
Stanovy spolku 

„Česká myelomová skupina" 

 

 

Článek 1. 

Název spolku 

 

Česká myelomová skupina představuje spolek lékařů a dalších vědeckých a 

odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané 

mnohočetný myelom a dalších podobných nemocí řazených do skupiny 

„monoklonální gamapatie". 

Členové tohoto spolku si kladou za cíl sdružit zdravotnické pracovníky z pracovišť 

zabývajících se sledováním léčby a léčbou mnohočetného myelomu za účelem 

tvorby společných léčebných protokolů, organizování klinických studií, zavádění 

nových poznatků do diagnostiky, léčby a vzdělávání. Proto zakládají spolek 

s názvem 

 

ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 

 

 

Článek 2. 

Sídlo spolku 

 

Sídlo spolku je v Brně: FN Brno, Jihlavská 20, Brno 625 00 

 

 

Článek 3. 

Cíl činnosti spolku 

 

Programem je laboratorní a klinický výzkum na dostatečně velkých souborech 

pacientů, aby bylo možno získat statisticky významné výsledky. To obvykle není 

možné v rámci klinického výzkumu jednotlivých center. Spolupráce na klinických 

studiích nevylučuje dílčí samostatné aktivity jednotlivých center. Program spolku lze 

heslovitě vyjádřit následujícími body: 

1. Podporovat výzkum a vývoj ve vymezeném úseku hematologických chorob 

nazývaných monoklonální gamapatie. 

2. Podporovat a iniciovat kontakty lékařů a dalších odborníků z různých pracovišť 

majících stejné zaměření a koordinovat jejich pracovní změření. 

3. Vytvářet společné diagnostické a léčebné protokoly. 

4. Organizovat společné klinické studie. 

5. Společně analyzovat a prezentovat výsledky léčby mnohočetného myelomu a 

dalších monoklonálních gamapatií. 

6. Společně organizovat interdisciplinární spolupráci a další vzdělávání lékařů a 

zdravotnického personálu v této oblasti. 



7. Navázat kontakty s podobnými skupinami v zahraničí. 

8. Činnost spolku je zaměřena na pokrok v léčebné a výzkumné oblasti a nikoliv na 

hmotný zisk. 

 

Všichni členové spolku mají rovnoprávné postavení. Každé odborné centrum, které 

je svým personálním i materiálním zabezpečením schopno organizovat klinický 

výzkum a hodnocení získaných výsledků, může navrhovat a organizovat klinické 

studie, které pokrývají nosologické jednotky patřící do oblasti monoklonálních 

gamapatií. Podmínkou těchto návrhů je, aby se nekřížil náběr pacientů do 

jednotlivých studií. Pokud je návrh na klinickou studii přijat, její realizace v 

jednotlivých centrech není povinná, ale zcela dobrovolná. Každé centrum participuje 

na těchto studiích, které dobře zapadají do jejich aktivity. 

 

 

Článek 4. 

Členství ve spolku, práva a povinnosti členů 

 

4.1.Vznik členství 

Členem spolku může být právnická nebo fyzická osoba, která se zajímá o úkoly a 

cíle České myelomové skupiny a která vyplní a zašle písemnou přihlášku na adresu 

sídla spolku a zaplatí členský poplatek, který činí 100,00 Kč na jeden rok. 

 

4.2.Druhy členství 

Rozlišuje se: 

• Aktivní člen s hlasovacím právem 

• Čestné členství s hlasovacím právem 

• Podporující členství bez hlasovacího práva. 

 

4.2.1.Aktivní člen 

Aktivním členem se stává na základě přihlášky lékař nebo jiný pracovník ve 

zdravotnictví z pracoviště, které v průběhu jednoho kalendářního roku zařadí 

minimálně 2 nemocné do protokolů České myelomové skupiny nebo jiným způsobem 

se aktivně podílí na práci této skupiny. Statut aktivních členů získávají také lékaři 

nebo jiní pracovníci ve zdravotnictví, kteří pracují na pracovištích podílejících se na 

diagnostice případně biologickém výzkumu mnohočetného myelomu v rozsahu 

významném pro celou Českou myelomovou skupinu. Aktivní členství zaniká, jestliže 

ve dvou po sobě jdoucích létech zařadí pracoviště, kde je člen zaměstnán, menší 

množství než 2 nemocné, popř. nezařadí žádné nemocné do protokolů České 

myelomové skupiny, nebo se ani jinou prací nepodílí na práci této skupiny. Zánikem 

aktivního členství vzniká 1 dnem po uplynutí dvou po sobě jdoucích let automaticky 

podporující členství bez hlasovacího práva. 

 

 

 



4.2.2.Čestný člen 

Čestným členem České myelomové skupiny se stávají vynikající zahraniční nebo 

místní vědci. Jejich jmenování čestným členem je prováděno na návrh kteréhokoliv 

člena společnosti. O návrhu rozhoduje výroční členská schůze. Čestný člen má 

hlasovací právo. 

 

4.2.3.Podporující člen 

Podporujícím členem České myelomové skupiny se stávají osoby podporující cíle 

této skupiny ideově nebo materiálně, hlasovací právo nemají a dále členové, jejichž 

aktivní členství bylo přeměněno v podporující členství dle čl. 4.2.1. 

 

4.3.Přijetí za aktivního člena 

O přijetí za aktivního člena a o zániku aktivního členství v případě upraveném v čl. 

4.2.1. rozhoduje výroční členská schůze. Návrh seznamu aktivních členů předkládá 

1. tajemník spolku na základě doložené aktivity jednotlivých členů.  

 

4.4.Práva a povinnosti členů České myelomové skupiny 

4.4.1.Aktivní členové a čestní členové mají právo: 

• Účastnit se výroční členské schůze a dalších schůzí s právem volit a být volen do 

orgánů spolku. 

• Účastnit se tvorby protokolů České myelomové skupiny. 

• Být informován o výsledcích studií České myelomové skupiny. 

• Navrhovat léčebné protokoly a výzkumné cíle. 

 

4.4.2.Podporující členové mají právo 

• Účastnit se výroční členské schůze bez hlasovacího práva s hlasem poradním. 

• Na informace o činnosti spolku 

 

4.4.3.Právní ochrana členů 

Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může 

navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánů spolku pro jeho rozpor 

se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.  

Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se 

navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho 

roku od přijetí rozhodnutí.  

 

4.5. Zánik členství 

4.5.1. Členství fyzických osob zaniká jejich úmrtím, vyloučením nebo odhlášením, 

členství právnických osob zaniká jejich zrušením, zánikem či odhlášením nebo 

vyloučením. Členství zaniká rovněž nezaplacením členského příspěvku ve dvou po 

sobě následujících letech prvním dnem roku následujícího. 

Vyloučení člena je možné na základě rozhodnutí výboru České myelomové skupiny, 

na základě rozhodnutí výroční členské schůze, pokud se této osobě prokáže činnost 

škodící cílům a pověsti této skupiny.  



4.5.2.Ochrana vyloučeného člena 

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě 

navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala revizní komise, Revizní 

komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo 

stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných 

případech. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí 

spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak 

toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří 

měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy 

byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; 

jinak toto právo zaniká.  

 

 

Článek 5. 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

• Výroční členská schůze 

• Výkonný výbor a jeho orgány: 

a) předseda spolku 

b) dva tajemníci, z nichž jeden užívá titulu první tajemník 

c) revizní komise 

 

5.1.Výroční členská schůze 

Nejvyšším orgánem spolku je výroční členská schůze. Právo zúčastnit se výročního 

členské schůze mají všichni členové spolku. Právo hlasovat na výroční členské 

schůzi mají pouze aktivní členové spolku a čestní členové.  

 

5.1.2.Svolání výroční členské schůze 

Výroční členská schůze se koná dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Svolává 

ji předseda nebo tajemník. Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem 

ve lhůtě nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, 

čas a pořad zasedání. 

 

5.1.1.Do působnosti výroční členské schůze patří  

a) Měnit stanovy  

b) Rozhodovat o získání statutu aktivního člena spolku a zániku aktivního členství. 

c) Přijímat usnesení a ukládat úkoly všem dalším orgánům spolku. 

d) Volit členy výkonného výboru 

 

5.1.2.Usnášení 

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku s hlasovacím 

právem. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý 

člen s hlasovacím právem má jeden hlas. 

 



5.1.3.Náhradní zasedání 

Není-li výroční členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může 

statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve 

lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. 

Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. 

Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, 

na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání 

může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího 

zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů. 

 

5.2.Výkonný výbor 

Výkonný výbor spolku tvoří předseda, dva tajemníci. Výkonný výbor má vždy lichý 

počet členů a je tvořen zástupci transplantačních center a zástupci regionálních 

center. Zástupci transplantačních center mají vždy o jednoho zástupce více než 

zástupci regionálních center.  

 

Výkonný výbor je volen na čtyřleté období výroční členskou schůzí. 

 

Každé transplantační centrum je zastoupeno nejméně jedním zástupcem a 

regionální centra jsou ve výkonném výboru zastoupena zástupci. v počtu 

transplantačních center minus jeden. Je-li tedy např. 7 transplantačních center, je 

počet zástupců regionálních center 6.  

Bez ohledu na počet zvolených zástupců z jednoho transplantačního centra, má 

každé transplantační centrum ve výkonném výboru jeden hlas. 

Návrhy na členy výkonného výboru předkládají transplantační centra a regionální 

centra v době přípravy výroční členské schůze, která je schůzí volební. 

 

Zastoupení mají právo uplatnit tato česká transplantační centra, případně další 

transplantační centra v souladu se stanovami: 

a) Všeobecná Fakultní nemocnice v Praze 

b) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha 

c) Fakultní nemocnice Plzeň 

d) Fakultní nemocnice Hradec Králové 

e) Fakultní nemocnice Olomouc 

f) Fakultní nemocnice Brno  

a regionální centra. 

 

Pro případ, že v období mezi konáním výročních členských schůzí dojde k přeměně 

regionálního centra v transplantační centrum, vzniká tomuto novému 

transplantačnímu centru právo na zastoupení ve výboru a zástupce takového nového 

transplantačního centra, který byl zvolen zástupcem regionálních center, se stává ve 

výkonném výboru automaticky zástupcem transplantačního centra. 



Pro tento případ se stávající zástupce regionálních center, který se automaticky stal 

zástupcem transplantačního centra, nahrazuje novým zástupcem regionálních center 

kooptací výkonným výborem podle výsledku posledních voleb.  

 

Pro případ, že v období mezi konáním výročních členských schůzí dojde k přeměně 

regionálního centra v transplantační centrum, a toto nově vzniklé transplantační 

centrum nemělo zástupce mezi zvolenými zástupci regionálních center, kooptuje 

výkonný výbor za člena výkonného výboru zástupce tohoto nově vzniklého 

transplantačního centra na základě předchozích voleb, není-li to možné, pak na 

základě doporučení tohoto nově vzniklého transplantačního centra. 

 

5.2.1.Pravomoci výkonného výboru 

Výkonný výbor je schopen se usnášet za účasti většiny členů výboru. 

Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů.  

 

Výkonný výbor rozhoduje ve všech věcech, o kterých si nevyhradila právo 

rozhodovat výroční členská schůze, s výjimkou změn stanov a rozhodnutí o 

rozpuštění nebo sloučení spolku. Schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 

3-6 měsíců. Výkonný výbor dále plní tyto úkoly: 

• Spolu s dalšími aktivními členy připravuje společné protokoly. 

• Schvaluje navrhované klinické studie tak, aby mohly probíhat pod záštitou 

spolku. 

• Analyzuje výsledky studií České myelomové skupiny. 

• Schvaluje všechny prezentace vycházející ze společných studií či analýz České 

myelomové skupiny, a to jak na sjezdech, tak v odborném tisku. 

• Kooptace členů výboru v souladu se stanovami. 

 

5.3.Předseda spolku 

Je volen výkonným výborem na čtyřleté období. 

Je statutárním orgánem spolku, řídí činnost spolku, svolává a řídí jednání výkonného 

výboru a výroční členskou schůzi. 

 

5.4.Tajemníci spolku 

Jsou voleni výkonným výborem na čtyřleté období. 

Jeden z tajemníků spolku je zvolen (výkonným) prvním tajemníkem. Každý tajemník 

je statutárním zástupcem spolku v rozsahu určeném předsedou výkonného výboru. 

V době nepřítomnosti předsedy výkonného výboru vykonává první tajemník funkci 

statutárního zástupce bez omezení. 

V případě nemoci nebo dlouhodobé nepřítomnosti 1. tajemníka nebo v případě jeho 

úmrtí přebírá jeho práva a povinnosti druhý tajemník bez dalšího pověření. 

Tajemníci především: 

a) Připravují podklady pro jednání výkonného výboru a výroční členské schůze. 

Spolu s koordinátory jednotlivých studií připravují jejich průběžné a závěrečné 

analýzy. 



b) Jednají a podepisují v rozsahu zmocnění předsedou spolku. 

c) Dokumentují rozhodnutí provedená výkonným výborem. Tyto zápisy jsou 

přístupné všem aktivním členům. 

d) Odpovídají za vedení přesné evidence členů spolku a za vedení evidence 

odborných publikací společných výsledků spolku. 

e) Oznamují písemně přeměnu členství, ke které došlo dle článku 4.5.1 člena, 

kterého se to týká. 

f) 1. tajemník dále odpovídá za ekonomickou dokumentaci. 

 

5.5. Zařazení předsedy a tajemníka v dalším funkčním období v případě, že 

nejsou znovu zvoleni 

Předseda i oba tajemníci po ukončení jejich funkčního období zůstávají i po 

následující jeden rok členy výboru, pokud nejsou opětovně zvoleni do svojí funkce 

nebo pokud nejsou vyloučeni ze společnosti. Tato klauzule zaručuje kontinuitu 

vedení. Opětovné zvolení do funkce je možné. 

 

5.6. Dozorčí orgán 

Dozorčím orgánem je tříčlenná revizní komise, ustanovená výborem. Revizní komise 

zejména: 

a) kontroluje plnění podmínek pro poskytování příspěvků spolku a správnost 

účetnictví vedeného spolkem 

b) přezkoumává účetní uzávěrku a výroční zprávu 

c) upozorňuje výkonný výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich 

odstranění 

d) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti 

výkonnému výboru a výroční členské schůzi 

e) rozhoduje k návrhu člena o oprávněnosti jeho vyloučení. 

 

Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn nahlížet do 

účetních knih a jiných dokladů, týkajících se spolku. 

 

 

Článek 6. 

Statutární zástupci spolku 

 

Jménem spolku jednají a podepisují předseda spolku a 1. tajemník samostatně. 

Druhý tajemník tak činí v době zastupování 1. tajemníka nebo předsedy. 

 

 

Článek 7. 

Zásady hospodaření 

 

7.1.Zdroje příjmů spolku jsou zejména: 

a) Dary 



b) Granty 

c) Finanční prostředky získané za propagaci léčivých přípravků a další výrobky 

na akcích spolku 

d) Finanční prostředky získané na základě dohody o poskytnutí studií a 

publikování materiálů 

 

7.2.Výdaje spolku jsou zejména: 

a) Finanční prostředky na zajištění zpracování dat a analýz 

b) Podpora registru pacientů a sběru dat  

c) Podpora spolupráce s mezinárodními vědeckými organizacemi 

d) Podpora výchovy a dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků 

zabývajících se problematikou mnohočetného myelomu 

e) Na mzdy výzkumných datamanažerů a provozně administrativního personálu. 

 

7.3.Rozhodování o financích 

O finančních výdajích rozhoduje výkonný výbor bez omezení, předseda spolku a 

tajemníci spolku mohou rozhodovat o jednorázovém výdaji do výše 50.000,- Kč 

(každý samostatně), k jednorázovému výdaji přesahujícímu částku 50.000,- Kč je 

nutný souhlas výkonného výboru. Rozhodnutí je písemně dokumentováno. 

Ustanovení o těchto finančních limitech je navenek neúčinné. 

 

7.4.Zpráva o hospodaření 

7.4.1.Zpráva o hospodaření spolku se předkládá jedenkrát ročně na výroční členské 

schůzi. Předkládá ji předseda spolku nebo 1. tajemník. 

 

7.4.2.Zpráva musí obsahovat stav účetnictví za uplynulé zdaňovací období včetně 

pohybu majetku, příjmech a výdajích, dle příslušných právních předpisů. Finanční 

prostředky, popřípadě jiné věci a hodnoty, které jsou majetkem spolku, mohou být 

použity jen k realizaci cílů spolku, tak jak je vymezeno v těchto stanovách. 

 

 

Článek 8.  

Zahraniční spolupráce 

 

Česká myelomová skupina spolupracuje s podobnými organizacemi v zahraničí a 

podílí se na výzkumu mezinárodních klinických studií. Je oprávněna vytvářet vlastní 

klinické studie se zahraniční spoluprací. 

 

 

 

 

 

 

 



Článek 9. 

Zánik spolku 

 

 

9.1. Spolek zaniká 

9.1.1.Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. O rozpuštění či 

sloučení s jiným spolkem musí rozhodnout výroční členská schůze. 

 

Po zániku spolku se provede jeho majetkové vypořádání podle zákona. 

 

 

Článek 10. 

Změny a doplňky stanov 

 

Změny a doplňky těchto stanov lze provést na základě usnesení výroční členské 

schůze. Návrh změn je předkladatel návrhu povinen nejméně 14 kalendářních dnů 

předem doručit všem aktivním členům spolku. 

 

 

Článek 11. 

Společná ustanovení 

 

Členové spolku jsou povinni sdělit spolku svou doručovací adresu a veškeré její 

změny. Pokud je zásilka doručena na poslední členem oznámenou adresu považuje 

se za doručenou i když se na ni člen spolku nezdržuje, či nemá sídlo. 

Spolek vede seznam svých členů i s určením druhu členství. Za vedení úplného 

seznamu členů odpovídá 1. tajemník. Do seznamu se zapisuje firma, název či jméno 

člena jeho sídlo či bydliště a též IČ. 

Každý člen spolku má právo požádat výkonný výbor, předsedu či tajemníky spolku o 

předložení seznamu členů. 


