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  FÓRUM ČESKÝCH ETICKÝCH KOMISÍ, z.s. 

 

STANOVY SPOLKU 

 

 

I. Název a sídlo spolku  

 

1.1. Název spolku:  Fórum českých etických komisí, z.s.  (FoEK, dále jen „spolek “).  

 

1.2. Sídlem spolku  je Praha 1, 110 00, Žatecká 18/5.  

 

II. Cíl činnosti spolku   

 

2.1. Cílem spolku je účinným způsobem napomáhat přiměřenému vymezení rolí a funkcí 

etických komisí a hájit zájmy jejich členů. Za tím účelem sdružuje jednotlivé členy etických 

komisí (dále jen „EK“) a etické komise, které se zabývají etickými aspekty v klinickém 

výzkumu a ve vývoji humánních léčivých přípravků a zdravotnické technologie.  

 

2.2. Obsahem činnosti spolku  je v souladu s jeho cílem specifikovaným v odst. 2.1. stanov 

zejména:  

a) Pravidelně organizovat setkání členů etických komisí a dalších zainteresovaných subjektů 

(Fóra českých etických komisí, z.s.). Obsahem těchto setkání je výměna zkušeností a diskuse 

rolí, způsobu fungování a nejrůznějších problémů etických komisí a jejích členů.  

b) V souladu s takto získaným mandátem vyvolávat a účastnit se jednání se státními orgány v 

příslušné oblasti, jakož i s institucemi, zabývajícími se vydáváním speciálních norem a 

pravidel přímo či nepřímo souvisejících s aktivitami EK  

c) Popularizovat práci EK ve vědecké komunitě i ve společnosti, účastnit se diskusí o roli a 

způsobu práce etických komisí na všech dostupných úrovních  

d) Napomáhat upevňování a posilování postavení a možností členů EK nejenom v domácím, 

ale i v mezinárodním měřítku  

e) Aktivně přispívat do diskusí při vytváření právních předpisů, pravidel a norem týkajících se 

zejména etických aspektů klinického výzkumu a do diskusí o jejich změnách  

f) Zajišťovat bezplatné poradenství v oblasti etiky klinického výzkumu pro členy EK  

g) Vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání členů EK, dle možností organizovat konference, 

semináře, školení a přednášky s tématy potřebnými a zajímavými pro členy EK  

h) Iniciovat a podporovat spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi působícími v 

České republice i v zahraničí, jejichž aktivity se přímo či nepřímo dotýkají práce EK   

i) Iniciovat a umožnit pravidelné kontakty a výměnu informací mezi subjekty zabývajícími se 

obdobnou činností jako sdružení  

j) Aktivně působit i v rámci mezinárodních organizací stejného či obdobného zaměření.  

 

III. Členství ve spolku   

 

3.1. Členem spolku  se může stát subjekt vyhovující svým cílem či předmětem činnosti cílům 

sdružení, specifikovaným v ustanovení článku II. stanov.  

 

3.2. Členem spolku  mohou být fyzické osoby bez střetu zájmů, ke kterým by členství ve 

spolku  vedlo a jednotlivé EK (tzv. kolektivní členství).  
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3.3. Fyzická osoba, která má zájem stát se členem spolku  (dále jen „žadatel“), projeví svůj 

zájem zasláním řádně vyplněné evidenční karty na adresu sídla spolku  nebo registrační karty 

na webových stránkách spolku   Spolek je oprávněn vyžádat si od žadatele bližší doplňující 

informace, týkající se podmínek pro vznik členství.  

 

3.4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výkonného výboru o přijetí žadatele členem spolku .  

 

IV. Zánik členství  

 

4.1. Členství ve spolku  zaniká: (a) vystoupením člena ze spolku ; (b) vyloučením člena 

spolku  rozhodnutím výkonného výboru dle ustanovení odst. 4.3. tohoto článku stanov; (c) 

zánikem spolku .  

 

4.2. V případě uvedeném v ustanovení odst. 5.1. písm. a) stanov je dnem zániku členství 

datum, kdy spolek  obdrží příslušné písemné oznámení člena spolku .  

 

4.3. Výkonný výbor může rozhodnout o ukončení členství ve spolku  v případě, že:  

(a) pozbyl předpoklady pro členství dle stanov;  

(b) porušil stanovy spolku ;  

(c) jedná v rozporu s cíli spolku  nebo se strategií spolku ;  

(d) přes písemnou nebo elektronickou výzvu neuhradil ani v dodatečně poskytnuté náhradní 

lhůtě členský příspěvek, je-li tento stanoven.  

 

V. Práva a povinnosti členů spolku   

 

5.1. Člen spolku má právo:  

(a) účastnit se členské schůze;  

(b) účastnit se akcí pořádaných spolkem ;  

(c) volit a být volen do orgánů spolku ;  

(d) prosazovat své názory a stanoviska v souvislosti s cíly spolku ;  

(e) předkládat své návrhy na změny a úpravy stanov a dalších dokumentů spolku ,  

(f) předkládat své návrhy na přijetí nebo ukončení členství člena;  

(g) vyžadovat informace od spolku , týkající se jeho činnosti a hospodaření.  

 

5.2. Člen spolku  je povinen:  

(a) řídit se stanovami spolku , usneseními členské schůze, rozhodnutími výkonného výboru a 

odborných sekcí;  

(b) platit členské příspěvky, jsou- li stanoveny, a to v termínu dle rozhodnutí členské schůze;  

(c) poskytovat orgánům spolku  veškeré informace, které jsou nezbytné k zabezpečení účelu, 

cílů a veškeré činnosti spolku ;  

(d) prosazovat a objasňovat navenek stanoviska spolku , pokud je oprávněn jednat jménem 

spolku ;  

(e) plně respektovat veškeré dohody s třetími stranami.  

 

VI. Orgány spolku   

 

Orgány spolku jsou:  

(a) členská schůze;  

(b) výkonný výbor;  

(c) předseda a místopředseda spolku ;  
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(d) revizní komise;  

(e) odborné sekce.  

 

VII. Členská schůze  

 

7.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku .  

 

7.2. Členská schůze se skládá ze všech řádně registrovaných členů.  

 

7.3. Každý člen spolku  má jeden hlas. Člen spolku , o jehož právech a povinnostech se při 

hlasování rozhoduje není oprávněn hlasovat.  

 

7.4. Členská schůze rozhoduje o: 

a) změnách stanov;  

b) volbě výkonného výboru;  

c) volbě revizní komise;  

d) odvolání výkonného výboru nebo jeho jednotlivých členů;  

e) odvolání revizní komise;  

f) vzniku a zrušení odborné sekce;  

g) členství spolku  v jiných organizacích;  

h) nakládání s nemovitým majetkem;  

i) nakládání s movitým majetkem, jehož celková roční hodnota převyšuje =100 000, - Kč a o 

peněžitých plněních ve prospěch třetích osob, jejichž celková roční hodnota převyšuje =100 

000,- Kč, nejsou-li tyto převody majetku či peněžitá plnění součástí schváleného rozpočtu;  

j) výši členských příspěvků;  

k) zániku spolku  a jeho likvidaci.  

 

Členská schůze schvaluje:  

l) rámec činnosti odborné sekce;  

m) roční rozpočet spolku  a jeho změny;  

n) roční závěrku;  

o) výroční zprávu spolku ;  

p) strategii spolku .  

 

7.5. Řádnou členskou schůzi svolává výkonný výbor zpravidla dvakrát ročně, nejméně však 

jednou ročně, a to zpravidla do konce měsíce dubna.  

 

7.6. Mimořádnou členskou schůzi svolává výkonný výbor:  

(a) ze své vlastní iniciativy, je-li toho zapotřebí k zajištění řádného chodu spolku  nebo  

(b) na základě písemné žádosti alespoň dvou třetin (2/3) všech členů spolku , doručené 

doporučeným dopisem na adresu sídla spolku . V případě této žádosti je výkonný výbor 

povinen svolat mimořádnou členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do dvou (2) měsíců 

ode dne doručení žádosti o svolání mimořádné členské schůze dle tohoto ustanovení;  

(c) na základě písemné žádosti revizní komise v souladu s ustanovením článku IX., odst. 9.6. 

stanov.  

 

7.7. Pozvánku na členskou schůzi: Je třeba zaslat  

(a) e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registrační kartě a  

(b) zveřejněním pozvánky na webových stránkách sdružení; a to nejpozději tři (3) týdny před 

datem konání členské schůze.  
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7.8. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech 

členů. Nebude-li řádně svolaná schůze usnášeníschopná,  uskuteční výkonný výbor 

korespondenční hlasování elektronickou cestou. Při korespondenčním hlasování výbor vyčká 

na odpovědi 20 dnů.  

 

7.9. K platnosti rozhodnutí členské schůze je zapotřebí nejméně prosté nadpoloviční většiny 

přítomných členů členské schůze. To neplatí v případě rozhodování, uvedených pod bodem 

7.4. písm. a) a d) tohoto článku stanov, kdy je zapotřebí k platnému rozhodování  

nadpoloviční  většiny všech členů sdružení.  Při korespondenčním hlasování elektronickou 

cestou je k platnosti rozhodnutí zapotřebí nejméně prostá nadpoloviční většina všech členů 

spolku  Člen sdružení se může nechat na jednání členské schůze i při hlasování na ní zastoupit 

třetí osobou, která nemusí být členem sdružení, a to na základě písemné plné moci. Plná moc 

musí obsahovat přesnou specifikaci rozsahu jednání, k němuž je zmocněnec oprávněn.  

 

7.10. O jednání členské schůze pořizuje výkonný výbor zápis, který bude nejpozději do 

jednoho (1) měsíce ode dne konání členské schůze zveřejněn na webových stránkách spolku .  

 

VIII. Výkonný výbor  

 

8.1. Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku , který zastupuje spolek  

navenek.  

 

8.2. Výkonný výbor má zpravidla sedm (7) členů, nejméně však tři (3) členy. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku  a není-li tento přítomen osobně či v 

zastoupení, pak rozhoduje hlas místopředsedy spolku . Člen výkonného výboru se může 

nechat při jednání a současně hlasování výkonného výboru, zastoupit třetí osobou, která 

nemusí být členem sdružení, a to na základě písemné plné moci. Plná moc musí obsahovat 

přesnou specifikaci rozsahu jednání, k němuž je zmocněnec oprávněn, včetně uvedení 

konkrétního termínu jednání výkonného výboru. Pokud bude mít výkonný výbor tři (3) nebo 

čtyři (4) členy, pouze jeden (1) člen výkonného výboru může být zastoupen třetí osobou na 

základě plné moci. Bude-li výkonný výbor mít více než čtyři (4) členy, maximálně dva (2) 

členové výkonného výboru mohou být zastoupeni třetí osobou na základě plné moci. 

Přesáhne-li počet předložených plných mocí shora stanovený počet, není výkonný výbor 

usnášeníschopný.  

 

8.3. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů  

 

8.4. Za spolek  jedná vůči třetím osobám a podepisuje veškeré listiny výkonný výbor tak, že k 

vytištěnému nebo vypsanému názvu sdružení připojí svůj podpis vždy předseda nebo 

místopředseda spolku  a jeden člen výkonného výboru.  

 

8.5. Výkonný výbor volí ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku . Každý člen 

výkonného výboru má jeden hlas. Člen výkonného výboru, o jehož právech a povinnostech se 

při hlasování rozhoduje, není oprávněn hlasovat.  

 

8.6. Volební období výkonného výboru je pět (5) let . Člen výkonného výboru může být 

zvolen i opakovaně, stejně tak výkonný výbor jako celek může být zvolen i opakovaně.  
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8.7. Výkonný výbor volí členská schůze. Návrh na složení výkonného výboru je oprávněn 

podávat stávající výkonný výbor a členové spolku . Stávající výkonný výbor návrh na složení 

nového výkonného výboru uvede v pozvánce na členskou schůzi. Před vlastní volbou 

proběhne diskuse, ve které členové sdružení budou mít možnost navrhovat vlastní kandidáty 

do výkonného výboru. Členem výboru se stane prvních sedm (7) členů, kteří obdrží nejvíce 

hlasů při hlasování členské schůze a zároveň souhlasí s členstvím ve výkonném výboru. V 

případě shodnosti počtu hlasů u jednoho či více kandidátů, rozhoduje druhé či další kolo 

voleb, kde se již hlasuje pouze o dosud nezvolených kandidátech se shodným počtech hlasů. 

V případě, že nebude rozhodnuto o zbývajících kandidátech ani ve třetím (3.) kole, může 

členská schůze rozhodnout, že se již nebude konat další kolo, pokud již byli zvoleni nejméně 

tři (3) kandidáti.  

 

8.8. Výkonný výbor:  

(a) realizuje veškerá usnesení členské schůze;  

(b) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze;  

(c) svolává členskou schůzi;  

(d) rozhoduje o přijímání členů do spolku  nebo ukončení členství ve spolku ;  

(e) předkládá návrhy k rozhodnutí členské schůzi a zajišťuje jejich realizaci;  

(f) zpracovává rozpočet spolku ;  

(g) zpracovává strategii spolku ;  

(h) řídí a zajišťuje veškeré činnosti spolku  v obdobích mezi členskými schůzemi;  

(i) zodpovídá za hospodaření c včetně vedení účetnictví;  

(j) jmenuje likvidátora spolku  ;  

(k) zpracovává projekty a žádosti o granty za účelem získání prostředků na chod spolku  a 

jeho jednotlivé činnosti.  

(l) rozhoduje o nakládání s majetkem, jehož celková roční hodnota nepřesáhne =100 000,- Kč 

a o peněžitých plněních ve prospěch třetích osob, jejichž celková roční hodnota nepřesáhne 

=100 000,- Kč, nejsou-li tyto převody majetku či peněžitá plnění součástí schváleného 

rozpočtu.  

 

8.9. Výkonný výbor se schází dle potřeby, nejméně však 4x ročně nebo jedná elektronickou 

cestou.  

8.10. Výkonný výbor svolává předseda spolku  , nebo jím pověřený člen výkonného výboru.  

 

IX. Revizní komise  

 

9.1. Revizní komise má tři (3) členy.  

 

9.2. Revizní komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. Revizní komise se 

schází dle potřeby, nejméně však jednou za šest (6) měsíců.  

 

9.3. Členy revizní komise volí členská schůze.  

 

9.4. Revizní komise kontroluje hospodaření spolku  . V tomto směru má právo vyžadovat po 

výkonném výboru jakékoliv dokumenty, včetně podání vysvětlení ohledně obsahu těchto 

dokumentů.  

 

9.5. O své činnosti vydává komise zprávy nejméně 1x ročně (dále jen „zprávy revizní 

komise“). Zprávy revizní komise musí být zaslány výkonnému výboru, resp. jeho členům, 

nejméně 1 měsíc před konáním členské schůze a následně projednány na nejbližší členské 
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schůzi. Výkonný výbor je povinen přijmout opatření k nápravě nedostatků, zjištěných revizní 

komisí.  

 

9.6. V případě, že revizní komise shledá v hospodaření spolku závažné nedostatky, ohrožující 

existenci spolku nebo schopnost spolku dostát svým finančním závazkům, je oprávněna 

požádat výkonný výbor o svolání členské schůze. Výkonný výbor je povinen této výzvě 

vyhovět v případě, že členská schůze by se dle standardních termínů nebo již rozeslaných 

pozvánek měla konat později než ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne doručení žádosti výkonné 

výboru o svolání členské schůze.  

 

X. Odborné sekce  

 

10.1. Odborné sekce zajišťují jednotlivé odborné činnosti spolku  , jejichž rámec stanoví 

členská schůze.  

 

10.2. Předsedu odborné sekce jmenuje z řad členů výkonného výboru předseda výkonného 

výboru, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda výkonného výboru. Volební období 

předsedy odborné sekce je tři (3) roky s tím, že může být jmenován i opakovaně.  

 

10.3. Úkolem odborné sekce je zejména:  

(a) vypracovávat odborná stanoviska v okruhu své působnosti, vycházející z celkové strategie 

sdružení;  

(b) spolupracovat s obdobnými organizacemi a jejich odbornými sekcemi či jejich obdobou v 

České republice i v zahraničí;  

(c) udržovat stálý kontakt s orgány státní správy v oblasti své působnosti;  

 

XI. Hospodaření sdružení  

 

11.1. Hospodářským rokem spolku  je kalendářní rok. Prvním hospodářským rokem je období 

ode dne registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR do 31. prosince 2005.  

 

11.2. Spolek  získává prostředky na činnost spolku  z darů, dotací, grantů, konferenčních 

poplatků a členských příspěvků, stanoví-li je členská schůze.  

 

11.3. Spolek vede účetnictví ve smyslu platných právních předpisů. Vedení účetnictví 

zajišťuje výkonný výbor. Výkonný výbor je oprávněn pověřit vedením účetnictví 

kvalifikovanou třetí osobu.  

 

XII. Zánik sdružení  

 

12.1. Spolek  zaniká:  

(a) rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku  ;  

(b) pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy o jeho rozpuštění;  

(c) sloučením sdružení s jiným spolkem .  

 

13.2. V případě zrušení spolku s likvidací se případný likvidační zůstatek po úhradě 

veškerých závazků sdružení rozdělí mezi registrované členy spolku  stejným dílem.  

 

 

V Praze dne 25. října 2016  



7 

 

 


