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Stanovy zapsaného spolku České duly 
 
 
 

Část I.  
Základní ustanovení 

I. Účel spolku 

České duly sdružují duly s různým stupněm akreditace, usilují o stálé zvyšování kvality 
vzdělávání a práce dul v ČR, o dodržování etických i profesních standardů, o zlepšování 
informovanosti laické i odborné veřejnosti. České duly podporují takové změny v systému 
českého porodnictví, které vycházejí z potřeb žen a novorozenců. České duly usilují o 
profesionalizaci profese duly. 

Spolek České duly pomáhá ženám najít kvalifikovanou dulu, pořádá základní i postgraduální 
kurzy pro duly, spolupracuje s odbornými a dobrovolnými organizacemi podobného 
zaměření, spolupracuje se zahraničními organizacemi s obdobnými cíli, vytváří a publikuje 
materiály, které přibližují laické i odborné veřejnosti práci dul. 

 
II. Sídlo a působnost spolku 

Sídlo spolku je: Badeniho 1, Praha 6, 160 00. 
Spolek působí v rozsahu celé České republiky. 

  

Část II.  
Členství ve spolku  

 
I. Základní ustanovení  

1. Členem spolku České duly se může stát jakákoliv fyzická osoba, která se chce podílet 
na činnosti spolku a hodlá respektovat tyto stanovy, řídit se jejich zásadami a nést 
odpovědnost z členství vyplývající, pokud splňuje podmínky určené těmito stanovami 
a je přijata. Měla by být účastnicí nebo absolventkou vzdělávání pro duly buď u 
spolku České duly nebo u jiných tuzemských nebo zahraničních organizací, jejichž 
akreditaci spolek České duly akceptuje. 

2. Členství je časově neomezené, pokud není stanoveno jinak. 
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II. Formy členství 
Formy členství se dělí na:  

a. řádné členství, 
b. čestné členství, 
c. mimořádné členství. 

 
III. Vznik členství  

1. Pro vznik řádného členství se stanoví následující podmínky:  
o studium v rámci vzdělávání Českých dul nebo završení studia graduací 
o kladné rozhodnutí výkonného výboru o přijetí 
o zaplacený členský příspěvek, 
o minimálně středoškolské vzdělání. 

2. Čestné členy jmenuje výkonný výbor. Čestnými členy se mohou stát osoby, které se 
významným způsobem zasloužily o šíření a rozvíjení myšlenek práce dul, případně o 
dobré jméno, výsledky nebo majetek spolku. 
Čestným členem se může stát i právnická osoba. Výkon práv, vyplývající z čestného 
členství pak uskutečňuje prostřednictvím svého statutárního zástupce. 

3. Mimořádné členství - na mimořádné členství mají nárok duly, které jsou 
absolventkami jiného vzdělávání, které spolek uznává, a čekají na akreditaci u spolku 
České duly. 

 
IV. Členská práva  

1. Každý řádný člen má následující práva pokud není stanovami určeno jinak:  
a. Vykonávat práva spojená s rozhodovacím hlasem řádného člena, zejm. právo 

hlasovat na valné hromadě spolku o zásadních věcech spolku, 
b. účastnit se přímo nebo prostřednictvím zmocněnce (delegáta) valné hromady 

spolku, 
c. volit své zástupce do orgánů spolku, 
d. být volen do orgánů spolku, 
e. hlasovat o jiných otázkách na valné hromadě, podávat návrhy a požadovat 

vysvětlení, 
f. účastnit se činnosti spolku, 
g. být pravidelně na valné hromadě spolku informován o stavu činnosti spolku a 

jeho majetku. 
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2. Ustanovení odst. 1 se vztahuje na členy mimořádné a čestné přiměřeně s 
přihlédnutím k tomu, že nemají právo jakýmkoli způsobem hlasovat o záležitostech 
spolku na valné hromadě a nemohou tedy ani volit ani být voleni do jejích orgánů. 

3. Čestným členům může být rozhodnutím valné hromady přiznáno právo hlasovat s 
hlasem rozhodovacím, avšak pouze na dobu zasedání, které takto rozhodlo. V 
ostatních případech mají hlas poradní. 

 
V. Povinnosti členů  

1. Každý člen má následující povinnosti:  
a. dodržovat stanovy a ostatní předpisy spolku, 
b. dodržovat etické zásady vyplývající ze zaměření spolku, jednat v souladu 

s etickým kodexem spolku České duly, 
c. platit členské příspěvky, 
d. jednou ročně zasílat statistický dotazník spolku, 
e. respektovat povinnosti vyplývající z akreditačního řádu spolku, 
f. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, chovat se hospodárně. 

 
VI. Členské příspěvky  

1. Tyto stanovy upravují otázku členských příspěvků rámcově, stanoví základní principy 
jejich vybírání a hospodaření s nimi. Výše příspěvků jsou stanoveny vnitřními 
směrnicemi spolku. 

2. Kategorie členských příspěvků:  
a. příspěvky řádných členů, 
b. příspěvky čestných členů, 
c. příspěvky mimořádných členů. 

3. Příspěvky čestných členů jsou dobrovolné. 

 
VII. Zánik členství  

1. Členství ve spolku České duly zaniká:  
a. úmrtím člena, u právnických osob jejich zánikem, 
b. vystoupením člena, 
c. vyloučením člena. 

2. Vystoupení člena je vázáno na jeho svobodné rozhodnutí. Člen je pouze povinen 
zaslat spolku písemné oznámení o vystoupení, a to i bez udání důvodu. Členství 
zaniká dnem doručení oznámení. 
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3. Vyloučení člena je krajní opatření, které může provést pouze výkonný výbor, a to 
pouze z důvodů daných těmito stanovami. 

 
Člen může být vyloučen pokud:  

a. Závažným způsobem porušil členské povinnosti, 
b. opakovaně méně závažným způsobem porušuje členské povinnosti, ačkoli byl 

na možnost vyloučení upozorněn, 
c. dopustil se úmyslného trestného činu a byl za jeho spáchání pravomocně 

odsouzen, 
d. je s jeho členstvím spojena existence pracovního poměru ke spolku a jeho 

pracovní poměr byl spolkem okamžitě zrušen, 
e. se člen dopustil násilí nebo pohrůžky násilí vůči jinému členovi, 
f. porušil etické normy platné pro oblast působnosti spolku. 
g. neplní povinnosti vyplývající z akreditačního řádu 
h. není mu rozhodnutím akreditační komise udělena nebo prodloužena 

akreditace nebo mu je ukončeno studium 

Výkonný výbor rozhodne o vyloučení podle okolností jednotlivého případu. Vyloučení 
nemůže být časově omezeno.  

 

 

Část III.  
Organizace spolku a správa jeho záležitostí 

 
I. Orgány spolku 

1. Orgány spolku:  
a. valná hromada, 
b. výkonný výbor, 
c. akreditační komise, 
d. etická komise, 
e. revizor. 

II. Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku České duly. 
2. Valná hromada zejména:  

a. rozhoduje o změně stanov, 
b. rozhoduje o vydání interních předpisů spolku, 
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c. volí a odvolává členy výkonného výboru a revizora spolku, 
d. schvaluje roční účetní závěrku, 
e. rozhoduje o použití zisku spolku zjištěného účetní uzávěrkou, 
f. rozhoduje o strategii činnosti spolku, 
g. rozhoduje o zrušení spolku, 
h. rozhoduje o sloučení s jiným subjektem. 

3. Valná hromada rozhoduje o všech dalších otázkách, které si vyhradí, a o věcech, které 
spadají do její kompetence podle těchto stanov nebo podle zákona. 

4. Řádná valná hromada se koná minimálně jednou ročně. 
5. Valnou hromadu svolává výkonný výbor. 
6. Výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu:  

a. požádá-li o to nejméně 1/3 řádných členů spolku, 
b. jestliže zjistí, že spolek je delší dobu než 3 měsíce platebně neschopný. 

7. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, která může být doručena všem 
řádným členům elektronickou formou (e-mail, Facebook, atd.). 

8. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 
9. Jednání valné hromady a způsob voleb upravuje jednací a volební řád, který valná 

hromada schválí na návrh výkonného výboru. 
10. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů.  
11. Principem usnášení valné hromady je konsensus. K hlasování přistoupí valná 

hromada až tehdy, není-li možno přijmout rozhodnutí konsensem přítomných. 
12. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím ruky, pokud valná hromada 

nerozhodne jinak. 
13. Vyžadují-li to okolnosti, může valná hromada (stejně jako výkonný výbor) rozhodnout 

nadpoloviční většinou přítomných o tom, že hlasování proběhne jiným způsobem, 
bez fyzické přítomnosti (per rollam), např. dopisem, faxem nebo e-mailem.   

III. Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor je statutárním orgánem, jeho členové mohou jednat samostatně se 
souhlasem ostatních členů výkonného výboru. 

2. Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou podle zákona 
nebo těchto stanov svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady. 

3. Výkonný výbor zajišťuje řádný chod spolku a jeho vedení. 
4. V nutných případech může člen výboru zajistit vydání rozhodnutí výboru per rollam, 

tj. rozhodnout po předchozí dohodě výboru a získání potřebné většiny hlasů členů 
výboru. Tato dohoda a hlasování mohou být učiněny elektronickou formou. 

5. Vyžadují-li to okolnosti, může výkonný výbor rozhodnout o tom, že hlasování  na 
valné hromadě proběhne jiným způsobem, bez fyzické přítomnosti (per rollam), např. 
dopisem, faxem nebo e-mailem.  
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6. Výkonný výbor zejména:  
a. vykonává rozhodnutí valné hromady, 
b. vykonává práva a povinnosti dané pracovně právními předpisy vedoucímu 

organizace, vykonává pravomoci zaměstnavatele, 
c. zabezpečuje řádné vedení účetnictví spolku, 
d. předkládá valné hromadě roční účetní závěrku s návrhem na použití zisku, 
e. předkládá valné hromadě zprávy o stavu majetku spolku, 
f. do 30 dnů od skončení valné hromady vyhotovuje a rozesílá zápis o valné 

hromadě, 
g. určuje počet pracovníků a stanovuje zásady jejich odměňování, 
h. rozhoduje o přijetí nebo poskytnutí úvěru, 
i. schvaluje organizační řád spolku, ve kterém stanoví zejména systém 

pracovních míst, práva a povinnosti vyplývající z pracovního zařazení, 
kompetence vedoucích pracovníků. 

7. Výkonný výbor se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. 
8. Členové výkonného výboru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných 

informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo spolku způsobit škodu. 
9. Výkonný výbor má 5 členů.  
10. Pokud počet členů výkonného výboru klesne o jednoho člena, může výkonný výbor 

jmenovat (kooptovat) náhradního člena do doby konání nejbližší valné hromady. Tato 
valná hromada pak zařadí do svého programu potvrzení nového člena volbou.  

11. Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců. 
12. Výkonný výbor rozhoduje konsensem, popř. nadpoloviční většinou všech svých členů. 
13. Ostatní podrobnosti o jednání výkonného výboru upravuje jednací řád schválený 

valnou hromadou. 

 
IV. Akreditační komise 

1. Akreditační komise je odborným orgánem, který akredituje vzdělávací programy a 
duly do akreditačních stupňů. 

2. Členy Akreditační komise jsou manažer vzdělávání, odborný garant, konzultantky 
spolku a eventuelně mimořádní členové. Mimořádné členy jmenuje výbor spolku na 
dobu určitou z renomovaných osobností v oblasti práce dul.   

3. Akreditační komise je minimálně pětičlenná a nadpoloviční většina členů je řádnými 
členy spolku. 

4. Členství v Akreditační komisi je slučitelné se členstvím ve výkonném výboru. 
5. Akreditační komise volí ze svých řad předsedu Akreditační komise, který je řádným 

členem spolku. 
6. Předseda za Akreditační komisi jedná a podepisuje, je však vázán jejím rozhodnutím. 
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7. Akreditační komise rozhoduje o udělení akreditací jednotlivým žadatelkám a 
výcvikovým či výukovým programům. 

8. Akreditační komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. 
9. Při své činnosti vychází Akreditační komise z Akreditačního řádu spolku, schváleného 

Valnou hromadou. 
10. Členové Akreditační komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných 

informacích a skutečnostech. 
11. Akreditační komise odpovídá za veřejnou známost a dodržování procesních pravidel 

akreditačního řízení. 

V. Etická komise 

1. Etická komise spolku má právo a povinnost vyjadřovat se k problémům souvisejícím s 
odbornou a etickou úrovní poskytování služeb duly a k dodržování Etického kodexu 
spolku. Postup komise a sankce se řídí metodickými pokyny spolku pro činnost etické 
komise.  

2. Etická komise spolku se skládá z 1 členky výkonného výboru, 1 nezávislého odborníka 
a 3 členek spolku. Výkonný výbor spolku do etické komise deleguje jednu ze svých 
členek a pověřuje také nezávislého odborníka.  3 členky z řad spolku jsou voleny 
valnou hromadou. 

3. Členové etické komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných 
informacích a skutečnostech. 

4. Etickou komisi spolku svolává v případě potřeby výkonný výbor spolku nebo valná 
hromada, které jí také zadávají úkoly. Podněty pro komisi může podávat i veřejnost, a 
to písemně na adresu spolku. 

 VI. Revizor 

1. Revizor vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje výkonný výbor na 
zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 
jednou ročně.  

2. Revizor je volen valnou hromadou na tři roky a je jí za svoji činnost odpovědný.  
3. Revizor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a 

skutečnostech. 
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Část IV.  
Hospodaření spolku 

 
I. Účetní období 
Účetním obdobím asociace je kalendářní rok.  
 
II. Roční účetní závěrka  

1. Po skončení účetního období, nejpozději však do 3 měsíců, sestaví výkonný výbor 
roční účetní závěrku. 

2. Roční účetní závěrku spolu s návrhem na použití zisku nebo krytí ztrát spolku předloží 
výkonný výbor ke schválení valné hromadě. 

3. Roční účetní závěrku spolu s návrhem na použití zisku nebo krytí ztrát zveřejní 
výkonný výbor způsobem ve spolku obvyklým. 

 
III. Majetek spolku 
Majetek Spolku tvoří zejména:  

a. členské příspěvky, 
b. hodnoty vytvořené činností spolku, výnosy z vlastního podnikání (vzdělávací a 

publikační činnost, příležitostný nákup a prodej) 
c. příspěvky a dotace od státu a obcí či nadací, 
d. příspěvky a dary od jiných právnických a fyzických osob, 
e. prostředky získané prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky, 
f.  prostředky získané prostřednictvím grantů, 
g. odkazy, 
h. jiný movitý a nemovitý majetek. 

Veškeré nakládání s majetkem spolku je v pravomoci výkonného výboru. Bez souhlasu 
valné hromady však nesmí výkonný výbor nemovitý majetek spolku zatížit pohledávkami, 
zástavními právy, věcnými břemeny nebo jinými právy třetích osob, ani jím ručit za jiné 
osoby. 
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Část V.  
Zrušení a likvidace spolku 

 
I. Zrušení a zánik spolku 

1. Spolek se ruší:  
a. dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady nebo dnem, kdy toto 

rozhodnutí bylo přijato, 
b. rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o zrušení spolku, a to dnem v rozhodnutí 

uvedeným, 
c. rozhodnutím valné hromady o sloučení nebo splynutí spolku s jiným spolkem. 

 
II. Likvidace spolku 

1. Dobrovolné rozpuštění spolku musí být schváleno dvoutřetinovou většinou členů 
přítomných na valné hromadě, svolané k tomuto účelu písemným pozváním všech 
členů, rozeslaným nejméně měsíc předem. Převod majetku jinému spolku musí být 
schválen dvoutřetinovou většinou přítomných členů.  

2. K likvidaci spolku a následnému majetkovému vyrovnání bude valnou hromadou 
ustavena likvidační komise; návrh na její složení podá valné hromadě výkonný výbor 
spolku.  

3. Likvidační komise sestaví konečnou účetní závěrku ke dni skončení likvidace a 
předloží ji valné hromadě spolu s návrhem na vypořádání majetkového zůstatku. 

4. V případě dobrovolného rozpuštění spolku majetek spolku nebude po zaplacení 

všech dluhů rozdělen mezi členy spolku, ale darován nebo převeden jinému spolku 

nebo nadaci, zabývajícím se toutéž problematikou. Valná hromada vybere a schválí 

výběr tohoto spolku či nadace na základě návrhů členů spolku. 

 
Část VI. 

Závěrečná ustanovení 
 
Doplňování, změna a účinnost stanov  

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada. 
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu může podat řádný člen nebo výkonný výbor. 
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3. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 31. 3. 2017, jejíž 
konání je potvrzeno zápisem ze dne 10. 4. 2017. Znění těchto stanov je účinné od     
1. 1. 2018. 
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