Stanovy
Asociace nemocnic ČR
I.
Poslání
Asociace nemocnic ČR (dále jen AN ČR) je zájmové sdružení právnických osob – samostatných
právních subjektů, sledujících jako základní cíl rozvoj, ekonomickou stabilitu a hospodářskou
prosperitu nemocnic a lůžkových zdravotnických zařízení následné a dlouhodobé péče,
zvyšování jejich kvality, organizace a řízení a úrovně poskytování zdravotnických služeb
obyvatelstvu, rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do výkonu činnosti a navazování
styků a spolupráce s obdobnými zahraničními institucemi.
II.
Název, právní postavení, sídlo, působnost
1. AN ČR je zájmové sdružení právnických osob, má právní subjektivitu a může svým jménem
zakládat, měnit či rušit právní vztahy.
2. Sídlem AN ČR je Praha
3. Působnost AN ČR je na území České republiky.

III.
Úkoly a cíle
1. Přijímání společných stanovisek ve věcech týkajících se členů asociace, jejich prosazování a
obhajování ve všech oblastech své činnosti (v oblasti společenské, ekonomické, legislativní
atd.).
2. Konstruktivní spolupráce a kvalifikovaná oponentura ve vztahu k ústředním orgánům státní
správy, ústředním orgánům zdravotních pojišťoven, jimi zřízeným subjektům a dalším
subjektům, jejichž činnost má přímý vztah k oblastem činnosti AN ČR.
3. Zřizuje sekce a vytváří prostor pro neformální výměnu zkušeností a řešení společných
problémů (profesní, zájmové atp.).
4. Zprostředkovává vzájemný styk mezi členy a dalšími subjekty účastnícími se na zajištění
zdravotní péče, včetně zahraničních partnerů.
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5.AN ČR může vykonávat podnikatelskou činnost za úplatu v oblasti:
- vydavatelské a nakladatelské
- zprostředkovatelské
- nákupu za účelem dalšího prodeje a prodej
6. Pořádá semináře a jiná setkání zástupců nemocnic a OLÚ.
7. Vede základní evidenci členů asociace.
8. Na základě zmocnění se zúčastňuje jednání sporů v rozhodčím či jiném řízení.
IV.
Členství, práva a povinnosti, vznik a zánik členství
1. Členy Asociace nemocnic ČR jsou lůžková zdravotnická zařízení.

2. Členství je dobrovolné a je:
a) řádné,
b) čestné.
3. Řádným členem může být každé lůžkové zdravotnické zařízení, které se zaváže dodržovat
povinnosti vyplývající z členství. Řádné členství se získá na základě písemné přihlášky po
projednání na nejbližším jednání Rady AN ČR.
4. Čestné členství je oceněním zásluh o rozvoj AN ČR. Čestné členství schvaluje na návrh Rady
AN ČR shromáždění členů.
5. Řádný člen má právo:
a) vysílat svého zástupce na shromáždění členů AN ČR,
b) být volen do orgánů AN ČR a navrhovat kandidáty k volbě,
c) aktivně se podílet na činnosti AN ČR,
d) podávat iniciativní návrhy ke zkvalitnění činnosti,
e) na přednostní zařazení do pořádaných seminářů a využívání zařízení AN ČR,
podílet se na financování a tvorbě fondů této činnosti a uvolňovat pro ně své
pracovníky či členy z pracovních závazků při zachování všech jejich ostatních práv
a povinností,
g) využívat zařízení AN ČR.,

6. Člen je povinen:
a) dodržovat Stanovy AN ČR a jednat v souladu se zájmy AN ČR,
b) zaplatit roční členský příspěvek ve výši stanovené shromážděním členů a to
nejpozději do 30. dubna běžného roku,
7. Zánik členství:
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a) vystoupením člena z AN ČR, dnem doručení oznámení o vystoupení Radě AN ČR,
b) členovi, který závažným způsobem porušil, nebo dlouhodobě neplní členské
povinnosti, může Rada AN ČR dočasně pozastavit výkon členských práv. Na návrh
Rady AN ČR může shromáždění členů rozhodnout o vyloučení člena a ukončit
jeho členství,
c) členům, kterým zaniklo členství v AN ČR, nepřísluší nárok na vrácení členského
příspěvku a na jiné majetkové vypořádání.
O vyloučení člena rozhoduje shromáždění členů na návrh Rady AN ČR. Člen má právo se před
vyloučením vyjádřit na shromáždění členů.
V.
Orgány Asociace nemocnic ČR
1.
2.
3.
4.
5.
5.

Shromáždění členů.
Rada AN ČR.
Výkonný předseda
Sekce AN ČR.
Revizní komise.
Sekretariát AN ČR.

1. Shromáždění členů - je vrcholným orgánem AN ČR.
Shromáždění členů se skládá ze statutárních zástupců členů AN ČR, nebo jimi zmocněných
osob jednajících na základě písemné plné moci
Shromáždění členů rozhoduje o všech otázkách činnosti. Shromáždění členů svolává dle
potřeby Rada AN ČR a to nejméně dvakrát za rok.
Rada je povinna shromáždění členů svolat do 3 měsíců, požádá-li o to minimálně jedna ze sekcí,
nebo nejméně jedna třetina řádných členů.
Shromáždění členů mají právo se zúčastnit předsedové všech komisí a sekcí AN ČR, které o
době a místě vyrozumí Rada.
Shromáždění členů - může podle potřeby zřizovat jednotlivé sekce.
Shromáždění členů doposud ustanovilo:
A. Sekci akutní lůžkové péče - nemocnice
B. Sekci následné a dlouhodobé péče
C. Sekci psychiatrické péče
spolu dále jen „Sekce“

Shromáždění členů je usnášeníschopné je-li přítomna nadpoloviční většina členů ANČR.
Jednotlivé sekce jsou usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dané sekce.
Hlasování v jednotlivých sekcích probíhá odděleně. Souhlasu dané sekce je dosaženo, pokud je
pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů sekce. Souhlasu za AN ČR je dosaženo,
pokud s návrhem souhlasí všechny Sekce.
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Shromáždění členů může rozhodnout, že o určitých otázkách, zejména procedurálních, bude
hlasováno společně najednou ve všech Sekcích. Souhlasného stanoviska bude pak dosaženo v
případě souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných členů.
Závěry uvedené v platně přijatém usnesení jsou pro všechny členy AN ČR závazné.
Shromáždění členů zejména:
a) projedná a schvaluje zprávu Rady za minulé období,
b) projednává a schvaluje koncepce činnosti a rozpočet AN ČR,
c) projednává a schvaluje návrhy změn Stanov před jejich předložením příslušným
orgánům státní správy,
d) volí, ze statutárních zástupců členů AN ČR, tajným hlasováním 8 členů Rady AN ČR a to ze
sekce akutní lůžkové péče – nemocnic 4 členy, a ze sekce následné a dlouhodobé péče a sekce
psychiatrické péče po dvou členech. Zvolení členové za jednotlivé sekce pak ustanoví
předsedu dané sekce a z členů ANČR výkonného předsedu ANČR, který se stává devátým
členem Rady.

Předsedové sekcí jsou zároveň místopředsedy AN ČR, pokud se členové Rady nedohodnou
jinak. Společný výkon funkce předsedy sekce a výkonného předsedy ANČR je nepřípustný.
Funkční období je tříleté.
Pokud zvolený člen Rady ANČR přestane být statutárním zástupcem člena ANČR končí, ke
stejnému datu, i jeho mandát člena Rady ANČR, pokud není zvolen čestným členem.
Volený člen může vykonávat opět tutéž funkci i v následujících funkčních obdobích,
e) volí ze statutárních zástupců členů AN ČR z každé sekce jednoho člena do Revizní komise a
to tajným hlasováním. Nově zvolená Revizní komise AN ČR volí na svém prvním jednání
předsedu. Funkční období je tříleté,
Pokud zvolený člen Revizní komise přestane být statutárním zástupcem člena ANČR, končí,
ke stejnému datu, i jeho mandát člena Revizní komise.
Volený člen může vykonávat opět tutéž funkci i v následujících funkčních obdobích,
f) ustavuje odborné sekce,
g) stanoví definitivní nebo variabilní výši příspěvků,
h) projednává základní odborné a organizační otázky,
2. Rada AN ČR je řídícím orgánem v době mezi shromážděními členů. Schůze Rady svolává a
řídí výkonný předseda dle potřeby, nejméně 4x do roka. Rada je usnášeníschopná, je-li
přítomno pět členů a k platnosti usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných
členů Rady.
Rozhodování Rady ANČR per rollam.
Rada AN ČR může přijímat rozhodnutí per rollam. Návrh na rozhodnutí může podat výkonný
předseda ANČR a každý člen Rady ANČR. Návrh musí obsahovat text navrhovaného
rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření, jinak platí lhůta 15 dnů, pro
začátek lhůty je rozhodné doručení návrhu. Návrh se podává na sekretariát AN ČR, který zajistí
jeho rozeslání a zároveň odeslání informace o výsledku rozhodnutí o návrhu.
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K přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční souhlas členů Rady ANČR. Nedoručí li výkonný
předseda ANČR nebo člen Rady ANČR ve stanovené lhůtě odpověď, platí, že s návrhem
nesouhlasí.

Před přijetím zásadního rozhodnutí za AN ČR, jako je financování zdravotní péče a jiné, jsou
představitelé AN ČR povinni si vyžádat stanovisko členů AN ČR. Pokud, nedojde ke shodnému
názoru v rámci AN ČR, jsou představitelé AN ČR povinni respektovat stanovisko jednotlivých
sekcí.
Rada zejména:
a) zajišťuje plnění usnesení shromáždění členů,
b) rozhoduje o všech záležitostech AN ČR, které si nevyhradilo shromáždění členů,
c) průběžně informuje členskou základnu o činnosti, svolává shromáždění členů, vyřizuje
administrativní záležitosti,
d) navrhuje změnu Stanov a Jednacího řádu AN ČR,
e) schvaluje tajemníka a pracovníky sekretariátu,
f) stanovuje plat výkonnému předsedovi,
g) určuje sídlo sekretariátu.
Rozhodnutí Rady vycházející z usnesení shromáždění členů AN ČR jsou závazná pro všechny
členy asociace, sekce, Radu, komise a sekretariát. O jednání Rady se pořizuje zápis se stručným
záznamem o průběhu jednání a s přesným zněním přijatého usnesení. Zápis podepisuje výkonný
předseda (místopředseda) Rady a v případě neúčasti jím jmenovaný zástupce a dále zapisovatel.
Zápis obdrží každý člen AN ČR, předsedové sekcí a komisí.
V případě ukončení činnosti člena v Radě AN ČR nebo revizní komisi, a to z jakéhokoliv
důvodu, je Rada AN ČR oprávněna na základě jednomyslného souhlasu všech ostatních členů
Rady AN ČR, kooptovat do doby nebližšího shromáždění delegátů AN ČR náhradního člena
Rady AN ČR, nebo revizní komise, jehož další setrvání ve funkci podléhá schválení nejbližšího
shromáždění členů AN ČR.
3. Výkonný předseda
Zastupuje AN ČR navenek,
Na zásadní jednání si přizve předsedy sekcí, případně další členy ANČR,
Zastupuje AN ČR v NRC
Řídí tajemníka a sekretariát
3.1. Zástupce výkonného předsedy
na základě pověření vydaného výkonným předsedou AN ČR zastupuje výkonného předsedu ad
hoc
V případě, že výkonný předseda nemůže déle jak 6 měsíců vykonávat svoji funkci zastupuje
zástupce výkonného předsedu v plném rozsahu jeho pravomocí do svolání mimořádných voleb
3.2. Tajemník
Zastupuje výkonného předsedu na základě jeho pověření
Řeší všechny právní otázky spojené s činností AN ČR
Je zodpovědný za připomínková řízení legislativních norem
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4. Sekce AN ČR jsou orgány AN ČR, které mohou při jednáních za AN ČR vystupovat
samostatně prostřednictvím svého předsedy. Předsedové, jednotlivých sekcí hájí zájmy
příslušné sekce, subsekce a připravují podklady pro činnost členů Rady AN ČR.
Sekce zejména
- prosazuje zájmy svých členů. Prosazování zájmů sekce nesmí být v rozporu se zájmy
jiné sekce,
- vyvíjí činnost podle potřeby a vlastního plánu práce, navazující na činnost Rady AN
ČR a Shromáždění členů.
Sekce se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů.
4.1. Revizní komise
Revizní komise zejména dohlíží na dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů a
hospodaření AN ČR. Dále:
a) Je povinna provést roční revizi hospodaření AN ČR a vyřizuje stížnosti členů.
b) Odpovídá za činnost shromáždění členů a podává jí o své činnosti zprávy.
c) Je nejméně tříčlenná, volena a odvolávána shromážděním členů. Předsedu si volí
členové komise ze svého středu. Tento řídí a organizuje činnost komise a je oprávněn
zúčastnit se jednání Rady s hlasem poradním.
d) Schází se podle potřeby nejméně 2x do roka před termínem konání shromáždění
členů. O své činnosti pořizuje zápis podepsaný předsedou komise.

5. Sekretariát AN ČR
Sekretariát AN ČR je výkonným orgánem AN ČR.
Sekretariát zejména:
a) Zabezpečuje administrativní a ekonomickou agendu spojenou s výkonem úkolů a cílů AN ČR.
b) Vede a vyřizuje běžnou agendu spojenou s činností AN ČR.
c) Připravuje výroční a další zprávy dle pokynů Rady AN ČR.
V čele sekretariátu je tajemník AN ČR.
Funkce výkonného předsedy AN ČR, tajemníka a pracovníků sekretariátu je funkcí placenou,
vykonávanou v pracovním poměru nebo na základě jiné právní dohody či smlouvy.
Pracovní poměr či jiný právní vztah vzniká po schválení Radou AN ČR.
Tajemník odpovídá Radě AN ČR za hospodaření s prostředky AN ČR a za efektivní chod
sekretariátu. Běžné písemnosti spojené s výkonem činnosti sekretariátu podepisuje tajemník,
ostatní výkonný předseda nebo jeho zástupce. Písemnosti týkající se problematiky jednotlivých
sekcí může podepsat jejich předseda.
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VI.
Hospodaření Asociace nemocnic ČR
Prostředky k hospodaření získává AN ČR zejména:
a) Z členských příspěvků splatných k 30.dubnu běžného roku ve výši schválené
každoročním shromážděním podle přepočteného počtu pracovníků k 31.12.
předchozího roku.
b) Z příjmů z vlastní činnosti.
c) Z dotací, darů a odkazů.
AN ČR může v souladu s příslušnými právními předpisy spravovat též majetek, který jí byl
odevzdán do trvalého nebo dočasného užívání.

VII.
Právní jednání AN ČR a podepisování za AN ČR
1. Jménem ANČR je oprávněn jednat ve všech záležitostech samostatně výkonný předseda, nebo
jeho zástupce ve vazbě na čl. V, bod 3..1 a místopředseda AN ČR.
2. Podpisové právo za AN ČR má výkonný předseda, místopředseda, a tajemník pro vymezené
případy viz čl. V, bod 5... .

VIII.
Zrušení AN ČR a její likvidace
1. Ke zrušení AN ČR dochází rozhodnutím shromáždění členů, pokud se pro zrušení vysloví 2/3
všech členů. K provedení likvidace AN ČR určuje Rada AN ČR likvidátora, pokud
shromáždění členů neurčí jinak.
2. O způsobu likvidace AN ČR rozhoduje shromáždění členů v souladu s příslušnými předpisy.
Toto znění stanov přijalo Shromáždění členů AN ČR konané dne 5.12.2017 a nabylo účinnosti
dnem 5.12.2017

Ing. Jaroslava Kunová
výkonný předseda ANČR
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