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1.

ZALOŽENÍ SPOLKU

1.1

Realizací ústavním pořádkem České republiky a evropskými a mezinárodními
úmluvami garantovaným sdružovacím právem založili následující osoby:
(a)

(b)

obchodní společnost FAIRSURENCE a.s., se sídlem Blanická 922/25,
Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, IČO 071 46 230, zapsaná v obchodním
rejstříku pod sp. zn. B 23462 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen
"společnost Fairsurence");

pan Tomáš Veselý, datum narození 18. srpna 1987, bydliště Budějovická
364/22, Krč, Praha 4, PSČ 140 00;

(c)

pan Lukáš Doskočil, datum narození 27. února 1988, bydliště Nerudova 478,
Choceň, PSČ 565 021; a

(d)

paní Pavla Škorpilová, datum narození 8. června 1985, bydliště S. K.
Neumanna 3671/10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 04,

(společně dále jen "Zakladatelé") tento spolek (dále jen "Spolek").
1.2

Spolek byl založen ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník"). Spolek je
právnickou osobou.

1.3

Zakladatelé založili Spolek stanovami přijatými ve formě notářského zápisu.
Zakladatelé však v souladu s Občanským zákoníkem určili, že veškeré změny stanov
Spolku učiněné v budoucnu nevyžadují formu notářského zápisu.

2.

VÝKLAD

2.1

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, pak:
(a)

se odkazy na články, odstavce, body a/nebo přílohy rozumí články, odstavce,
body a přílohy těchto stanov;

(b)

výrazy použité v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak;

(c)

nadpisy k článkům a přílohám slouží pouze k usnadnění orientace a nemají
vliv na výklad těchto stanov;

(d)

přílohy jsou součástí těchto stanov a jsou stejně závazné a účinné, jako by
byly výslovně upraveny v textu těchto stanov, jakýkoliv odkaz na tyto stanovy
zahrnuje i jejich přílohy; to platí obdobně pro případné vnitřní předpisy Spolku;

(e)

slova "zahrnuje" nebo "včetně" se vykládají jako termíny uvozující příkladmý
výčet;

(f)

Kodexem se rozumí Kodex Spolku, který tvoří druhou část těchto stanov; a

(g)

za písemnou formu se považuje i elektronické právní jednání, tj. jednání
učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky.

3.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

3.1

Název Spolku zní: Fairsurence Spolek pro mateřství.

3.2

Sídlo Spolku je: Praha.

3.3

Spolek je ustanoven na dobu neurčitou.
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4.

ÚČEL SPOLKU

4.1

Spolek je dobrovolným sdružením osob vytvořeným za účelem vyvíjení prospěšné
činnosti s cílem podpory žen chystajících se na mateřství, těhotných žen či matek,
kterým se má narodit či se narodilo zdravé dítě a dále těhotných žen či matek, kterým
se má narodit či se narodilo dítě s Vrozenou vývojovou vadou (jak jsou definovány
v II. Části stanov Spolku, dílu B.).

4.2

Spolkem poskytovaná podpora je realizována
a konzultační činnosti, jakož i pomoci finanční.

4.3

Svého účelu Spolek dosahuje prostřednictvím níže uvedených hlavních a vedlejších
činností.

5.

HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

5.1

Hlavními činnostmi Spolku jsou:

prostřednictvím

poradenské

(a)

poskytování informací ohledně těhotenství a mateřství;

(b)

dojednání konzultací
a těhotenství;

(c)

podpora při organizaci seminářů, workshopů, přednášek či konferencí
o těhotenství, mateřství a/nebo Vrozených vývojových vadách;

(d)

poskytování informací týkajících se Vrozených vývojových vad, zejména
informování ohledně druhů Vrozených vývojových vad, jejich dopadu na kvalitu
života dítěte i rodiny, zdravotnických zařízení v České republice, které se na
Vrozené vývojové vady specializují, jiných poraden (gynekologických,
neonatologických, apod.) zaměřujících se na Vrozené vývojové vady, obchodů
a organizací, které se specializují na prodej zdravotnických pomůcek pro děti
s různými typy Vrozených vývojových vad;

(e)

prostřednictvím členských příspěvků, poskytnutých darů, příjmů ze sbírek
a benefičních akcí, jakož i dalších příjmů vytvářet fond, ze kterého bude,
v případě splnění podmínek definovaných těmito stanovami, členkám Spolku
poskytováno finanční plnění ke krytí výdajů souvisejících s (i) léčbou Vrozených
vývojových vad dítěte a/nebo (ii) péčí o dítě s Vrozenou vývojovou vadou
a/nebo (iii) zmírněním následků způsobených Vrozenou vývojovou vadou
dítěte, a/nebo (iv) zlepšením kvality života dítěte s Vrozenou vývojovou vadou
a jeho rodiny;

(f)

spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni zabývajícími se
životními situacemi souvisejícími s Vrozenými vývojovými vadami;

(g)

propagace aktivit Spolku např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí,
sbírek, informováním veřejnosti, atp.;

(h)

správa vlastního majetku, případně majetku Spolku svěřeného, a to v mezích
daných účelem Spolku;

(i)

provádění dalších činností, poskytování podpory či informací souvisejících
s naplněním účelu Spolku.

a

poradenství

v

rámci

plánovaného

mateřství

Výše uvedené hlavní činnosti Spolku jsou vykonávány v rámci finančních a personálních
kapacit Spolku a/nebo členek Spolku tak, aby nenarušovaly účel Spolku.
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6.

VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU

6.1

Spolek může vyvíjet příležitostnou vedlejší výdělečnou činnost, pokud bude jejím
účelem podpora účelu a/nebo hlavních činností Spolku.

7.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

7.1

Členkou Spolku se může stát kdokoliv, kdo splňuje podmínky dle těchto stanov a kdo
se ztotožňuje s účelem a činnostmi Spolku a hodlá se podílet na naplňování
společných zájmů členek Spolku. Pravidla o členství dle odst. 7.5 až 7.8 těchto
stanov se nevztahují na Zakladatele.

7.2

Členství se váže na osobu členky a je nepřevoditelné na jinou osobu. Členství
nepřechází na dědice.

7.3

Případné právo na finanční plnění (dále jen "Finanční pomoc"), které vzniklo/bylo
přiznáno podle těchto stanov člence Spolku přede dnem jejího úmrtí, se dědí.

7.4

Členky Spolku neručí za dluhy Spolku.

7.5

Členkou Spolku může být fyzická osoba, která splňuje následující podmínky:

7.6

(a)

jedná se o ženu ve věku 18-40 let, která se chystá na mateřství, snaží se
otěhotnět či je těhotná (žena chystající se na mateřství, snažící se otěhotnět či
těhotná žena dále jen "Těhotná žena"). Těhotná žena se členkou Spolku může
stát nejpozději jeden (1) den přede dnem porodu;

(b)

uhradí členský příspěvek na účet Spolku, a to nejpozději jeden (1) den přede
dnem porodu;

(c)

Těhotná žena musí být účastna systému zdravotní péče v České republice
a/nebo Slovenské republice a zároveň musí mít průkaz zdravotního pojištění
české a/nebo slovenské zdravotní pojišťovny. Pokud by Těhotná žena byla
účastna zdravotní péče v jiném členském státě Evropské unie a zároveň měla
Evropský průkaz zdravotního pojištění, může se členkou Spolku stát pouze
v případě, že Spolek přezkoumáním zjistí, že na žadatelku je možné stejným
způsobem uplatnit veškeré procesy pro ověření zdravotní dokumentace
žadatelky a/nebo jejího plodu, které se dle těchto stanov uplatní na žadatelky
a členky Spolku, které jsou účastny systému zdravotní péče v České republice
a/nebo Slovenské republice a zároveň, které mají průkaz zdravotního pojištění
české a/nebo slovenské zdravotní pojišťovny, přičemž s přezkoumáním je
žadatelka povinna poskytnout Spolku veškerou součinnost, o kterou Spolek
požádá. Přezkoumáním musí Spolek rovněž dojít k závěru, že náklady spojené
se vstupem žadatelky a členstvím, atp. nebudou větší než náklady spojené se
vstupem, členstvím atp. žadatelek či členek Spolku z České republiky a/nebo
Slovenské republiky;

(d)

splňuje další podmínky uvedené v těchto stanovách.

Podmínkou vzniku členství ve Spolku je (i) vyplnění celého elektronického
registračního formuláře na webových stránkách Spolku, (ii) elektronické potvrzení, že
se Těhotná žena seznámila s informací o zpracování osobních údajů v souvislosti
s členstvím ve Spolku, (iii) prohlášení o tom, že splňuje veškeré podmínky stanov
Spolku a podmínek Kodexu Spolku (včetně prohlášení, že veškeré poskytnuté údaje
a prohlášení jsou pravdivé) a (iv) uhrazení členského příspěvku. Na členství ve
Spolku není právní nárok.
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7.7

Po vyplnění registračního formuláře bude Těhotné ženě doručen
s informacemi o registraci a o bližších údajích k platbě členského příspěvku.

7.8

Po řádné úhradě členského příspěvku přijde nové člence Spolku e-mail, kterým bude
informována o skutečnosti, že byla přijata za členku Spolku. Členský příspěvek se
považuje za řádně uhrazený, pokud je nejpozději jeden (1) den před porodem
Těhotné ženy připsán na účet Spolku. Členství ve Spolku vzniká okamžikem doručení
e-mailu dle věty první tohoto odstavce.

7.9

V případě, že Těhotná žena za členku přijata nebude, zašle o tom Předseda Spolku
Těhotné ženě e-mail. V takovém případě může Těhotná žena proti rozhodnutí
o nepřijetí podat odvolání a předložit k tomu relevantní informace a dokumenty.
O odvolání, které se doručuje k rukám Předsedy Spolku (nikoli elektronickým právním
jednáním), rozhodne Výbor a jeho výrok je konečný. Pokud Těhotná žena před
rozhodnutím o nepřijetí za členku již uhradila členský příspěvek, bude ji tento
příspěvek bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o nepřijetí Předsedou Spolku resp.
Výborem vrácen.

7.10

Do Spolku není možné přibírat nové členky, pokud tak rozhodne Výbor na návrh
Předsedy Spolku.

8.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENEK

8.1

Každá členka Spolku má následující práva:

8.2

e-mail

(a)

podílet se na činnosti Spolku za podmínek uvedených v těchto stanovách
a účastnit se všech spolkových akcí, tj. zejména charitativních akcí, přednášek,
veřejných sbírek, nejsou-li vyhrazeny pouze určitým členkám;

(b)

být informována o činnosti Spolku, navrhovat jeho další zaměření a aktivity,
obracet se na Předsedu Spolku s dotazy, připomínkami, podněty a návrhy
a dostat na ně v přiměřené době odpověď;

(c)

další práva, která členka podle stanov Spolku má;

(d)

pro případ, že se člence Spolku narodí dítě s Vrozenou vývojovou vadou
a/nebo bude dítěti Vrozená vývojová vada diagnostikována nejpozději do
dovršení tří (3) let věku dítěte, je členka Spolku oprávněna (budou-li dodržena
pravidla podle těchto stanov) obdržet Finanční pomoc, a to dle pravidel těchto
stanov; a

(e)

další práva stanovená právními předpisy, která nejsou v rozporu s těmito
stanovami.

Každá členka Spolku má zejména následující povinnosti:
(a)

dodržovat stanovy Spolku, jakož i usnesení a rozhodnutí Předsedy Spolku
a Výboru;

(b)

hájit zájmy Spolku a chovat se vůči Spolku čestně,

(c)

chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát na dobrou pověst Spolku
a zdržet se činností a projevů, které jsou s posláním a účelem Spolku
neslučitelné;

(d)

zachovávat tajemství a mlčenlivost o informacích a skutečnostech, které se ve
Spolku dozvěděla, a to především za účelem zamezení poškození zájmů
Spolku a jeho členek a/nebo takových informacích a skutečnostech, které by
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mohly být zneužity třetími osobami proti Spolku nebo proti některé z členek
Spolku;
(e)

plnit další povinnosti, které vůči Spolku smluvně nebo při vstupu do Spolku
převzala; a

(f)

další povinnosti stanovené právními předpisy.

9.

ZÁNIK ČLENSTVÍ

9.1

Členství ve Spolku zaniká:
(a)

dobrovolným vystoupením členky. K zániku členství dochází doručením
oznámení v písemné formě (nikoli elektronickým právním jednáním)
o vystoupení členky k rukám Předsedy Spolku;

(b)

rozhodnutím Předsedy Spolku o vyloučení pro závažné nebo opakované
porušení a/nebo nedodržení stanov, jiných vnitřních předpisů Spolku, nebo
jiných členských povinností stanovených platnými právními předpisy a/nebo
proto, že členka Spolku přestane splňovat podmínku členství ve Spolku dle
odst. 7.5(c). Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že členství ve
Spolku nezaniká tím, že členka Spolku dosáhne věku 40 let.

Rozhodnutí o vyloučení se zasílá vyloučené člence na emailovou adresu uvedenou
v seznamu členek nebo na adresu jejího bydliště uvedenou v seznamu členek.
Členka se může proti vyloučení odvolat a předloží k tomu relevantní informace
a dokumenty. O odvolání, které členka doručuje v písemné formě (nikoli
elektronickým právním jednáním) k rukám Předsedy Spolku, rozhodne Výbor a
jeho výrok je konečný;
(c)

úmrtím členky Spolku;

(d)

zánikem Spolku bez právního nástupce.

9.2

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že zánikem členství z jakéhokoli
důvodu nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku, ani na vrácení jeho části.

9.3

Bude-li členství ukončeno na základě žádosti členky a/nebo úmrtím členky, nejsou
tím dotčena práva na plnění Finanční pomoci vzniklá/přiznaná před ukončením
členství ve Spolku.

10.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

10.1

Každá členka je povinna při vstupu do Spolku uhradit členský příspěvek ve výši
2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) prostřednictvím bankovního
převodu nebo on-line platby kartou (je-li umožněna), a to na základě e-mailové výzvy
dle odst. 7.7 těchto stanov.

11.

SEZNAM ČLENEK

11.1

Spolek vede neveřejný seznam všech členek. Seznam je veden v souladu s platnými
právními předpisy, zejména předpisy týkajícími se nařízení GDPR.

11.2

Zápisy a výmazy v seznamu členek provádí Předseda Spolku nebo jím pověřená
osoba, a to při vzniku a zániku členství a dále při změně podstatných údajů členky,
a to do patnácti (15) dnů od rozhodné skutečnosti.
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11.3

V seznamu členek se u každé členky uvádějí následující údaje: jméno a příjmení,
místo trvalého pobytu, datum narození, e-mail, telefonní číslo, zdravotní pojišťovna,
datum vzniku a zániku členství.

11.4

Každá členka, a to i bývalá, obdrží na svou žádost od Spolku a na náklady Spolku
potvrzení, že údaje o její osobě v seznamu členů byly vymazány. Bývalá členka je
oprávněna o takové potvrzení požádat pouze do tří (3) měsíců ode dne zániku jejího
členství ve Spolku.

12.

ORGÁNY A PODORGÁNY SPOLKU

12.1

Spolek vytváří tyto orgány a podorgány (jejichž bližší specifikace je uvedena níže):
(a)

Předseda Spolku;

(b)

Výbor; a

(c)

Členský sněm.

13.

PŘEDSEDA SPOLKU

13.1

Předseda Spolku je individuálním statutárním orgánem a zároveň nejvyšším orgánem
Spolku.

13.2

Předseda Spolku zastupuje Spolek navenek samostatně.

13.3

Prvního Předsedu Spolku určili Zakladatelé, následně Předsedu Spolku jmenuje
a odvolává Výbor. Funkční období Předsedy Spolku je deset (10) let. Opětovná volba
Předsedy Spolku je možná. Předseda Spolku nemusí být členkou Spolku.

13.4

Předsedou Spolku může být i člen Výboru. Předsedou Spolku může být i právnická
osoba.

13.5

Funkce Předsedy Spolku zaniká:
(a)

smrtí Předsedy Spolku;

(b)

zánikem Předsedy Spolku bez právního nástupce;

(c)

odstoupením Předsedy Spolku; nebo

(d)

odvoláním Předsedy Spolku Výborem.

13.6

V případě zániku právnické osoby přechází funkce Předsedy Spolku na jejího
právního nástupce.

13.7

Předsedovi náleží zejména:
(a)

jednat za Spolek (zastupovat Spolek);

(b)

organizovat a řídit činnost Spolku;

(c)

určovat strategický plán Spolku a jeho cíle na příští období a předkládat jej
Výboru ke schválení;

(d)

rozhodovat o hlavním zaměření Spolku a směrech hlavních činností Spolku;

(e)

rozhodovat o vedlejší činnosti Spolku;

(f)

spravovat jmění Spolku a nakládat s majetkem Spolku, dbát o jeho správu
a hospodárné využívání, a to v mezích daných účelem Spolku;
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(g)

navrhovat změny stanov Spolku a předkládat je Výboru ke schválení;

(h)

vydávat a schvalovat vnitřní předpisy Spolku;

(i)

zajistit řádné vedení účetnictví Spolku a výsledek hospodaření a účetní závěrky
předkládat Výboru ke schválení;

(j)

rozhodovat o přijetí členky Spolku;

(k)

rozhodovat o vyloučení členky Spolku;

(l)

navrhovat Výboru, že do Spolku již není možné přibírat nové členky;

(m)

navrhovat Výboru, že část finančních prostředků nacházejících se na
Provozním účtu (jak je definován níže) bude převedena na Účet finanční
pomoci (jak je definován níže);

(n)

rozhodovat o výši členských příspěvků;

(o)

navrhovat zrušení Spolku s likvidací nebo jeho přeměnu a předkládat tento
návrh Výboru ke schválení;

(p)

rozhodovat o dalších záležitostech, které Občanský zákoník nebo tyto stanovy
svěřují do působnosti statutárního orgánu;

(q)

činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Spolku, jakož
i provádět další činnosti, pokud takové činnosti nepřísluší jiným orgánům
Spolku.

13.8

Zakladatelé určili prvním Předsedou Spolku společnost Fairsurence.

13.9

Zakladatelé si byli při založení Spolku vědomi skutečnosti, že pan Tomáš Veselý,
který je jedním ze Zakladatelů, je zároveň i statutárním orgánem v jiných právnických
osobách, mimo jiné i společnosti Fairsurence, která je dalším ze Zakladatelů, a i přes
tuto skutečnost určili, aby prvním Předsedou Spolku byla společnost Fairsurence, jíž
zastupuje pan Tomáš Veselý (jakožto statutární ředitel). Každá členka bere tuto
skutečnost rovněž na vědomí.

14.

VÝBOR

14.1

Výbor je orgánem Spolku.

14.2

Výbor má čtyři (4) členy. Výbor si ze svého středu volí předsedu Výboru.

14.3

Výbor je ke dni založení Spolku složen ze Zakladatelů Spolku. Zanikne-li členství ve
Výboru jakémukoli členovi Výboru, vyberou zbylí členové Výboru bez zbytečného
odkladu nového člena Výboru. Člen Výboru nemusí být členkou Spolku. Člen Výboru
může být i právnická osoba.

14.4

Členství ve Výboru zaniká:

14.5

(a)

smrtí člena Výboru;

(b)

zánikem člena Výboru bez právního nástupce;

(c)

odstoupením člena Výboru;

(d)

vyloučením pro nečinnost nebo z důvodu porušování povinností členem
Výboru. O vyloučení člena Výboru rozhodují zbylí členové Výboru.

V případě zániku právnické osoby přechází členství ve Výboru na jejího právního
nástupce.
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14.6

Jednání Výboru svolává předseda Výboru podle potřeby, nejméně však jednou za
šest (6) měsíců. Předseda Výboru je rovněž povinen svolat jednání Výboru, pokud
o to požádají nejméně dva (2) jeho členové. Není-li z jakéhokoli důvodu možné, aby
jednání Výboru svolal předseda Výboru, je oprávněn jednání svolat jakýkoli člen
Výboru. Pozvánka na jednání Výboru musí být rozeslána všem jeho členům alespoň
tři (3) dny předem. Pozvánka musí obsahovat místo a termín konání jednání
a záležitosti zařazené na pořad jednání.

14.7

Pozvánka musí být doručena e-mailem.

14.8

Není-li to na úkor práv členů Výboru, může svolavatel lhůtu pro svolání zkrátit
a jednání svolat ústně, telefonicky, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního
prostředku.

14.9

Jednání Výboru řídí jeho svolavatel. O pořadí hlasování o záležitostech zařazených
na pořad jednání, o způsobu hlasování a pořadí odevzdávání hlasů rozhoduje
svolavatel. O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání, může Výbor
rozhodovat, pouze pokud s tím souhlasí všichni členové Výboru.

14.10 Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení Výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
Každý člen má 1 (jeden) hlas.
14.11 O průběhu jednání Výboru a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis.
Předseda Výboru zabezpečuje vyhotovení zápisu do patnácti (15) pracovních dnů od
ukončení jednání Výboru. Pokud se předseda Výboru jednání Výboru neúčastnil,
zabezpečuje vyhotovení zápisu ve stejné lhůtě svolavatel.
14.12 Předseda Výboru může rozhodnout, že na jednání Výboru bude přizvána delegátka
Členského sněmu, která na jednání disponuje poradním hlasem. Takto přítomná
delegátka Členského sněmu se však ve smyslu dalších ustanovení nepovažuje za
člena Výboru.
14.13 Na základě originálu písemné plné moci doručené svolavateli jednání Výboru před
jeho zahájením může být nepřítomný člen při jednání zastoupen jiným členem
Výboru.
14.14 Členové Výboru mohou rozhodovat i mimo zasedání Výboru (per rollam). V takovém
případě zašle osoba oprávněná ke svolání Výboru (navrhovatel) všem členům Výboru
návrh rozhodnutí na e-mailovou adresu (kterou člen Výboru k tomuto účelu sdělí
Výboru). Takový návrh rozhodnutí bude obsahovat také (i) upozornění na lhůtu pro
doručení vyjádření člena Výboru dle tohoto článku, (ii) informaci, že lhůta začíná
běžet od doručení návrhu členovi Výboru, (iii) podklady potřebné pro přijetí návrhu
rozhodnutí a (iv) další údaje, pokud tak tyto stanovy určí. Nedoručí-li člen Výboru ve
lhůtě deseti (10) dnů od doručení návrhu navrhovateli souhlas, s návrhem rozhodnutí,
a to na e-mailovou adresu Spolku platí, že s návrhem nesouhlasí.
14.15 Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo zasedání Výboru (per rollam)
počítá z celkového počtu hlasů všech členů Výboru, ledaže člen Výboru nemůže
vykonávat hlasovací právo. Výsledek rozhodování členů Výboru mimo zasedání
Výboru (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí navrhovatel způsobem pro
zasílání návrhu rozhodnutí.
14.16 Do působnosti Výboru náleží zejména:
(a)

volba a odvolání Předsedy Spolku;
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(b)

volba a odvolání předsedy Výboru;

(c)

schvalovaní změn stanov Spolku;

(d)

schvalování výsledku hospodaření a účetní závěrky Spolku;

(e)

schvalování strategického plánu Spolku a jeho cíle na příští období;

(f)

svolávání Členského sněmu;

(g)

rozhodování o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;

(h)

jmenování či odvolávání likvidátora Spolku;

(i)

podávání Předsedovi Spolku návrhů a připomínek k činnosti Spolku;

(j)

přezkum a rozhodování o nepřijetí osoby za členku Spolku;

(k)

přezkum a rozhodování o návrhu na vyloučení členky Spolku;

(l)

rozhodování o skutečnosti, že Spolek již nebude přijímat nové členky;

(m)

rozhodování o přesunutí části finančních prostředků z Provozního účtu na Účet
finanční pomoci;

(n)

volba nového člena Výboru; a

(o)

rozhodování o všech záležitostech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
Spolku.

14.17 Člen Výboru nevykonává hlasovací právo v následujících případech:
(a)

Výbor rozhoduje o jeho vyloučení pro nečinnost nebo z důvodu porušování
povinností členem Výboru;

(b)

v jiných případech stanovených těmito stanovami nebo platným právním
předpisem.

15.

ČLENSKÝ SNĚM

15.1

Členský sněm je tvořen všemi členkami Spolku.

15.2

Členský sněm není orgánem Spolku, ale je poradním orgánem Výboru.

15.3

S ohledem na vysokou nákladovost svolává předseda Výboru Členský sněm
jedenkrát za tři (3) roky, jinak dle potřeby. Předseda Výboru však svolá Členský
sněm, požádá-li o to alespoň třetina všech členek Spolku. Nesvolá-li předseda
Výboru zasedání Členského sněmu do šedesáti (60) dnů od doručení podnětu, může
ten, kdo podnět o svolání Členského sněmu podal, požádat o jeho svolání jiného
člena Výboru. Svolání na základě žádosti 1/3 všech členek Spolku však nesmí být
s ohledem na vysokou nákladovost takového svolání zneužíváno ze stran členek
Spolku.

15.4

Členský sněm se svolává zasláním pozvánky všem členkám, a to nejméně třicet (30)
dnů před jeho konáním, a to na e-mail uvedený v seznamu členek. Pozvánka musí
obsahovat alespoň termín, místo konání a program zasedání.

15.5

Odvolání nebo odložení konání Členského sněmu oznámí Spolek členkám způsobem
stanoveným stanovami pro svolání Členského sněmu, a to alespoň pět (5) dnů před
původně oznámeným datem konání Členského sněmu.

15.6

Souhlasí-li s tím všechny členky, může se Členský sněm konat i bez splnění
požadavků těchto stanov a právních předpisů na jeho svolání. Souhlas musí být
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učiněn písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem a musí být připojen
k zápisu ze zasedání Členského sněmu nebo musí být dán osobně (ústním
prohlášením) na zasedání Členského sněmu.
15.7

Členský sněm je usnášeníschopný, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina všech
členek Spolku. Usnesení jsou přijata prostou většinou hlasů přítomných členek,
nestanoví-li stanovy jinak. Každá členka má jeden (1) hlas.

15.8

V případě, že Členský sněm není do třiceti (30) minut po určené době zahájení
usnášeníschopný, může svolavatel Členský sněm ukončit, nebo stanovit dodatečnou
lhůtu v maximální délce 30 (třiceti) minut. V případě ukončení takového Členského
sněmu svolá svolavatel nový Členský sněm, ledaže konání Členského sněmu již není
potřebné.

15.9

Členský sněm volí předsedu a zapisovatele. Od okamžiku volby předsedy Členského
sněmu řídí zasedání tento zvolený předseda, přičemž prvním návrhem, který
přednese, je volba zapisovatele.

15.10 Do doby zvolení orgánů Členského sněmu řídí Členský sněm svolavatel nebo jím
určená osoba. Totéž platí, pokud předseda Členského sněmu nebyl zvolen.
15.11 Zasedání Členského sněmu se řídí pořadem zasedání uvedeným v pozvánce.
O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze se
souhlasem všech členek Spolku.
15.12 O průběhu zasedání Členského sněmu musí být vypracován zápis. Předseda
Členského sněmu, případně svolavatel podle odstavce 15.10 výše zajistí vyhotovení
zápisu do třiceti (30) dnů od ukončení zasedání. Zápis podepisuje předseda
Členského sněmu, případně svolavatel a zapisovatel.
15.13 Členka může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné
moci. Plná moc pro zastupování na Členském sněmu musí být písemná s úředně
ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jednom
nebo na více Členských sněmech. Členského sněmu se zúčastňuje buď členka
sama, nebo její zástupce.
15.14 Má-li Členský sněm prezentovat Výboru výsledek svého zasedání a hlasování, zvolí
Členský sněm delegátku. Tato delegátka bude na nejbližším jednání Výboru
prezentovat názor Členského sněmu a na toto jednání jí nemůže být odepřen přístup.
15.15 Členky Spolku mohou rozhodovat i mimo zasedání Členského sněmu (per rollam).
V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání Členského sněmu
(navrhovatel) všem členkám Spolku návrh rozhodnutí na e-mailovou adresu
uvedenou v seznamu členek. Návrh rozhodnutí bude obsahovat také (i) upozornění
na lhůtu pro doručení vyjádření členky Spolku dle tohoto článku, (ii) informaci, že
lhůta začíná běžet od doručení návrhu člence Spolku, (iii) podklady potřebné pro
přijetí návrhu rozhodnutí a (iv) další údaje, pokud tak tyto stanovy určí. Nedoručí-li
členka Spolku ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení návrhu navrhovateli souhlas
s návrhem rozhodnutí, a to na e-mailovou adresu Spolku, platí, že s návrhem
nesouhlasí.
15.16 Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo zasedání Členského sněmu (per
rollam) počítá z celkového počtu hlasů všech členek Spolku, ledaže členka Spolku
nemůže vykonávat hlasovací právo. Výsledek rozhodování členek Spolku mimo
zasedání Členského sněmu (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí navrhovatel
způsobem pro zasílání návrhu rozhodnutí.
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15.17 Do působnosti Členského sněmu náleží:
(a)

podávání návrhů, podnětů a připomínek k činnosti Spolku;

(b)

rozhodování o záležitostech, které mu svěří Výbor.

16.

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU

16.1

Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:
(a)

členské příspěvky;

(b)

příjmy z vedlejší činnosti provozované k podpoře účelu a/nebo hlavní činnosti
Spolku;

(c)

výnosy z majetku Spolku;

(d)

dary;

(e)

majetek získaný děděním či odkazem; a

(f)

granty, dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných zdrojů.

16.2

Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku. O převodech vlastnického práva movitého
i nemovitého majetku Spolku, i o jeho nabývání, pozbývání a o všech dalších
dispozicích s ním rozhoduje Předseda Spolku. Bližší zásady hospodaření s majetkem
Spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit
podmínky a zásady provozování vedlejší činnosti.

16.3

Veškerý majetek Spolku musí být využíván v souladu s těmito stanovami. Finanční
prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku
naplňujících účel, poslání a cíle Spolku. Finanční prostředky je dále možno použít na
úhradu nákladů na vlastní správu, rozvoj vedlejší činnosti Spolku a zabezpečení
dalšího rozvoje Spolku.

16.4

Spolek vede tři účty: (i) Sběrný účet, (ii) Účet finanční pomoci a (iii) Provozní účet. Na
sběrný účet přicházejí platby členských příspěvků (dále jen "Sběrný účet"). Spolek
bez odkladu převede 90 % z jakékoli platby, kterou na Sběrný účet obdrží, na účet, ze
kterého se členkám Spolku vyplácí (v případě splnění podmínek) plnění Finanční
pomoci (dále jen "Účet finanční pomoci"). Zbylých 10 % z jakékoli platby, kterou
Spolek na Sběrný účet obdrží, převede na účet, který bude sloužit jako provozní účet
a bude z něho hrazena správa Spolku (dále jen "Provozní účet"). Pokud bude na
Provozním účtu podstatný dlouhodobý kladný zůstatek, může Výbor na návrh
Předsedy Spolku rozhodnout, že se část z tohoto podstatného dlouhodobého
kladného zůstatku přesune z Provozního účtu na Účet finanční pomoci.

16.5

Každá členka Spolku tímto prohlašuje, že si je vědoma skutečnosti, že Spolek uzavřel
nebo bude uzavírat smlouvy, na základě kterých si od společnosti Fairsurence nebo
jejich spřízněných osob za cenu nepřevyšující tržní cenu může zajistit poskytnutí
administrativních služeb, služeb vedení účetnictví, licenci na užívání ochranné
známky, domény, know-how, IT služeb (včetně zajištění webové platformy), atd.
Každá členka přistoupením do Spolku potvrzuje, že si je těchto skutečností vědoma,
souhlasí s nimi, a schvaluje takový potenciální konflikt zájmů členů orgánů Spolku.

17.

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLKU

17.1

Spolek může být zrušen:
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(a)

dobrovolně na základě návrhu Předsedy Spolku, který musí být schválen
Výborem Spolku;

(b)

pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci;

(c)

přeměnou (fúzí či rozdělením) Spolku.

17.2

V případě zrušení Spolku na návrh Předsedy Spolku schválený Výborem, jmenuje
Výbor Spolku likvidátora, který provede majetkové vypořádání.

17.3

V případě zrušení Spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou
právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku. O právnické osobě, na kterou
budou prostředky převedeny, rozhoduje Výbor Spolku na návrh Předsedy Spolku.
Nebude-li takové převedení možné, rozdělí se likvidační zůstatek rovnoměrně mezi
členky Spolku s přihlédnutím k tomu, zda již člence bylo vyplaceno Finanční plnění
a v jaké výši. Při volbě osoby, na kterou má být likvidační zůstatek převeden, musí být
v maximální možné míře zajištěno, že tato "nástupnická osoba" převezme
v maximální možné míře finanční závazky vůči členkám Spolku.

17.4

Obdržel-li Spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, naloží likvidátor
s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.

18.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, použijí se na Spolek ustanovení § 214
a násl. Občanského zákoníku.

18.2

Umožňují-li tyto stanovy využít práva odvolání, je možné odvolání podat jen ve lhůtě
deseti (10) pracovních dní po doručení rozhodnutí s tím, že po dobu než Výbor
o odvolání rozhodne, není členka Spolku oprávněna/povinna vykonávat jakákoli práva
ani povinnosti členky Spolku.

18.3

Každá členka souhlasí s tím, aby pro případ, že dojde ke zneužívání Spolku ze strany
kterékoli jeho členky, přijme Předseda Spolku takové opatření, zejména vyvine
maximální úsilí k tomu, aby stanovy Spolku byly změněny tak, aby k dalšímu
zneužívání napříště nedocházelo.

18.4

Veškerá komunikace se Spolkem může být vedena pouze v českém a/nebo
slovenském jazyce. Každá zájemkyně o členství/členka Spolku se zavazuje
předkládat Spolku jakékoli dokumenty pouze v českém a/nebo slovenském jazyce.
Spolek není povinen akceptovat dokumenty v jiném jazyce.

18.5

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Výborem.
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II. ČÁST STANOV SPOLKU
A.

KODEX SPOLKU

1.

SOUBOR PODMÍNEK ČLENSTVÍ VE SPOLKU

1.1

Ke dni podání přihlášky do Spolku žadatelka prohlašuje a zavazuje se, že následující
prohlášení a převzaté povinnosti jsou pravdivé a zavazuje se, že v budoucnu nedojde
k jejich porušení:
-

žije spořádaným životem, neoddává se konzumaci (a to ani občasné)
Zakázaných látek (jak jsou definovány níže);

-

není vedena v databázi pro drogově závislé, není vedena lékařem nebo
jakýmkoliv zdravotnickým zařízením jako závislá na alkoholu;

-

neohrozila život ani zdraví své a/nebo plodu (nenarozeného dítěte), vědomě
nečiní a do budoucna nebude činit nic, co by mohlo plod poškodit;

-

plod není výsledkem incestu (tj. pohlavního styku mezi příbuznými např. mezi
sourozenci, dále příbuznými ve vztahu otec - dcera, děd - vnučka, matka – syn);

-

u ní nebyla diagnostikována (se nevyskytla) jakákoli Vrozená vývojová vada (jak
jsou definovány v této II. Části stanov Spolku, dílu B.) a zároveň si není vědoma,
že by (a) jejímu sourozenci, ani (b) kterémukoli jejímu dítěti, které se narodilo
přede dnem jejího vstupu do Spolku, ani (c) otci Dítěte (jak je definováno v odst.
4.1 níže) byla diagnostikována (se u něj vyskytla) jakákoli Vrozená vývojová vada
(jak jsou definovány v této II. Části stanov Spolku, dílu B.);

-

na základě jejího vyšetření a/nebo vyšetření plodu, které bylo učiněno kdykoli
před okamžikem vstupu do Spolku (tj. okamžikem, kdy byl člence doručen email
s informací, že byla přijata za členku Spolku):
(i)

nevyplývá z jakékoli lékařské zprávy jakákoli zmínka o výskytu a/nebo
podezření na výskyt vrozené vývojové vady u plodu, která by spadala do
Mezinárodní klasifikace nemocí "MKN-10“, do diagnóz (a) Q00 - Q99
a/nebo jejich jednotlivých podkategorií, (b) E84 a/nebo do kterékoli její
podkategorie a/nebo (c) G12.0 a (dále jen "Kategorie Q, E, G"), ani taková
lékařská zpráva neobsahuje jakoukoliv zmínku o výskytu a/nebo podezření
na výskyt morfologických, genetických nebo funkčních změn, anomálií,
abnormalit či patologií u plodu spadajících do Kategorie Q, E, G,

nebo
(ii)

-

zpráva nepredikuje, že by na základě vyšetření členky a plodu (např.
biochemického vyšetření krve, plodové vody, choriových klků, krve
z pupečníku, atp.), byla stanovena pravděpodobnost či riziko vrozené
vývojové vady, spadající do Kategorie Q, E, G větší než 1:60 (tj. například
1:59, 1:58, atd.);

vyplnila celý elektronický registrační formulář na webových stránkách Spolku,
elektronicky potvrdila, že se seznámila s informací o zpracování osobních údajů
v souvislosti s členstvím ve Spolku a uhradila členský příspěvek nejpozději jeden
(1) den přede dnem porodu;

-

Dítě (jak je definováno v odst. 4.1 níže) po narození nebude odloženo do
babyboxu, ani přenecháno k adopci, nebo jiné formě osvojení třetí osobou, ani
nebude vědomě svěřeno do péče jakékoli třetí osoby ani do ústavní výchovy;

-

v rámci žádosti o členství ve Spolku (včetně registračního formuláře) uvedla
úplné informace a veškeré poskytnuté informace jsou pravdivé;

-

splňuje veškeré podmínky těchto stanov (včetně podmínek Kodexu Spolku).

Pro případ, že dojde k porušení kteréhokoli z prohlášení a/nebo převzaté povinnosti členky
Spolku dle této Části stanov Spolku, je Předseda Spolku oprávněn členku ze Spolku
vyloučit.
2.

ZAKÁZANÉ LÁTKY

Zakázanými látkami se rozumí:
Č.

Skupina zakázaných látek

Zakázaná látka

1.

Konopí

Marihuana, Hašiš a hašišový olej

2.

Stimulanty

3.

Opiáty

4.

Halucinogeny

Crack, MDMA, MDA, Kokain,
Fenmetrazin
Heroin, Morfin, Kodein, Braun, Opium,
Metadon
LSD, Mescalin, Psilocybin

5.

Těkavé látky

Toluen, Aceton, Nitroředidlo

6.

Tlumící látky

Benzodiazepiny
(Diazepam,
Rohypnol, Radepur, atp.),
Fenobarbital,
Sekobartibal
(Sekonal), Meprobamat

3.

DALŠÍ PODMÍNKY PRO ČLENSTVÍ

3.1

Pro případ, že Členka Spolku podá Žádost o poskytnutí finanční pomoci, je povinna
se, na doporučení Spolku, zúčastnit návštěvy/vyšetření u lékaře doporučeného
Spolkem, a to ve lhůtě, kterou Spolek pro takové vyšetření stanoví.

B.

VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY

Vrozenou vývojovou vadou (dále jen "Vrozená vývojová vada") se rozumí kterákoli
z následujících vad a/nebo vzácných onemocnění:
Č.

1.
2.
3.
4.

KATEGORIE
VROZENÉ
VÝVOJOVÉ
VADY

VROZENÉ
VÝVOJOVÉ VADY
NERVOVÉ
SOUSTAVY

NÁZEV DIAGNÓZY VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY
/ VZÁCNÉHO ONEMOCNĚNÍ

KLASIFIKACE
DLE
MKN-1
0

Microcephalia
Malformace Sylviova mokovodu
Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova
Jiný vrozený hydrocefalus

Q02
Q03.0
Q03.1
Q03.8
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vrozený hydrocefalus NS
Vrozené vady corpus callosum
Holoprosencefalie
Spina bifida krční s hydrocefalem
Spina bifida hrudní s hydrocefalem
Spina bifida lumbální s hydrocefalem
Spina bifida křížová s hydrocefalem
Spina bifida NS s hydrocefalem
Arnoldův–Chiariho syndrom
Společný truncus arteriosus

Q03.9
Q04.0
Q04.2
Q05.0
Q05.1
Q05.2
Q05.3
Q05.4
Q07.0
Q20.0

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Fallotova tetralogie
Ebsteinova anomálie (trojcípé chlopně)
Syndrom hypoplastického pravého srdce
Syndrom hypoplastického levého srdce
Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS
Koarktace aorty
Atrézie aorty
Atrézie plicní tepny
Totálně anomální napojení plicních žil
Anomální napojení plicních žil NS
Vrozená tracheoezofagická píštěl bez atrézie
Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza jejuna
Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza ilea
Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza jiných
určených částí tenkého střeva
Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza tenkého
střeva bez určení části
Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza konečníku
s píštělí
Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza konečníku
bez píštěle
Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza řiti s píštělí
Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza řiti bez
píštěle
Hirschsprungova nemoc
Atrézie žlučových cest
Oboustranná hypoplázie ledvin
Polycystická ledvina‚ autozomálně recesivní

Q21.3
Q22.5
Q22.6
Q23.4
Q23.9
Q25.1
Q25.2
Q25.5
Q26.2
Q26.4
Q39.2
Q41.1
Q41.2
Q41.8

Extrofie močového měchýře
Vrozené deformity páteře
Vrozené zkřivení dlouhých kostí nohy NS
Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)
Vrozené chybění nadloktí a předloktí s
přítomností ruky
Vrozené chybění obou předloktí a ruky
Vrozené chybění ruky a prstu(ů)
Podélný redukční defekt kosti vřetenní
Podélný redukční defekt kosti loketní
Klepetovitá ruka
Redukční defekt horní končetiny NS
Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)
Vrozené chybění stehna a holeně s
přítomností nohy
Vrozené chybění obou holení a nohou
Phocomelia neurčené(-ých) končetin(-y)

Q64.1
Q67.5
Q68.5
Q71.0
Q71.1

VROZENÉ
VÝVOJOVÉ VADY
OBĚHOVÉ
SOUSTAVY

29.
30.
31.

VROZENÉ
VÝVOJOVÉ VADY
TRÁVICÍ
SOUSTAVY

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

VROZENÉ
VÝVOJOVÉ VADY
MOČOVÉ
SOUSTAVY

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

VROZENÉ
VÝVOJOVÉ VADY
A DEFORMACE
SVALOVÉ A
KOSTERNÍ
SOUSTAVY
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Q41.9
Q42.0
Q42.1
Q42.2
Q42.3
Q43.1
Q44.2
Q60.4
Q61.1

Q71.2
Q71.3
Q71.4
Q71.5
Q71.6
Q71.9
Q72.0
Q72.1
Q72.2
Q73.1

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.

JINÉ VROZENÉ
VÝVOJOVÉ VADY
ABNOARMALITY
CHROMOZOMŮ
NEZAŘAZENÉ
JINDE
VZÁCNÁ
ONEMOCNĚNÍ

Jiné redukční defekty neurčené(-ých)
končetin(-y)
Jiné vrozené vady horní(-ch) končetin(-y)
včetně pletence ramenního
Jiné vrozené vady dolní(-ch) končetin(-y)
včetně pánevního pletence
Arthrogryposis multiplex congenita
Zhoubné trpaslictví
Diastrofická dysplázie
Chondroektodermová dysplázie
Spondyloepifyzární dysplázie
Jiná osteochondrodysplázie s poruchou růstu
dlouhých kostí a páteře
Osteochondrodysplázie s poruchou růstu
dlouhých kostí a páteře NS
Osteogenesis imperfekta
Omphalokéla

Q73.8

Gastroschíza
Letální epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa dystrophica
Jiná epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa NS

Q79.3
Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9

Downův Syndrom

Q90.0

Infantilní spinální muskulární atrofie

G12.0

Cystická fibróza

E84

Q74.0
Q74.2
Q74.3
Q77.1
Q77.5
Q77.6
Q77.7
Q77.8
Q77.9
Q78.0
Q79.2

Bližší popis Vrozených vývojových vad je uveden na webových stránkách Spolku.
Výše Finanční pomoci
Za předpokladu splnění podmínek dle těchto stanov, poskytuje Spolek členkám Spolku
(případně jejím dědicům) či bývalé člence Spolku po diagnostikování kterékoli výše
uvedené Vrozené vývojové vady u jejího Dítěte Finanční pomoc v jednotné výši
500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to za podmínek této II. Části
stanov Spolku, dílu C.
Diagnostika více Vrozených vývojových vad
Pokud je u Dítěte diagnostikováno více Vrozených vývojových vad, Finanční pomoc se
vyplácí pouze za jednu Vrozenou vývojovou vadu.
C.

PODMÍNKY PLNĚNÍ FINANČNÍ POMOCI

4.

FINANČNÍ POMOC

4.1

Finanční pomoc bude poskytována pouze za těchto podmínek:
-

byly splněny veškeré podmínky pro členství ve Spolku dle těchto stanov a nedošlo
k žádnému porušení podmínek těchto stanov, případně došlo (u porušení, u
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kterých to je možné) k nápravě takového porušení, a to ve lhůtě k tomu
Předsedou Spolku stanovené;
-

nejedná-li se o vícečetný porod, má členka Spolku právo žádat Finanční pomoc
pouze na první narozené dítě členky Spolku, které se narodilo po vzniku členství
dané členky (dále jen "Dítě");

-

Dítě se narodí člence Spolku nejpozději do 42. týdne po 40. narozeninách
(včetně) věku členky Spolku;

-

Dítěti bude Vrozená vývojová vada diagnostikována nejpozději do dovršení jeho
tří (3) let;

-

členka Spolku doručí Spolku vyplněný formulář Žádost o poskytnutí finanční
pomoci včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti
s Finančním plněním a včetně následujících příloh:
o

rodného listu Dítěte;

o

propouštěcí zprávy členky Spolku a Dítěte (novorozence) z porodnice;

o

zdravotní dokumentace a/nebo lékařské zprávy vyplněné lékařem
specializovaného zdravotnického zařízení na území České republiky
a/nebo Slovenské republiky, která u Dítěte uvádí alespoň výskyt Vrozené
vývojové vady, přesnou specifikaci diagnózy dle MKN-10 klasifikace,
datum stanovení dané diagnózy, dále jméno lékaře, který diagnózu
stanovil, jeho podpis, razítko zdravotnického zařízení, kde lékař
ordinuje/pracuje;

o

prohlášení pediatra Dítěte, resp. lékařského posudku vydaného pediatrem
Dítěte, který uvádí alespoň potvrzení ohledně výskytu Vrozené vývojové
vady u Dítěte, přesnou specifikaci diagnózy dle MKN-10 klasifikace, dále
jméno pediatra, jeho podpis a razítko zdravotnického zařízení, kde lékař
ordinuje/pracuje;

o

veškerých lékařských zpráv týkajících se vyšetření členky Spolku a jejího
plodu v době těhotenství členky Spolku (tj. zejména kombinovaný
screening v I. trimestru těhotenství, běžně prováděný v 11. - 13. týdnu
těhotenství, podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru
těhotenství, běžně prováděné ve 20. - 22. týdnu těhotenství, jakož i
všechny ostatní lékařské zprávy, týkající se vyšetření plodu členky), a to
za celou dobu těhotenství členky Spolku, tj. i za dobu, kdy ještě nebyla
členkou Spolku;

o

prohlášení praktického lékaře členky Spolku, potvrzující absenci Vrozené
vývojové vady (jak jsou definovány v II. Části stanov Spolku, dílu B.)
u členky Spolku;

o

plné moci k nahlížení do zdravotnické dokumentace členky Spolku (včetně
pořizování kopií, výpisů a/nebo opisů), vztahující se zejména k těhotenství
a porodu členky Spolku (dále jen "Plná moc týkající se matky");

o

plné moci k nahlížení do zdravotnické dokumentace Dítěte (včetně
pořizování kopií, výpisů a/nebo opisů) (dále jen "Plná moc týkající se
dítěte", společně s Plnou mocí týkající se matky dále jen "Plné moci").
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Nebude-li kterákoli Plná moc dostatečná, nebo bude-li zdravotnickým zařízením
taková Plná moc odmítnuta, je členka Spolku povinna předložit Spolku do
jednoho (1) týdne od e-mailové výzvy učiněné Spolkem originál nové Plné
moci či obdobný dokument, který vyhoví podmínkám daného
zdravotnického zařízení.
-

členka Spolku je povinna doložit veškeré další avšak pouze relevantní dokumenty
a informace, které si Spolek v souvislosti s posouzením Žádosti o poskytnutí
finanční pomoci vyžádá;

-

Žádost o poskytnutí finanční pomoci je členka Spolku oprávněna podat (i) pouze
za života Dítěte, kterému byla diagnostikována Vrozená vývojová vada a zároveň
(ii) ve lhůtě nejpozději do tří (3) let ode dne, kdy byla po porodu Dítěti
diagnostikována první Vrozená vývojová vada.

Pokud o to Předseda Spolku požádá, je členka Spolku povinna předložit jakékoli relevantní
dokumenty i v originálu/úředně ověřené kopii.
Spolek je oprávněn nahlížet do zdravotnické dokumentace členky Spolku a/nebo Dítěte
pouze po dobu jednoho (1) roku ode dne doručení formuláře Žádost o poskytnutí
finanční pomoci včetně všech příloh.
4.2

Přiznání Finanční pomoci

Pokud budou splněny veškeré předpoklady uvedené v Části II. stanov v odst. 4.1 a zároveň
členka Spolku doloží veškeré dokumenty a informace uvedené v Části II. stanov
v odst. 4.1 rozhodne Předseda Spolku o nároku členky Spolku na vyplacení Finanční
pomoci. Předseda Spolku je povinen o Žádosti o poskytnutí finanční pomoci
rozhodnout do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy členka Spolku obdrží potvrzující
e-mail, že Spolku byly doručeny veškeré potřebné dokumenty uvedené v Části II.
stanov v odst. 4.1. Je-li dána důvodná pochybnost o oprávněnosti Žádosti o finanční
pomoc a/nebo bude-li nutné provést vícero nahlížení do lékařské dokumentace
členky Spolku a/nebo Dítěte a/nebo bude-li nutné čekat na doručení nových Plných
mocí z důvodu nedostatečnosti původních Plných mocí, je Předseda Spolku
oprávněn prodloužit lhůtu pro rozhodnutí o Žádosti o poskytnutí finanční pomoci
o dodatečný jeden (1) měsíc. O prodloužení lhůty pro rozhodnutí (dle předešlé věty)
informuje členku Spolek e-mailem.
Nárok na Finanční pomoc vzniká ke dni, kdy Předseda Spolku tento nárok člence Spolku
přizná a zašle člence Spolku e-mail s takovým přiznáním na emailovou adresu
uvedenou v seznamu členek (dále jen "Den přiznání").
Pokud Předseda Spolku nárok na výplatu Finanční pomoci přizná, vyplatí Spolek Finanční
pomoc dle níže uvedené splatnosti.
4.3

Splatnost a výplata přiznané Finanční pomoci

Přiznaná Finanční pomoc se vyplácí, pokud má Spolek v momentu výplaty dostatek
finančních prostředků na takovou výplatu. Pokud Spolek dostatek finančních
prostředků na výplatu nemá, krátí se dočasně plnění Finanční pomoci dle níže
uvedených podmínek s tím, že k dorovnání výplaty dojde bez zbytečného odkladu
v okamžiku, kdy Spolek bude mít dostatek finančních prostředků na takovou výplatu.
Spolek bude vždy vyvíjet maximální možné úsilí pro to, aby Spolek měl dostatek finančních
prostředků na výplaty přiznaných Finančních pomocí.
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Přiznaná Finanční pomoc, resp. její alikvótní část (dále jen "Alikvótní část finanční
pomoci"), se vyplácí po dobu tří (3) let, resp. po dobu nezbytně nutnou, pokud by
v daný moment Spolek neměl dostatek finančních prostředků na výplatu Alikvótní
části finanční pomoci či zbylé částky.
Alikvótní část finanční pomoci se vyplácí jednou za kalendářní čtvrtletí vždy první den měsíce
následujícího po skončení daného kalendářního čtvrtletí (dále jen "Období"). První
Alikvótní část finanční pomoci se vyplácí po skončení Období, ve kterém byla finanční
pomoc člence Spolku přiznána, a to rovněž první den měsíce následujícího po
skončení Období.
Alikvótní část finanční pomoci se vyplácí, pokud má Spolek v momentu výplaty dostatek
finančních prostředků na takovou výplatu. Pokud Spolek dostatek finančních
prostředků na výplatu nemá, krátí se dočasně plnění Alikvótní části finanční pomoci
v poměru celkově nevyplacené částky Finanční pomoci každé dané členky resp.
oprávněné osoby k celkové aktuálně možné částce Finanční pomoci vyplácené
Spolkem za dané Období všem členkám Spolku.
Bude-li člence Spolku resp. oprávněné osobě vyplacena v Období jen část Alikvótní části
finanční pomoci za dané Období (počítáno z částky, na kterou má v daném Období
nárok), má členka Spolku resp. oprávněná osoba právo, aby jí v dalším Období
(pokud má Spolek v momentu takového dalšího Období dostatek finančních
prostředků k výplatě), byla vyplacena zbylá část Alikvótní části finanční pomoci za
minulé Období. Nebude-li možné vyplatit tuto částku v nejblíže následujícím Období,
vyplatí Spolek zbylou část Alikvótní části finanční pomoci dané členky resp.
oprávněné osobě za dané Období v nejblíže možném Období, kdy na takovou výplatu
bude mít Spolek dostatek finančních prostředků.
5.

VÍCEČETNÉ TĚHOTENSTVÍ A VÍCEČETNÝ POROD

Ukáže-li se, že členka Spolku očekává vícečetný porod, bude se jakákoli případná Finanční
pomoc, která může být poskytnuta člence Spolku, vztahovat pouze k jednomu dítěti z
narozených vícerčat.
6.

OPAKOVANÉ TĚHOTENSTVÍ

Členství ve Spolku se váže (nejedná-li se o vícečetný porod) vždy pouze na první narozené
dítě členky Spolku, které se narodilo po vzniku členství dané členky. Na jakékoli
později narozené dítě členky Spolku nebude člence Spolku ani jejím dědicům
vyplácena jakákoli Finanční pomoc; jiné výhody, které ze členství ve Spolku plynou,
však člence Spolku zůstávají zachovány.
V Praze, dne 22. prosince 2020
Podpisy členů Výboru:
________________ ________________ ________________ ________________
Tomáš Veselý
Tomáš Veselý
Lukáš Doskočil
Pavla Škorpilová
statutární ředitel
FAIRSURENCE a.s.
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