Česká naturopatická společnost
- STANOVY V Praze dne 11.9.2013

I.	
  Úvodní	
  ustanovení	
  
	
  
1. Zakládané	
  sdružení	
  nese	
  název:	
  „Česká	
  naturopatická	
  společnost“	
  (dále	
  jen	
  
„ČNS“).	
  
2. Sdružení	
  je	
  samostatným	
  právním	
  subjektem	
  –	
  právnickou	
  osobou	
  s	
  působností	
  	
  
po	
  celém	
  území	
  České	
  republiky	
  a	
  s	
  plnou	
  způsobilostí	
  nabývat	
  práv	
  a	
  povinností,	
  
jakož	
  i	
  svým	
  jménem	
  vstupovat	
  do	
  právních	
  vztahů.	
  Je	
  nepolitickým	
  odborným	
  a	
  
vědeckým	
  profesním	
  občanským	
  sdružením.	
  
ČNS	
  samostatně	
  spravuje	
  svůj	
  majetek	
  a	
  hospodaří	
  dle	
  ročního	
  rozpočtu	
  podle	
  
platných	
  předpisů	
  a	
  zákonů.	
  
3. Sídlem	
  sdružení	
  je	
  Heřmanova	
  829/14,	
  170	
  00,	
  Praha	
  7.	
  
4. ČNS	
  provozuje	
  internetové	
  stránky	
  www.naturopati.cz.	
  Převod	
  domény	
  na	
  jiný	
  
subjekt	
  může	
  představenstvo	
  provést	
  pouze	
  se	
  souhlasem	
  valné	
  hromady.	
  	
  	
  
5. Sdružení	
  je	
  založeno	
  na	
  dobu	
  neurčitou.	
  

II. Poslání a cíl činnosti ČNS
1. Poslání ČNS
Posláním ČNS je sdružovat a zastřešovat praktiky naturopatie (a jejích spřátelených
oborů), prosazovat, podporovat, chránit a zvyšovat standard kvalitní praxe naturopatie a
jejího dobrého jména. Koordinovat činnosti ČNS na regionální a celonárodní úrovni,
spolupracovat s dalšími národními a zahraničními profesními organizacemi. Dosáhnout
společenského a právního uznání metod a vzdělání v naturopatie v ČR.
2. Cíl činnosti ČNS
Cílem činnosti sdružení jako nezávislé, nevýdělečné organizace je zejména:
a) sdružovat odborné praktiky naturopatie (a jejích spřátelených oborů) a rozvíjet jejich
vzájemnou spolupráci, dále podpora a usměrňování vysoce profesionální praxe
vykonávané naturopatie (dále jen „praktici ČNS “),
b) publikovat odborné informace, pořádat info kampaně,
c) poskytovat informační a poradenský servis pro členy sdružení,
d) podporovat vzdělávání v oboru naturopatie,
e) podporovat a popularizovat využití celostních naturopatických postupů a metod
v odpovídajících oborech. Jedná se zejména o oblast fytoterapie a klinické nutriční
medicíny.
f) vydávat odborný časopis pro členy sdružení (formou e-booků a e-newsletteru),
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g) podporovat výměnu odborných informací,
h) udržovat a dohlížet na profesní úroveň členů sdružení,
i) koordinovat, podporovat a realizovat výzkumné aktivity, ankety, srovnávací studie,
vědecká setkání, debaty a kongresy,
j) shromažďovat data – zejména kazuistiky, výsledky vědecké činnosti a praxe,
k) koordinovat činnost ČNS na regionální a celonárodní úrovni, spolupráce s dalšími
národními a zahraničními profesními organizacemi.
l) Sdružení je rovněž oprávněno založit v souladu s obecně závaznými právními předpisy
další právnické osoby.
V souladu s vyjádřeným cílem a těmito stanovami se sdružení může věnovat i dalším
aktivitám napomáhajícím úspěšné realizaci cílů sdružení.
3. Doplňková činnost
a) organizovat a finančně zajišťovat odborné semináře, workshopy, webináře
b) pořádat vzdělávací akce, kurzy a rekvalifikační kurzy

III. Orgány sdružení
1. Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada sdružení,
b) výbor sdružení,
c) předseda sdružení.
Valná hromada sdružení
a) Valná hromada sdružení je shromážděním všech členů sdružení s kontrolní pravomocí.
b) Valná hromada sdružení rozhoduje v případech, kdy to určují tyto stanovy, jiný normativní akt
nebo o otázkách, které jsou jí k rozhodování předloženy výborem nebo předsedou sdružení.
c) Valná hromada sdružení se koná nejméně jednou ročně. Na žádost členů představujících
alespoň 51 % členské základny sdružení je předseda sdružení povinen svolat valnou hromadu
sdružení bez zbytečného odkladu. Je-li předseda nečinný déle než 15 dní, svolá valnou hromadu
sdružení výbor.
d) Valnou hromadu sdružení svolává předseda sdružení písemnou pozvánkou s uvedením pořadu
jednání, místa a času konání schůze, a to s nejméně 15 denním předstihem. Valná hromada je
neveřejná.
e) Valná hromada sdružení rozhoduje usnesením. Valná hromada je způsobilá usnášení, jestli se
hlasování účastní nadpoloviční většina členů sdružení.
f) Valná hromada sdružení volí výbor.
g) Valná hromada sdružení plní funkci kontrolního orgánu sdružení.
V rámci toho zejména:
- kontroluje využívání peněžních i nepeněžních prostředků sdružení;
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- kontroluje hospodaření sdružení.
g) Na návrh každého člena sdružení může na valné hromadě sdružení dojít k hlasování
o kterémkoliv rozhodnutí, které výbor sdružení přijal v období od poslední valné hromady
sdružení. V případě, že nejméně 51 % přítomných členů valné hromady sdružení vysloví
s předmětným rozhodnutím nesouhlas, je výbor povinen se takovým usnesením řídit a přijmout
do budoucna příslušná opatření.
h) Valná hromada může proběhnout i online formou.
i) Jestliže se přes opakované nejméně dvojí/trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor sdružení.
Výbor sdružení
a) Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení.
b) Výbor sdružení se skládá z minimálně tří členů.
c) Členové výboru sdružení volí ze svého středu předsedu sdružení. Dva členové výboru mají
postavení místopředsedů výboru.
d) V případě snížení počtu členů výboru pod stanovený počet, je nový člen výboru kooptován
na základě rozhodnutí zbývajících členů výboru.
e)Výbor sdružení rozhoduje o všech zásadních otázkách sdružení, jako jsou zejména:
- rozhodnutí o změně stanov,
- schválení vnitřní organizace sdružení,
- rozhodnutí o zásadách hospodaření sdružení a o výši členských příspěvků,
- schválení roční zprávy o hospodaření sdružení,
- rozhodnutí o jmenování členů výboru sdružení,
- rozhodnutí o sankcích za porušení povinností stanovených stanovami,
- rozhodnutí o vyloučení členů ČNS za zásadní porušení kodexu praktiků ČNS
- rozhodnutí o rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením,
- rozhodnutí o přijetí dalších členů sdružení,
- vedení adresáře členů sdružení,
- organizace běžné činnosti sdružení.
f) Výbor sdružení se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
g) Jednání výboru sdružení svolává, řídí a jeho program určuje předseda sdružení. Výbor je
schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnému rozhodnutí je
třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru sdružení. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy sdružení.
h) Ze své činnosti je výbor sdružení odpovědný valné hromadě sdružení v rozsahu určeném
těmito stanovami.
i) K zajištění činnosti sdružení může výbor sdružení zřídit kancelář sdružení nebo sekretariát
sdružení.
j) Prvními členy výboru jsou členky přípravného výboru.
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Předseda sdružení
a) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení a je jmenován výborem sdružení na období
pěti let. Opětovné zvolení předsedou sdružení je přípustné.
b) Předseda sdružení jedná jeho jménem ve vztahu k třetím osobám samostatně s tím, že pokud
by svým jednáním zavázal sdružení k jednorázovému nebo k opakovaným plněním, jejichž
hodnota by v průběhu třiceti po sobě jdoucích kalendářních dnů přesáhla částku 50.000,- Kč,
potřebuje k takovému jednání předchozí souhlas výboru sdružení.
c) Výbor sdružení je oprávněn přijmout svým rozhodnutím stanovisko, které je pro předsedu
sdružení při jednání jménem sdružení závazné.
d) Podepisování za sdružení se děje tak, že předseda připojí svůj podpis k vytištěnému nebo
vypsanému názvu sdružení.
e) Ustanovení tohoto článku nebrání zmocnit k jednání jménem sdružení i další osoby, a to vždy
na základě rozhodnutí výboru sdružení.
f) Předseda je povinen nejméně čtyřikrát ročně informovat členy sdružení o záležitostech
sdružení.
g) Ze své činnosti je předseda sdružení odpovědný výboru sdružení.
h) V případě, že předseda sdružení není z jakéhokoliv důvodu schopen vykonávat svou funkci po
dobu delší než 15 dnů, zastupuje jej ve výkonu jeho pravomocí pověřený místopředseda.
i) Prvním předsedou sdružení je paní Kateřina Boesenberg BHSc.
IV. Práva a povinnosti členů sdružení
Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány sdružení,
c) být volen do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené výborem sdružení,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.
V. Hospodaření
Sdružení jako česká právnická osoba je oprávněno v souladu s obecně závaznými právními
předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek. ČNS samostatně spravuje svůj
majetek a hospodaří dle ročního rozpočtu podle platných předpisů a zákonů. Rozpočet ČNS
nesmí být koncipován jako deficitní. ČNS usiluje o tvorbu rezerv.
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Na svou činnost získává sdružení prostředky zejména z těchto zdrojů:
a) z příspěvků a poplatků členů a uchazečů o členství,
b) z dotací, darů, dědictví a příspěvků poskytovaných fyzickými a právnickými osobami,
c) z pronájmu movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví sdružení,
d) z dalších vlastních aktivit sdružení dle č. II. těchto stanov, včetně inzerce a reklamy sponzorů.
Majetek sdružení musí být členy a orgány sdružení spravován v souladu se zásadami řádného
hospodaření. Sdružení ze svého majetku poskytuje finanční prostředky zejména k naplnění svých
cílů. Výdaje související s činností sdružení jsou hrazeny z majetku sdružení.
Vypořádání majetku pro případ zániku ČNS
Movitý i nemovitý majetek ČNS bude před likvidací společnosti prodán a získané finanční
prostředky budo užity na vypořádání závazků ČNS, o zbytku bude rozhodnuto výborem
sdružení.
VI. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Stanovy sdružení jsou vypracovány ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro
potřeby registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky a dvě jsou určena pro potřeby
sdružení.
Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky.

V Praze dne 11.9. 2013
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