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ASM - Asociace Studentů Medicíny 

Šimkova   870 
500  38   Hradec Králové 
Czech Republic 
http://www.lfhk.cuni.cz/asm 
e-mail: asm.lfhk@seznam.cz 
IČO: 62691074 

 

STANOVY 

Asociace studentů medicíny 
 

I. Základní ustanovení 

1. Název organizace: Asociace studentů medicíny (dále jen ASM). 

2. ASM je sdružení s právní subjektivitou podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.  

3. ASM je stavovská apolitická dobrovolná a nezisková organizace sdružující studenty Lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Hradci Králové, kteří mají zájem o rozvíjení kulturně-společenského, sportovního a vědeckého života 

na fakultě. 

4. Sídlo ASM: Šimkova 870, 500 03  Hradec Králové. 

5. ASM může působit po celém území České republiky i v zahraničí. 

 

II. Cíle a poslání 

1. Posláním ASM je podporovat společenský život a duchovní rozvoj studentů jako předpoklad rozvoje osobnosti 

budoucího lékaře. 

2. Úkolem spolku je: 

a. všestranně napomáhat studentům při studiu a pro tento cíl: 

i. získávat a mezi studenty šířit studijní materiály, 

ii. poskytovat služby spojené se studiem; 

b. všestranně napomáhat rozvoji společenského života studentů v kulturní, zájmové a sportovní oblasti a ve 

vědecké činnosti a pro tento cíl: 

i. pořádat přednášky, kulturní a sportovní akce, výstavy a jiné programy (vycházející ze zájmů 

studentů), 

ii. vydávat vlastní periodika a publikace; 

c. šířit myšlenky humanity, spravedlnosti, porozumění, zdravotní osvěty a hájit dobré jméno LF UK v Hradci 

Králové; 

d. spolupracovat s jinými organizacemi v České republice i v zahraničí (především s LF, UK, lékařskými 

společnostmi, Červeným křížem, ostatními sdruženími studentů apod.). 

 

III. Finanční a hmotné prostředky 

1. ASM 

a. má vlastní majetek (rozumí se vše, čeho nabyla svou vlastní činností a dary jí poskytnuté), 

b. spravuje majetek jí svěřený a zapůjčený Lékařskou fakultou popřípadě jinými právnickými či fyzickými 

osobami podle platných smluv. 

2. Majetek ASM slouží pro všestranný rozvoj organizace a ekonomické zajištění její činnosti. 

3. Finanční a hmotné prostředky na činnost ASM se získávají z: 

a. majetku, 

b. dobrovolných příspěvků a darů, 

c. ročních členských příspěvků, 

d. vlastních aktivit, 

e. jiných zdrojů. 

4. Za hospodaření odpovídá Výkonná rada ASM. 

 

IV.  Řádné členství 

1. Řádné členství v ASM je dobrovolné a individuální. 
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2. Řádným členem se může stát každý řádně zapsaný student LF UK v Hradci Králové. 

3. Řádné členství vzniká na základě přijetí do ASM. O přijetí člena rozhoduje Výkonná rada. 

4. Průkazem členství je legitimace vystavená oproti zaplacení ročního členského příspěvku.  

5. Členství platí do konce akademického roku na Lékařské fakultě a musí být obnoveno každý další akademický 

rok. 

6. Roční členské příspěvky musí být zaplaceny v den podání/prodloužení žádosti o členství. 

7. Řádné členství zaniká: 

a. vystoupením na vlastní žádost, 

b. vyloučením většinou hlasů Výkonné rady, 

c.     ukončením studia na LF UK v Hradci Králové. 

 

V. Čestné členství 

1. Valná hromada může na návrh Výkonné rady rozhodnout o udělení čestného členství, a to osobám, které se 

zasloužily o rozvoj ASM, případně LF a těší se úctě členů.  

2. Čestné členství je doživotní. 

3.    Čestný člen má právo účastnit se Valné hromady, má poradní slovo. 

 

 

VI. Práva a povinnosti členů 

1. Právem každého řádného člena je: 

a. využívat všechny výhody ASM, 

b. podílet se na činnostech ASM a jejích klubů, 

c. obracet se s návrhy, připomínkami, stížnostmi a žádostmi o pomoc při řešení problémů na všechny 

orgány ASM, 

d. účastnit se Valné hromady s hlasovacím právem, 

e. volit a být volen do Výkonné rady v souladu s čl. VII., odst. 11. 

2. Povinností každého řádného člena je: 

a. dodržovat Stanovy ASM, 

b. chránit svěřený majetek i majetek ASM, 

c. vypořádat všechny závazky vůči ASM do pěti pracovních dnů po dni zániku členství. 

 

VII. Valná hromada ASM 

1. Je nejvyšším orgánem ASM. 

2. Zasedá jednou za rok na začátku akademického roku. 

3. Valnou hromadu svolává prezident ASM nebo jím určený člen Výkonné rady za těchto podmínek:  

a. termín konání musí být dán ve známost nejpozději čtrnáct dní před konáním Valné hromady, 

b. tuto dobu je možno zkrátit, pokud bude každý člen ASM osobně kontaktován. 

4. Mimořádná Valná hromada musí být bezodkladně svolána (dle článku VII., odst. 3), pokud: 

a. o to požádá nejméně ¼ řádných členů ASM, 

b. odstoupí ze svých funkcí alespoň tři členové Výkonné rady. 

5. Právo účastnit se Valné hromady s hlasem rozhodujícím mají všichni řádní členové ASM. 

6. Právo účastnit se Valné hromady s hlasem poradním mají všichni čestní členové ASM. 

7. Právo účastnit se Valné hromady mají hosté, na základě pozvání Výkonnou radou,  

8. Každý člen ASM je povinen legitimovat se na Valné hromadě platnou členskou průkazkou. 

9. Valná hromada přijímá a mění stanovy dvoutřetinovou většinou účastníků Valné hromady. 

10. Valná hromada schvaluje : 

a. zprávu Výkonné rady o činnosti ASM za uplynulý rok, 

b. zprávu Výkonné rady o hospodaření ASM za uplynulý rok. 

11. Na návrh Výkonné rady uděluje čestné členství. 

12. Na funkční období jednoho roku volí členy Výkonné rady. 

13. Dvoutřetinovou většinou účastníků odvolává členy Výkonné rady. 

14. Na funkci ve Výkonné radě může kandidovat řádný člen ASM. 

15. Usnesení Valné hromady jsou závazná pro všechny členy ASM. 

16. Může rozhodnout o zániku ASM. 

 

VIII. Výkonná rada ASM 

1. Členem Výkonné rady může být pouze řádný člen ASM. 
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2.     Je nejvyšším výkonným orgánem ASM, je volena na období jednoho roku. V případě nezvolení nové Výkonné 

rady má rada stávající právo omezit fungování ASM. 

3. Skládá se z: 

a. prezidenta, 

b. viceprezidenta, 

c. pokladníka, 

d. dalších 4 členů. 

4.     Prezident ASM, viceprezident a pokladník nesmí zastávat funkci v ASM a současně totožnou nebo obdobnou 

funkci v jiné studentské organizaci. V případě tohoto střetu musí okamžitě z některé funkce odstoupit, jinak je 

odvolán z funkce v ASM, ale dál může zůstat členem Výkonné rady ASM. 

 

5. Prezident ASM: 

a. je statutárním zástupcem ASM a jako takový reprezentuje ASM navenek ve styku s ostatními subjekty, 

b. je volen na období jednoho roku Výkonnou radou ASM, z členů Výkonné rady ASM, 

c. má právo: 

i. v případě rovnosti hlasů ve Výkonné radě ASM rozhodnout s konečnou platností, 

ii. řídit jednání Výkonné rady ASM, 

iii. kontrolovat pokladníka v jeho činnostech 

iv. svolat mimořádnou Valnou hromadu v případě potřeby v souladu s článkem VII., odst. 3, 

v. svobodného rozhodování v rámci stanov ASM, 

vi. být informován o aktivitách všech členů ASM v rámci ASM; 

d. má povinnosti: 

i. jednat se vší odpovědností ve prospěch ASM, 

ii. v případě vážného ohrožení činnosti ASM neprodleně svolat Valnou hromadu v souladu 

s článkem VII., odst. 3. 

6. Viceprezident 

a. je volen na období jednoho roku Výkonnou radou ASM, z členů Výkonné rady ASM, 

b. zastupuje prezidenta ASM v době jeho nepřítomnosti se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími, 

c. v případě abdikace či odvolání prezidenta ho viceprezident zastupuje až do zvolení prezidenta nového. 

7.     Pokladník      

a.     je volen na období jednoho roku Výkonnou radou z členů Výkonné rady ASM, 

b.     zodpovídá za finance a finanční transakce ASM, může být trestněprávně nebo jinak právně 

postihnutelný v případě podvodu nebo provedením neodsouhlasené transakce, 

c. svou funkci vykonává čestně, zodpovědně a se vší odpovědností vůči ASM, 

d. jedná dle stanov ASM, 

e. v případě nepřítomnosti prezidenta ASM a viceprezidenta ASM přebírá všechny práva a 

povinnosti prezidenta ASM. 

8. Výkonná rada 

a. zabezpečuje a realizuje usnesení Valné hromady, 

b. řídí a zodpovídá za činnost, hospodaření a aktivity ASM mezi zasedáními Valné hromady, 

c.    každý člen Výkonné rady ASM musí konat zodpovědně, čestně, s největší odpovědností vůči ASM a 

jedná dle stanov ASM, 

d. volí prezidenta , viceprezidenta a pokladníka, 

e. schvaluje vznik a zánik klubů, pověřuje členy ASM řízením klubů, 

f. navrhuje Valné hromadě udělení čestného členství, 

g. schvaluje výši všech poplatků včetně členských.  

 

9.  Jednací řád Výkonné rady ASM 

 

  a. jednání svolává prezident ASM nebo prezidentem pověřený člen Výkonné rady,  

  b. jednání řídí prezident ASM, 

 c. v průběhu jednání jsou  členové Výkonné rady ASM obeznámeni s aktuálním děním      v ASM, 

  d. průběh a pravidla hlasování na jednáních Výkonné rady ASM: 

  i.  každý člen Výkonné rady má 1 hlasovací právo,  kdy může být PRO / PROTI / ZDRŽUJI SE 

uvedeného návrhu, výjimku určuje prezident ASM před samotným hlasováním, 

  ii. prezident má právo v návrhu v případě rovnosti hlasů rozhodnout s konečnou platností, 

  iii. hlasování musí proběhnout tajně, když: 
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   ai. o to požádá aspoň jeden člen Výkonné rady, v případě, že mu nebude vyhověno, 

hlasování se stává neplatné, 

   bi. se hlasuje v návrhu o členech Výkonné rady nebo členech ASM, v návrhu 

figuruje jméno osoby, 

  iv. hlasující se musí zdržet hlasování, když návrh na usnesení je v jeho přímém střetu zájmů, jinak je 

hlasování neplatné, 

  v. návrh na usnesení může předkládat kterýkoliv člen Výkonné rady ASM, 

  vi. návrh na usnesení může předkladatel stáhnout bez udání důvodu před samotným hlasováním. 

  vii. investice vyšší než 500,- Kč musí být projednány a schváleny Výkonnou radou, mezi investice 

nezařazujeme nákup spotřebního materiálu jako papír, tonery a pod. 

10. Zánik členství ve Výkonné radě: 

a. odstoupením, 

b. zánikem členství v ASM, 

c. volbou nové Výkonné rady, 

d. odvoláním Valnou hromadou, 

e. vypořádáním zániku ASM. 

       11. prezident ASM, viceprezident ASM nebo pokladník může odstoupit ze své funkce na základě své žádosti, 

přičemž ale zůstává členem Výkonné rady ASM.  

12. Bývalý člen Výkonné rady je vázán vypořádat všechny své úkoly, které mu z členství ve Výkonné radě vyplývaly, 

a předat svou agendu určenému členu Výkonné rady (to neplatí v případě zániku ASM). 

 

IX. Zánik 

1. O zániku ASM může rozhodnout dvoutřetinová většina všech řádných členů ASM. 

2. Způsob vypořádáním majetku při zániku ASM určí Valná hromada, pokud tak neučiní, určí jej Výkonná rada. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Podrobné vymezení vztahů mezi jednotlivými členy, orgány a představiteli ASM, jejich kompetence, pravomoci a 

jiné skutečnosti upravuji další předpisy, směrnice, které schvaluje Výkonná rada ASM 

2. Změnu stanov může provést pouze Valná hromada ASM, se souhlasem dvoutřetinové většiny účastníků Valné 

hromady ASM s hlasovacím právem (řádných členů). Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu z Valné 

hromady a podepsána zapisovatelem a prezidentem, nebo určeným členem Výkonné rady. 

3. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení Valnou hromadou dne 23. 10. 2012 a jejich registrací 

ministerstvem vnitra.   

 

 

 

 

 

 

Miroslav Genský 

Prezident ASM v.r. 

 


