
STATUT 

 

PLATFORMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠTĚNCŮ ČR, z.ú. 

 

Preambule 

Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú. je nestátní, nezisková, nepolitická 

organizace založená za účelem hájení a prosazování zájmů občanů České republiky a 

dalších osob, které jsou účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění a 

podílejí se na jeho financování. Ve spolupráci s pacientskými sdruženími zaměřenými 

na konkrétní diagnózy Platforma hájí práva nemocných na přístup k efektivní, kvalitní 

a včasné péči hrazené ze zdravotního pojištění, a to na základě objektivních a 

transparentních pravidel, bez diskriminace a v souladu s účelem veřejného zdravotního 

pojištění. 

I. 

Základní ustanovení 

Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú. je založen na základě zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, a je zapsán v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem 

v Praze ode dne 17. dubna 2015. 

II. 

Základní pojmy 

1. „Ústavem“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí Platforma zdravotních 

pojištěnců ČR, z.ú.  

2. „Statutem“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí tento Statut schválený 

Správní radou. 

3. „Listinou“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí Zakládací listina ze dne 

6.3.2015, včetně jejích změn schválených Zakladatelem a zapsaných do 

veřejného rejstříku. 



III. 

Název a sídlo ústavu 

Název:   Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú. 

Sídlo:    Na Václavce 1176/17, 150 00  Praha 5 Smíchov 

Identifikační údaje:  IČ: 22814264, DIČ: CZ22814264 

Ústav je zapsán do rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou 

značkou U 202. 

IV. 

Účel a předmět činnosti 

1. Účelem Ústavu je ochrana zájmů pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, 

pomoc pacientům a pacientským sdružením, odborná a a edukační činnost 

v oblasti systému zdravotnictví, účast ve veřejné debatě a prosazování 

potřebných systémových změn, tyto aktivity zároveň představují předmět 

činnosti ústavu. 

2. Ústav realizuje předmět své činnosti jako společensky užitečný a veřejně 

prospěšný, s využitím osobní a majetkové složky Ústavu. Výsledky činností 

ústavu jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených 

zakladateli. 

V.  

Orgány ústavu 

Orgány Ústavu jsou: 

1. Správní rada 

2. Ředitel 

 

VI.  

Správní rada 

1. Správní rada má celkem tři členy, kteří jsou voleni na dobu tří let, a to i 

opakovaně. 

2. Správní rada odpovídá za svou činnost zakladatelům Ústavu. 

3. Za správní radu jedná její předseda. 



4. Správní rada: 

a. volí a odvolává ředitele Ústavu, 

b. dohlíží na výkon působnosti ředitele Ústavu, 

c. rozhoduje o právních jednáních Ústavu vůči řediteli, 

d. schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu Ústavu, 

e. uděluje předchozí souhlas k právnímu jednání, kterým Ústavu nabývá 

nebo pozbývá vlastnické právo k nemovité věci, kterým zatěžuje vlastní 

nemovitou věc, kterým nabývá nebo pozbývá autorské nebo průmyslové 

právo, zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí 

vkladem, nebo nabývá vlastnické právo k hmotné movité věci, jejíž 

pořizovací hodnota je vyšší než 500 000 Kč, 

f. schvaluje vnitřní předpisy Ústavu, 

g. rozhoduje o užití zisku Ústavu. 

5. Každému členovi správní rady náleží při hlasování jeden hlas. 

6. Správní rada rozhoduje ve všech věcech prostou většinou hlasů. 

 

 

VII.  

Ředitel 

1. Ředitel je statutárním orgánem Ústavu, za který jedná samostatně ve všech 

věcech, odpovídá za svou činnost správní radě. 

2. Ředitel rozhoduje ve všech záležitostech Ústavu, které nejsou zákonem, 

zakládací listinou anebo vnitřními předpisy Ústavu přijatými podle zakládací 

listiny vyhrazeny zakladatelům nebo správní radě. 

3. Ředitel je oprávněn: 

a. jménem Ústavu jednat a podepisovat odpovídající dokumenty, a to po 

schválení správní radou, 

b. koordinovat činnosti, programy, projekty a další aktivity Ústavu, 

c. připravovat výroční zprávu a předkládat ji ke schválení správní radě. 

4. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by 

mohlo způsobit Ústavu újmu. 



5. Řediteli náleží za výkon funkce odměna ve výši určené správní radou. 

 

VIII.  

Poradní orgány ústavu 

Poradní orgány Ústavu jsou: 

1. Rada pacientů a spotřebitelů zdravotních služeb 

a. Účelem této rady je podávání podnětů Řediteli a Odborné radě k 

plánovaným iniciativám Ústavu. 

2. Odborná rada 

a. Účelem této rady je vypracovávání stanovisek a podnětů Ústavu, 

připravování návodů pro spotřebitele, prezentace Ústavu ve spolupráci 

s Ředitelem. 

Členy Rady pacientů a členy Odborné rady jmenuje a odvolává Ředitel po projednání 

se Zakladateli. Funkční období členů Rady pacientů a členů Odborné rady je tříleté. 

  

 

IX. 

Hospodaření ústavu 

1. Majetek Ústavu tvoří především vklad, dotace, granty, dary, dědictví, výnosy, 

z vlastní činnosti a další příjmy v souladu se zákonem. 

2. Za hospodaření Ústavu odpovídá ředitel, který minimálně jednou ročně 

předkládá správní radě zprávu o hospodaření s účetní závěrkou. 

3. Ústavu účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem 

činnosti, s provozem obchodního závodu nebo jinou vedlejší činností a se 

správou Ústavu. 

X. 

Výroční zpráva ústavu 

1. Ústav sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu minimálně v obsahu stanoveném 

zákonem.  



2. Výroční zprávu ústav zveřejní nejpozději šest měsíců od skončení účetního 

období založením do Sbírky listin rejstříkového soudu. 

XI. 

Doba trvání ústavu 

Ústav se zakládá na dobu neurčitou. 

XII. 

Zrušení a zánik ústavu 

1. Ústav se ruší: 

a. dosažením účelu, pro který byl zřízen, dnem uvedeným v rozhodnutí 

zakladatele o dosažení účelu ústavu, 

b. dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení ústavu. 

2. Likvidace ústavu probíhá podle § 172 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. 

 


