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S T A N O V Y 
zájmového sdružení právnických osob 

MEDISPA 
Záměrem Sdružení je ochrana kvality a pověsti lázeňské léčebné péče na území 
Karlovarského kraje a její další rozvoj. Účelem sdružení je spolupráce akreditovaných 
lázeňských organizací poskytujících příspěvkovou i komplexní lázeňskou péči. Cílem 
sdružení je kontrola kvality služeb v oblasti lázeňství na území Karlovarského kraje, 
propagace kvalitních služeb a marketingové využití členství ve Sdružení individuálně 
i společně členy Sdružení. 

Zřizovatelem i garantem Sdružení je Karlovarský kraj.  

 
1. Základní ustanovení 

1.1.Definice pojmů 

Uvedené pojmy mají v následujícím textu definovaný význam, začínají-li velkým písmenem a 
z kontextu nevyplývá opak. 

„Stanovy“ - znamenají stanovy zájmového sdružení právnických osob MEDISPA  sepsané na 
                    této listině 
„Sdružení“ - znamená zájmové sdružení právnických osob MEDISPA  
„ObčZ“ - znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„ObchZ“ - znamená zákonč. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„ZP ČR“ - znamená Zdravotní pojišťovny České republiky  
„ZP EU“ - znamená Zdravotní pojišťovny Evropské unie  
„SLL ČR“ - znamená Svaz léčebných lázní České republiky  
„SLM ČR“ - znamená Sdružení lázeňských míst České republiky  
„EHV (ESPA)“ - znamená Evropský svaz léčebných lázní  
„NFHR ČR – HOREKA“ - znamená Národní federace hotelů a restaurací ČR  
„ČIL MZ ČR“ - znamená Český inspektorát lázní a vřídel na Ministerstvu zdravotnictví ČR  
„SPLZAK“ - znamená Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád  
„VZP“ - znamená Všeobecná zdravotní pojišťovna  
„CREDO“ - znamená základní a minimální kvalitativní podmínky Evropského svazu lázní.  
„KÚ KK“ - znamená Krajský úřad Karlovarského kraje  
„KK“ - znamená Karlovarský kraj  

 

1.2. Založení sdružení 



1.2.1. Sdružení bylo založeno zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 29.06.2005 
zakládajícími členy sdružení, dle ustanovení § 20f ObčZ. 

1.2.2. Sdružení je registrováno KÚ KK pod ev. číslem I/2005, č.j. 3979/LS/05 

1.3. Název sdružení 

1.3.1. Sdružení je založeno pod názvem MEDISPA, zájmové sdružení právnických osob. 

1.4. Identifikační číslo sdružení 

1.4.1. Sdružení bylo přiděleno identifikační číslo (IČ) 75053829 

1.5. Sídlo sdružení 

1.5.1. Sídlem sdružení je: Karlovy Vary , Závodní 353/88,  PSČ 360 21 

1.6. Doba trvání sdružení 

1.6.1. Sdružení je založeno na dobu neurčitou. 

1.6.2. Sdružení může zaniknout rozhodnutím členské schůze 2/3 většinou všech řádných 

          členů Sdružení.  

1.6.3. Před zrušením Sdružení musí být provedena likvidace. 

1.6.4. Likvidátorem sdružení bude majetkoprávní odbor KÚ KK. 

1.6.5. Sdružení zaniká výmazem z evidence vedené KÚ KK. 

1.7. Předmět činnosti sdružení 

1.7.1. Předmětem činnosti sdružení je tento soubor dílčích činností:  

 sdružuje akreditované lázeňské organizace, které jsou právnickou osobou  
 kontroluje dodržování členských podmínek  
 poskytuje členům úřední ověření kvalitativní úrovně ve vztahu k ČIL MZ ČR, ZP ČR, 

ZP EU, cestovním kancelářím a individuálním zájemcům o lázeňskou léčbu  
 informuje o kvalitativně akreditovaných lázních na webových stránkách institucí 

včetně Karlovarského kraje  
 připravuje a realizuje návrh vnějšího označení členů (znak, logo apod.)  
 komunikuje se ZP ČR na téma dodržování kvality lázeňské léčebné péče  
 upřesňuje členské podmínky podle vývoje legislativy ČR a EU  
 spolupracuje se SLL ČR a SLM ČR jakož i přímo či zprostředkovaně s EHV (ESPA) 

– orgánem EU a dalšími vhodnými partnery  
 organizuje obecně dobrovolné členství  
 členy sdružení jsou organizace poskytující příspěvkovou i komplexní lázeňskou léčbu. 

U lázeňských zařízení poskytujících komplexní lázeňskou péči jsou členy sdružení 



právnické osoby, splňující klasifikaci ubytovacích zařízení dle oficiální metodiky 
NFHR ČR- HOREKA ve standardu *** a vyšším. V případě poskytování 
gastronomických služeb je nezbytné dodržování zásad HACCAP.  

 

2.  Členové sdružení 

2.1. Podmínky pro vznik členství ve Sdružení 

2.1.1. Členem Sdružení mohou být pouze právnické osoby se sídlem na území Karlovarského 

          kraje 

2.1.2. Akreditační karty MEDISPA v úrovni VZP (s výjimkou KK a SPLZAK) 

2.1.3. dodržování léčebných postupů v návaznosti na indikační seznam lázeňské léčby 

2.1.4. dodržování zásad CREDO 

2.1.5. působení ve státem uznaném lázeňském místě 

2.1.6. povinnost připustit v potřebném rozsahu kontrolu dodržování léčebných postupů ve     

         svém zařízení a povinnost při kontrole spolupracovat 

2.1.7. členství ve Sdružení je dobrovolné a nenárokové 

2.1.8. povinnost řádně platit členské příspěvky 

2.1.9. opakované členství ve Sdružení je možné 

2.2. Podmínky zániku členství ve sdružení 

2.2.1. Členství ve Sdružení zaniká: 

2.2.1.1.vystoupením tj. písemným oznámením člena Sdružení o vystoupení se Sdružení 
bez nároku na vydání podílu na majetku Sdružení  

2.2.1.2.vyškrtnutím ze Sdružení při neplnění podmínek členství stanovených ve 
Stanovách (nutný souhlas členské schůze)  

2.3. Členské příspěvky 

2.3.1. Vstupní členský příspěvek činí 10 000,- Kč. Platí se jako jednorázový, při vstupu do   
Sdružení. Úhrada vstupního členského příspěvku je závaznou podmínkou přijetí nového člena 
sdružení. 

2.3.2. Pravidelný členský příspěvek činí 10 000,- Kč. Platí se 1x za každý rok, nejpozději do 

           31.3. každého roku členství ve Sdružení.  



2.3.3. Uhrazené členské příspěvky jsou nevratné. 

2.4. Práva a povinnosti členů sdružení 

2.4.1. Práva a povinnosti stanoví ObčZ, obecně závazné právní předpisy a Stanovy. 

2.4.2. Členství ve sdružení zakládá členovi právo získat při dodržování Stanov právo na 
udělení akreditace Sdružení.-certifikát a užívat logo Sdružení. Certifikát je možno vztáhnout 
pouze na objekty splňující kvalitativní podmínky uvedené v ustanoveních 1.7.1 a 2.1 těchto 
stanov  

2.4.3. Člen sdružení vykonává svá práva při členské schůzi sdružení. Je oprávněn a povinen 
účastnit se jednání členské schůze, hlasovat a vznášet při jednání členské schůze podněty, 
připomínky, návrhy, protinávrhy a doporučení.  

2.4.4. Člen sdružení má právo být jmenován (volen) do orgánů sdružení.  

2.4.5. Člen sdružení je oprávněn vyžadovat od členů řídícího výboru informace o činnosti 
Sdružení a dostávat zápisy a usnesení z jednání členské schůze. 

2.4.6. Člen sdružení je oprávněn navrhovat kandidáty nových členů Sdružení. 

2.4.7. Člen sdružení je povinen hájit zájmy sdružení 

2.4.8. Člen sdružení je povinen řádně a včas platit členské příspěvky 

2.4.9. člen sdružení je oprávněn ze Sdružení vystoupit, Ukončení členství je povinen písemně 
oznámit řídícímu výboru.  

 

3. Organizace Sdružení 

3.1.Orgány sdružení 

Sdružení má tyto orgány: 

a)   Členská schůze 

b)   Řídící výbor  

c) Certifikační komise  
d) Kontrolní komise  

3.2. Členská schůze 

3.2.1.Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Je svolávána řídícím výborem sdružení 
minimálně 1x za rok. Řídící výbor je povinen svolat členskou schůzi též na základě žádosti 
minimálně 1/3 řádných členů sdružení.  



3.2.2.Postavení a působnost členské schůze. 
Členská schůze: 

3.2.2.1.schvaluje smlouvu zájmového sdružení, její změny a doplňky  

3.2.2.2.schvaluje řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem 
i mezitímní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztát  

3.2.2.4.schvaluje stanovy sdružení a jejich změny  

3.2.2.5.stanoví výši členských příspěvků členů sdružení  

3.2.2.6.volí a odvolává řídící výbor  

3.2.2.7.volí a odvolává členy kontrolní komise  

3.2.2.8.schvaluje akreditace členů sdružení  

3.2.2.9.bere na vědomí přijetí (registraci) nových členů Sdružení. V případě pochybností o 
rozhodnutí řídícího výboru o přijetí nového člena sdružení je oprávněna rozhodnutí 
řídícího výboru zrušit  

3.2.2.10.rozhoduje o vyškrtnutí člena sdružení  

3.2.2.11.projednává a rozhoduje další záležitosti Sdružení, které si vyhradí  

3.2.3.Účast na členské schůzi 

3.2.3.1.Každý člen sdružení je oprávněn a povinen účastnit se jednání členské schůze 
Sdružení a realizovat na členské schůzi svá práva člena Sdružení. 

3.2.3.2.Členské schůze se účastní členové řídícího výboru, akreditační komise a členové 
kontrolní komise. Členské schůze se může účastnit i pozvaný host, pokud členská schůze jeho 
účast nevyloučí. 

3.2.4. Svolávání členské schůze 

3.2.4.1.Členskou schůzi svolává řídící výbor. O konání členské schůze včas informuje členy 
sdružení, členy akreditační a kontrolní komise i další osoby oprávněné k účasti na členské 
schůzi. 

3.2.4.2.Členská schůze je svolávána dle potřeby, minimálně jedenkrát za rok. Řídící výbor je 
povinen svolat členskou schůzi pokud o to požádá minimálně 1/3 členů Sdružení. Členskou 
schůzi je oprávněna svolat i kontrolní komise v případě je-li řídící výbor nečinný a vyžadují to 
zájmy Sdružení. 

3.2.4.3.Písemná pozvánka na jednání členské schůze musí být odeslána osobám oprávněným 
k účasti nejméně 10 dnů přede dnem konání členské schůze. 



3.2.5. Jednání a rozhodování členské schůze 

3.2.5.1.Jednání členské schůze se koná zpravidla v sídle Sdružení. Členskou schůzi je možné 
svolat i mimo sídlo Sdružení jako výjezdní zasedání. 

3.2.5.2.Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomno alespoň 50% řádných členů 
sdružení. Není -li členská schůze schopna se usnášet pro nízký počet zástupců členů Sdružení, 
svolá řídící výbor do 15 dnů náhradní členskou schůzi.  

3.2.5.3.Členská schůze rozhoduje hlasováním. Za každého člena sdružení hlasuje pouze jeden 
přítomný zástupce. Usnesení členské schůze je přijato pokud pro něj hlasovala nadpoloviční 
většina přítomných zástupců členů Sdružení. Rozhodnutí o schválení zakladatelské smlouvy, 
o schválení Stanov, o pověření osoby oprávněné podat návrh na registraci Sdružení, o zániku 
Sdružení a o změně Stanov musí schválit 2/3 většina všech přítomných členů Sdružení. 

3.2.5.4.O průběhu jednání a usnesení členské schůze pořizuje pověřený člen řídícího výboru 
písemný zápis. Kontrolu zápisu provádí zvolený člen kontrolní komise. Řídící výbor zašle 
ověřený zápis z jednání členské schůze v jednom vyhotovení všem členům Sdružení. 

3.3. Řídící výbor 

3.3.1.Řídící výbor je statutárním orgánem sdružení. Řídící výbor má 3 členy. Členové 
řídícího výboru jsou voleni členskou schůzí sdružení na 2 roky. Řídící výbor volí svého 
předsedu (místopředsedu). 

3.3.2.Postavení a působnost řídícího výboru: 

3.3.2.1.řídící výbor je výkonným orgánem sdružení a jedná jménem Sdružení  

3.3.2.2. vykonává řídící funkci Sdružení v období mezi členskými schůzemi  

3.3.2.3..vede evidenci členů Sdružení  

3.3.2.4.zabezpečuje provozní záležitosti Sdružení  

3.3.2.5.na návrh akreditační komise vystavuje akreditační listiny členům Sdružení  
3.3.2.6.hospodaří s prostředky Sdružení a nese za hospodaření sdružení odpovědnost 

3.3.2.7.zabezpečuje zpracování roční závěrky a výsledky hospodaření  

3.3.2.8.o výsledcích hospodaření podává zprávy členské schůzi  

3.3.2.9.navrhuje změny Stanov  

3.3.2.10.navrhuje ukončení členství ve Sdružení  

3.3.2.11.přijímá a eviduje členské příspěvky členů Sdružení  

3.3.2.12.kontroluje dodržování členských podmínek členy Sdružení  



3.3.2.13.na základě doporučení akreditační komise přijímá nové členy sdružení  

3.3.2.14.oznamuje členské schůzi přijetí nových členů Sdružení  

3.3.2.15.zabezpečuje informace o kvalitě akreditovaných lázní na webových stránkách  

3.4. Certifikační komise 

3.4.1. Certifikační komise je poradním orgánem řídícího výboru. Certifikační komise má tři 
členy – jednoho člena z řídícího výboru, jednoho garanta a jednoho volně vybraného pro 
konkrétní certifikaci. Komise provádí hodnocení kandidátů členství a členů Sdružení z 
odborného hlediska a navrhuje udělení certifikátu členům Sdružení.  

 

3.4.2. Postavení a působnost certifikační komise: 

3.4.2.1.přezkoumává přihlášky kandidátů členství ve Sdružení  

3.4.2.2.provádí kontroly a hodnocení úrovně dodržování členských podmínek členy Sdružení 
– tzv. recertifikaci  

3.4.3.Pro recertifikaci členů Sdružení budou členové certifikační (recertifikační) komise 
zvoleni na členské schůzi sdružení. 

3.5.Kontrolní komise 

3.5.1.Kontrolní komise je kontrolním orgánem Sdružení. Ze své činnosti je odpovědna 
členské schůzi Sdružení. 

3.5.2.Postavení a působnost kontrolní komise: 

 Kontroluje činnost řídícího výboru a akreditační komise po formální stránce  
 kontroluje hospodaření řídícího výboru s prostředky Sdružení a pořádek v evidenci  
 O své činnosti informuje členskou schůzi  

 

4. Hospodaření Sdružení 

4.1.Účetní období 

4.1.1.Účetním obdobím je kalendářní rok. 

 

 



4.2. Evidence účetnictví Sdružení 

4.2.1.Evidence a účetnictví Sdružení jsou vedeny v souladu s obecně platnými právními 
předpisy a normami. 

4.2.2.Za vedení účetnictví Sdružení odpovídá řídící výbor. 

4.3.Účetní závěrka  

4.3.1. Za sestavení a zpracování účetní závěrky odpovídá řídící výbor.Účetní závěrku 
podepisuje předseda řídícího výboru (pověřený člen řídícího výboru). 

4.3.2.Účetní závěrka je spolu se zprávou o hospodaření Sdružení předkládána členské schůzi.  

4.4.Likvidační zůstatek 

4.4.1.V případě zrušení Sdružení s likvidací rozhodnutím členské schůze náleží těm, kteří byli 
členy Sdružení ke dni nabytí účinnosti rozhodnutí o zrušení Sdružení vypořádací podíl 
stanovený z likvidačního zůstatku. 

4.4.2.Vypořádací podíl se stanoví poměrem počtu členů Sdružení, kterým vznikl nárok na 
vypořádací podíl. 

4.4.3.Každý člen Sdružení má nárok na vypořádací podíl ve stejné výši. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1.Právní poměry sdružení 

5.1.1.Vznik, právní poměry a zánik Sdružení se řídí Stanovami, ObčZ a ostatními obecně 
platnými právními předpisy České republiky. 

5.1.2.Případné spory mezi členy Sdružení a Sdružením a vzájemné spory mezi členy Sdružení 
budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se spory takto vyřešit, má každý člen Sdružení 
právo obrátit se na soud. Věcná a místní příslušnost soudu bude stanovena v souladu s platnou 
právní úpravou. 

 

V Karlových Varech dne 1.11. 2008 

Za správnost: členové řídícího výboru 

............................................... 

.............................................. 

.............................................. 


