STANOVY ALIANCE DENTÁLNÍCH
KORPORACÍ
Čl. I
Název a sídlo
1. Název spolku je: Aliance dentálních korporací z.s, Oficiální zkratkou je ADK. (dále jen
ADK)
2. Sídlem ADK je: Praha 17 - Řepy, Opuková 176/42, PSČ 16300
Čl. II
Předmět činnosti
1. ADK je odbornou a profesní společností, která působí na celém území ČR a nečlení se na
organizační jednotky. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě
společného zájmu.
2. ADK má tyto hlavní předměty činnosti:
a) Zastupovat dentální korporace, zejména při jednání s Ministerstvem
zdravotnictví ČR, orgány státní správy, zdravotními pojišťovnami a dalšími
institucemi,
b) zastupovat dentální korporace v dohodovacích řízeních,
c) vytvořit a rozvíjet systém celoživotního vzdělávání v zubním lékařství a
akreditovat programy celoživotního vzdělávání.
3. ADK vydává osvědčení o soustavné účasti zubních lékařů a dalších účastníků v systému
celoživotního vzdělávání.
4. ADK vydává doporučené postupy v zubním lékařství a podporuje vzdělávací aktivity,
které vedou k jejich osvojení.
5. ADK podporuje a koordinuje činnost členů spolku v oblasti celoživotního vzdělávání
v zubním lékařství.
6. ADK zastupuje na základě zmocnění další subjekty, zejména při jednání s MZČR,
zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi.
7. ADK může za účelem podpory výše uvedených činností a cílů vykonávat též doplňkové
činnosti v rozsahu živností volných dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon:
Zprostředkování obchodu a služeb, Poradenská a konzultační činnost, zpracování
odborových studií a posudků, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Služby
v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, Mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
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Čl. III
Majetek
1.

ADK hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2.

Zdroje majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) členské příspěvky,
c) dotace,
d) příjmy z činnosti při naplňování cílů ADK.

3.

Za hospodaření ADK odpovídá Správní rada, která každoročně předkládá členskému

sněmu zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.
4.

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Členským sněmem.
Čl. IV
Vznik členství

1. Členství právnických osob, které jsou zakládajícími členy ADK, vzniká dnem jejího
vzniku.
2. Po vzniku ADK se členem může stát právnická osoba:
a) která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru zubní lékařství,
zubní laboratoř a dentální hygiena,
nebo
b) odborná společnost v oblasti zubního lékařství,
nebo
c) vzdělávací společnost v oblasti zubního lékařství,
a
d) přistoupí ke Stanovám ADK (dále jen Stanovy) a všem dalším vnitřním
předpisům ADK.
3. O vzniku členství rozhoduje Správní rada.
4. Zájemce o členství v ADK podává Správní radě písemnou žádost o přijetí za člena
(formulář) spolu s písemným prohlášením o souhlasu se Stanovami a dalšími vnitřními
předpisy.
5. Správní rada je povinna do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o členství tuto žádost posoudit a
rozhodnout o přijetí či nepřijetí žadatele za člena ADK. Správní rada může projednávání
žádosti přerušit a požádat o doplnění chybějících podkladů. Žadatel se při nesouhlasu
s rozhodnutím Správní rady může odvolat k Členskému sněmu.
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6. Členství v ADK vzniká dnem přijetí rozhodnutí Správní radou. Přijetí za člena ADK je
členovi písemně oznámeno. Člen je povinen nejpozději 15 dnů poté, kdy se dozví o přijetí
za člena ADK, zaplatit vstupní členský příspěvek.
Čl. V
Čestné a přidružené členství
1. Čestné členství v ADK může udělit Správní rada významných fyzickým či právnickým
osobám, které významně přispěli k rozvoji předmětu činnosti ADK. O udělení čestného
členství rozhoduje Správní rada.
2. Podmínkou účinnosti rozhodnutí o udělení čestného členství je souhlas osoby, jíž má být
čestné členství uděleno.
3. Obdobně je možné udělit čestné členství též organizačním složkám právnických osob či
jiným entitám, jež právnickými osobami nejsou.
4. Udělením čestného členství vzniká členství v ADK s omezením uvedeným v odst. 5 a 6.
5. Čestný člen ADK má obdobná práva a povinnosti jako ostatní členové, avšak není
oprávněn hlasovat na jednání Členského sněmu a volit členy orgánů ADK, je však
oprávněn navrhovat kandidáty na členy orgánů a účastnit se hlasování Členského sněmu
s hlasem poradním.
6. Čestný člen není povinen zaplatit vstupní ani mimořádný členský příspěvek.
7. Správní rada může rozhodnout o přidruženém členství fyzických osob, poskytovatelů
zubní péče, zubní laboratoře nebo dentální hygieny.
8. Přidružený člen je povinen platit členské příspěvky.
9. Práva a povinnosti přidruženého člena odpovídají ustanovení odst. 5, tohoto článku.

Čl. VI
Členské příspěvky
1. Členské příspěvky se dělí na vstupní a mimořádné.
2. Výše vstupního členského příspěvku je stanovena na 3.000,- Kč (korun českých).
Zakládající členové jsou povinni zaplatit vstupní členský příspěvek do 15 dnů od
schválení stanov, další členové ADK pak do 15 dnů poté, kdy se dozví o přijetí za člena.
3. Správní rada může navrhnout mimořádný příspěvek, který schvaluje Členský sněm.
Každý člen může mimořádný příspěvek uhradit peněžními prostředky či jinou majetkovou
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hodnotu, pokud je oceněna posudkem znalce, a pokud s takovou formou mimořádného
členského příspěvku jednotlivého člena ADK vysloví souhlas Správní rada.

Čl. VII
Práva a povinnosti členů
1. Člen ADK má zejména právo:
a) účastnit se a hlasovat sám či prostřednictvím svého zmocněnce na jednání
Členského sněmu,
b) navrhovat a volit členy Správní rady,
c) navrhovat a volit členy Dozorčí rady,
d) být informován o činnosti ADK,
e) podávat orgánům ADK návrhy, podněty a stížnosti a být vyrozuměn o jejich
vyřízení,
f) nahlížet do zápisu z jednání orgánů ADK a pořizovat si z něj výpisy či opisy,
g) v případě zrušení ADK s likvidací pak právo na podíl na majetkovém zůstatku
z likvidace ADK.
2. Člen ADK je zejména povinen:
a) dodržovat Stanovy a další vnitřní předpisy ADK,
b) respektovat rozhodnutí přijatá orgány ADK,
c) aktivně přispívat k naplňování předmětu činnosti ADK,
d) chránit a zachovávat dobrou pověst ADK
e) hradit členský příspěvek.
Čl. VIII.
Zánik členství
1. Členství může zaniknout:
a) ukončením členství člena ADK,
b) vyloučením člena z ADK,
c) zánikem člena.
2. Člen může ukončit členství v ADK písemným oznámením doručeným Správní radě.
Členství je ukončeno dnem doručení oznámení Správní radě.
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3. Člen, jehož členství v ADK zanikne, nemá nárok na vrácení zaplacených členských
příspěvků.
4. Člen může být z ADK vyloučen Členským sněmem z těchto důvodů:
a) nezaplacení vstupního či mimořádného členského příspěvku,
b) závažné porušení Stanov.,
c) opakované méně závažné porušování Stanov či jiných vnitřních předpisů
ADK, pokud byl na takovéto porušování již dříve písemně upozorněn Správní
radou.
Čl. IX
Organizační struktura
Orgány ADK jsou:
a) Členský sněm,
b) Správní rada,
c) Dozorčí rada.
d) Odborná společnost praktického zubního lékařství

Čl. X
Členský sněm
1. Členský sněm je nejvyšším orgánem ADK, je shromážděním členů ADK.
2. Členský sněm se schází nejméně jednou za rok a svolává ho Správní rada. Oznámení o
konání a informace o programu Členského sněmu jsou členům ADK zasílány poštou, či
elektronicky, a to nejméně 21 dní přede dnem konání Členského sněmu. V případě
naléhavé potřeby může být tato lhůta rozhodnutím Správní rady zkrácena.
3. Každý člen ADK má na Členském sněmu jeden hlas, pokud není dále uvedeno jinak.
4. Každý člen ADK má právo zmocnit jiného člena ADK k zastupování na Členském sněmu
a odevzdat mu svůj hlas.
5. Členský sněm je způsobilý se usnášet, pokud je k dispozici nadpoloviční počet hlasů členů
ADK.
6. K přijetí rozhodnutí Členského sněmu je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných
členů, pokud Stanovy nestanoví jinak.
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7. K přijetí rozhodnutí Členského sněmu v bodech uvedených v následujícím odstavci 8.
a)b)j) jsou třeba dvě třetiny hlasů zakládajících členů ADK.
8. Do působnosti Členského sněmu náleží:
a) Rozhodování o změně Stanov
b) přijímání Akreditačního řádu a dalších vnitřních předpisů ADK,
c) volba a odvolání členů Správní rady,
d) volba prezidenta/ku a viceprezident/ku Správní rady,
e) volba a odvolání členů Dozorčí rady,
f) schválení řádných a mimořádných členských příspěvků,
g) schválení výroční zprávy o činnosti ADK,
h) schválení roční účetní závěrky ADK,
i) projednání kontrolní zprávy Dozorčí rady,
j) rozhodnutí o vyloučení člena z ADK,
k) rozhodnutí o zrušení ADK,
l)

rozhodnutí o dalších otázkách, které Stanovy zahrnují do působnosti
Členského sněmu.

9. Při rozhodování o vyloučení člena z ADK se přihlíží i k hlasům člena, o jehož vyloučení
se jedná.
10. Mimořádný Členský sněm musí být svolán Správní radou do 30 dnů ode dne, kdy o
svolání požádají členové, kteří disponují alespoň jednou třetinou hlasů, a pokud se tak
nestane, jsou tito členové oprávněni volat mimořádný Členský sněm sami.
11. První zasedání Členského sněmu svolají zakladatelé ADK nejpozději do 30 dnů ode dne
vzniku ADK.
12.

Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání)

korespondenčně (v písemné podobě). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení,
podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které
se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti
písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo
učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.
Statutární orgán oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek
hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiníli to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení
navrhl. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví
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nadpoloviční většina všech členů spolku. Rozhodování per rollam prostřednictvím
technických prostředků (zejména e-mail, dle emailové databáze členů.

Čl. XI
Správní rada
1. Správní rada řídí činnost ADK.
2. Správní rada se schází nejméně 5x ročně.
3. Správní rada má minimálně tři členy, z toho jednoho prezidenta/ku a viceprezidenta/ku.
První členové, prezident/ku a viceprezident/ku Správní rady, jsou určeni Stanovami. Pro
další funkční období členy Správní rady, prezident/ku a viceprezident/ku rady volí a
odvolává Členský sněm na návrh jednotlivých členů ADK a čestných členů.
4. Funkční období prezidenta/ky a viceprezidenta/ky a jednotlivých členů Správní rady je
čtyřleté Funkční období člena Správní rady, prezident/ka a viceprezident/ka může být
vykonáváno i opakovaně.
5. Správní rada je usnášeníschopná, pokud je jednání přítomna nadpoloviční většina jejích
členů.
6. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, nestanoví-li tyto Stanovy
jinak. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady.
7. Do působnosti Správní rady náleží:
a) Zastupování ADK při jednání s MZČR, zdravotními pojišťovnami a dalšími
institucemi,
b) zastupování ADK v dohodovacích řízeních,
c) tvorba strategie ADK a plánu činnosti,
d) schválení Jednacího řádu a vedení Odborné společnosti praktického zubního
lékařství
e) zřízení akreditační komise ADK a další agenda dle Akreditačního řádu,
f) tvorba doporučených postupů,
g) zajištění a vedení administrativy ADK,
h) zřízení a vedení webových stránek a podpora činnosti ADK,
i) vykonávání doplňkových činností,
j) zabezpečení vedení účetnictví ADK,
k) předkládání účetní uzávěrky ADK ke schválení Členskému sněmu,
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l) svolávání a příprava programu Členského sněmu,
m) zpracování výroční zprávy ADK a její předložení Členskému sněmu ke
schválení,
n) rozhodování o udělení čestného členství v ADK,
o) projednávání dalších otázek nezbytných k zabezpečení řádného výkonu
činnosti ADK.
8. Prezident/ka Správní rady:
a) zastupuje ADK navenek
b) předsedá Členskému sněmu,
c) informuje Členský sněm o činnosti a jednou ročně předkládá zprávu o činnosti
ADK,
d) řídí jednání Správní rady,
e) řídí činnost kanceláře ADK, řízením může pověřit administrativního
pracovníka.
9. Viceprezident/ka Správní rady zastupuje předsedu v rozsahu jeho činností.
Čl. XII
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem ADK, dohlíží na dodržování Stanov, dalších
vnitřních předpisů a obecně závazných předpisů v činnosti ADK, prověřuje stížnosti a
oznámení, navrhuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kontroluje plnění
rozhodnutí Členského sněmu.
2. Dozorčí rada má tři členy. Členy Dozorčí rady volí a odvolává Členský sněm.
3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
4. Funkční období jednotlivých členů Dozorčí rady je tříleté.
5. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud je jednání přítomna nadpoloviční většina jejích
členů.
6. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, nestanoví-li Stanovy
jinak.
7. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Dozorčí rady.
8. Členové Dozorčí rady mají právo zúčastnit se jednání Správní rady s hlasem poradním.
Požádá-li člen Dozorčí rady o slovo, musí mu být uděleno.
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9. Dozorčí rada vypracovává a předkládá Členskému sněmu souhrnnou kontrolní zprávu za
období od minulého Členského sněmu.

ČI. XIII
Ředitel
Ředitel ADK je jmenován do funkce rozhodnutím správní radou. Ředitel, není orgánem
spolku a nemá žádné hlasovací právo, ale spolupracuje se členy správní rady. Ředitel jedná
výhradně s pověřením správní rady a to zejména ohledně:
a) Zastupovat dentální korporace, zejména při jednání s Ministerstvem
zdravotnictví ČR, orgány státní správy, zdravotními pojišťovnami a dalšími
institucemi,
b) zastupovat dentální korporace v dohodovacích řízeních,
c) vytvořit a rozvíjet systém celoživotního vzdělávání v zubním lékařství a
akreditovat programy celoživotního vzdělávání.
Čl. XIV
Odborná společnost praktického zubního lékařství
1. ADK zřizuje Odbornou společnost praktického zubního lékařství (dále jen odborná
společnost), jako svou organizační složku
2. Odborná společnost sdružuje zubní lékaře s odbornou a specializovanou způsobilostí
k výkonu povolání, kteří jsou zaměstnanci nebo společníky členů ADK, nebo členy
odborných společností, členů ADK.
3. Odborná společnost se zabývá zejména odbornou problematikou praktického zubního
lékařství.
3. Členové odborné společnosti jsou vedeni v seznamu členů na základě jejich aktivní
registrace.
4. Plénum Odborné společnosti se schází nejméně jedenkrát ročně.
5. Plénum svolává Správní rada a vede pověřený člen Správní rady, který musí být způsobilý
k výkonu povolání zubního lékaře.
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6. Jednání Pléna Odborné společnosti se řídí Jednacím řádem, schváleným Správní radou.
7. Plénum Odborné společnosti schvaluje doporučené postupy a vydává stanoviska na
podporu vzdělávacích aktivit, které vedou k jejich osvojení.

Čl. XVI
Jednání a podepisování
Jménem ADK jednají minimálně dva členové správní rady, přičemž platnosti jednání
jmenném spolku jsou třeba podpisy minimálně dvou členů správní rady.

Čl. XVII
Zrušení a zánik
1. ADK může být zrušeno rozhodnutím Členského sněmu, a to s přechodem jmění na
právního nástupce, nebo s likvidací.
2. V rozhodnutí o zrušení ADK s přechodem jmění na právního nástupce musí být uveden
právní nástupce a podmínky, za kterých přechází jmění ADK na právního nástupce.
3. V případě, že není určen právní nástupce, jmenuje Členský sněm likvidátora. Pro
provedení likvidace se použijí přiměřeně příslušná ustanovení zákona.
4. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy ADK v poměru jejich celkových zaplacených
členských příspěvků za dobu jejich členství v ADK.
5. ADK zaniká výmazem.
Čl. XVIII
Závěrečná ustanovení
Tyto Stanovy byly schváleny dne 3. 02. 2018 a vstupují v účinnost dne 19. 02. 2018
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