazatelný vztah k problematice leukemií. 
 

2. Rozlišuje se členství s hlasovacím právem a členství bez hlasovacího práva. Členem s hlasovacím 
právem se stává na základě přihlášky lékař nebo jiný pracovník, nebo osoba, který(á) se 
problematice leukemií prokazatelně a signifikantně věnuje. Ostatní členové mají členství bez 
hlasovacího práva.  

 
3. O přijetí za člena a zániku členství rozhoduje členská schůze. Seznam členů CELL vede předseda 

CELL. 
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4. Členové s hlasovacím právem mohou: 

a) Účastnit se členské schůze s právem volit a být volen do orgánů CELL. 
b) Účastnit se tvorby protokolů, koncepce výzkumu a koncepce další práce České leukemické 

skupiny. 
c) Být informován o výsledcích studií a práce CELL. 
 
Členové bez hlasovacího práva mají práva dle bodů b) a c) 

 
5. Prezentovat ve formě přednášek, posterů, článků či jinak výsledky a data vyplývající ze společné 

práce CELL lze jen na základě souhlasu výkonného výboru CELL. Bez souhlasu výkonného výboru 
může každé pracoviště prezentovat vlastní výsledky, pokud se nejedná o multicentrickou klinickou 
studii probíhající v rámci celého CELL s předem definovaným způsobem zveřejnění. 
 

6. Každý projekt CELL musí být předem schválen výkonným výborem, který také stanoví hlavního 
koordinátora projektu a principy autorství, spoluautorství a prezentace.  

 
7. V případě, že je to vhodné pro řešení určitého okruhu problému, může výkonný výbor vytvořit 

Pracovní skupinu. Pracovní skupina má svého vedoucího určeného výkonným výborem a program 
předem výborem schválený. 

 
8. Schůze Pracovní skupiny se koná dle potřeby, nejméně jedenkrát za šest měsíců. 

Čl. IV. 
Orgány spolku CELL 

1. Nejvyšším orgánem CELL je členská schůze. Statutárním orgánem CELL je předseda. Výkonným 
orgánem je „výkonný výbor“. 
 

2. Právo účastnit se členské schůze mají všichni členové CELL. Právo hlasovat na členské schůzi mají 
pouze členové s hlasovacím právem. Členská schůze se koná dle potřeby, nejméně však jedenkrát 
ročně. 
 

3. Členská schůze má právo: 
a) Přijímat změny ve stanovách CELL. 
b) Rozhodovat o získání statutu člena CELL s hlasovacím právem a zániku tohoto členství. 
c) Volit z řad členů s hlasovacím právem předsedu CELL, místopředsedu a dalších 6 členů 

výkonného výboru na dvouleté funkční období. 
d) Přijímat usnesení a ukládat úkoly všem dalším orgánům CELL. 
e) Rozhodovat o tom, zda budou vybírány členské příspěvky, Stanovit výši a splatnost členských 

příspěvků. 
f) Rozhodovat o změně stanov spolku. 

 
4. Výkonný výbor CELL má 8 členů, včetně předsedy CELL a místopředsedy, kteří se zvolením do 

těchto funkcí současně stávají členy výkonného výboru. Rozhoduje ve všech věcech, o kterých si 
nevyhradila právo rozhodovat členská schůze. Schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 
čtyři měsíce. Výkonný výbor dále schvaluje všechny prezentace vycházející ze studií či analýz CELL, 
a to jak na sjezdech, seminářích a dalších obdobných akcích, tak v odborném tisku. Usnesení výboru 
je přijato, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů výboru. 
 

Řídí činnost CELL, svolává a řídí jednání výkonného výboru a členských schůzí. Je statutárním 
5.    Předseda CELL je volen členy s hlasovacím právem na členské schůzi na funkční období čtyř let.
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orgánem CELL, jedná a podepisuje se jménem CELL. Vyřizuje průběžně záležitosti CELL a při řízení 
CELL rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování členské 
schůze. Na základě písemného pověření předsedou CELL je oprávněn jednat a podepisovat se i jím 
pověřený člen CELL v rozsahu písemného zmocnění. 
 

6. Místopředseda CELL je volen členy s hlasovacím právem na výročním členském zasedání na funkční 

povinností. Připravuje podklady pro jednání výkonného výboru a členské schůze. 
 

7. Členská schůze je svolávána předsedou CELL, nebo výkonným výborem CELL v případě, že tak 
neučiní předseda CELL. Členská schůze může být svolána i na písemnou žádost nejméně poloviny 
členů s hlasovacím právem. V případě, že členská schůze nesvolá ani předseda, ani výkonný výbor 
CELL do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání, podané nejméně třetinou členů s hlasovacím 
právem, mohou svolat členskou schůzi tito členové sami. 

 
8. Členové výkonného výboru, předseda a místopředseda jsou povinni se zúčastnit jednání členské 

schůze. Členské schůze se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího 
souhlasu této členské schůze nebo na základě pozvání výboru CELL. 

 
9. Usnášeníschopnost Členské schůze není podmíněna přítomností určitého počtu členů CELL. 

Usnesení Členské schůze je přijato, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných 
členů CELL s hlasovacím právem, přičemž každý člen CELL disponuje jedním hlasem. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

 
10. Členská schůze může rozhodnout o zvolení Čestného předsedy CELL. 

 
11. Kontrolní komise se nezřizuje. 

Čl. V. 
Zásady hospodaření CELL 

1. Zdroje příjmů CELL jsou zejména: 
a) Dary 
b) Granty, výzkumné projekty 
c) Ostatní příjmy z činnosti CELL. 

 
2. Výdaje CELL jsou zejména: 

a) Finanční prostředky na zajištění chodu CELL 
b) Podpora spolupráce s mezinárodními vědeckými organizacemi 
c) Podpora výchovy a dalšího vzdělávání pracovníků zabývajících se problematikou leukemií 
d) Podpora vlastních výzkumných projektů a podpora prezentací vlastních výsledků 
 

3. O finančních výdajích rozhoduje výkonný výbor bez omezení, předseda CELL a místopředseda 
mohou rozhodnout o jednorázovém výdaji do výše 100.000,-Kč (každý samostatně) v průběhu 
jednoho měsíce. K jednorázovému výdaji přesahujícímu částku 100.000,- Kč je nutný předchozí 
souhlas výkonného výboru. 

 
4. Zprávu o hospodaření CELL předkládá jedenkrát ročně výkonný výbor členské schůzi. 

 
5. CELL vede účetnictví o stavu a pohybu svého majetku, svých příjmech a výdajích, dle příslušných 

právních předpisů. Finanční prostředky, popřípadě jiné věci a hodnoty, které jsou majetkem CELL, 
mohou být použity jen k realizaci cílů CELL, tak jak je vymezeno v těchto stanovách. 

období čtyř let. Zastupuje předsedu CELL v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a
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Čl. VI. 

Zánik spolku CELL 

CELL zaniká: 
 
1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. O rozpuštění či sloučení s jiným 

spolkem musí rozhodnout Členská schůze. 
2. Pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění. 
 
Při zániku CELL se provede jeho majetkové vypořádání. 

Čl. VII. 
Závěrečná ustanovení 

Změny a doplňky těchto stanov lze provést na základě usnesení Členské schůze. Návrh změn je 
předkladatel návrhu povinen nejméně 14 kalendářních dnů předem doručit všem členům CELL s 
hlasovacím právem. 
 
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení na základě usnesení Členské schůze. 
 
Česká leukemická skupina – pro život, z.s. byla před změnou právní formy zapsána jako občanské 
sdružení s názvem „Česká leukemická skupina - pro život“. Změna právní formy nemá vliv na závazky 
vůči třetím stranám ani na délku již zahájených funkčních období orgánů CELL. 
 
 
 
 
         
        _______________________________ 
        prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., předseda 
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