STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU ČESKÁ ASOCIACE DUL
Spisová značka: L 12103 vedená u Městského soudu v Praze; Den zápisu: 1. 1. 2014

1
Název spolku
Česká asociace dul z. s. (zkratka ČAD)
2
Sídlo spolku
Internacionální 1225/19, 165 00 Praha 6 – Suchdol
3
Působnost spolku
Spolek působí na celém území České republiky
4
Cíle a činnost spolku
4.1
Cíle České asociace dul

● definovat a redefinovat standardy a principy práce duly, její kompetence, hranice a
etický rámec,
● připravit dulu k výkonu její profese tak, aby centrem její pozornosti byla přání a
potřeby ženy a novorozence,
● rozvíjet duly pomocí dalšího vzdělávání s důrazem na seberozvoj, sebereflexi a
sebepéči,
● začleňovat profesi duly do systému péče o ženu a dítě,
● spolupracovat, komunikovat a budovat vztahy s dalšími poskytovateli péče o ženu
a dítě v jejich nejlepším zájmu,
● informovat odbornou i širokou laickou veřejnost o profesi duly,
● přispívat k pozitivním změnám v porodnictví v souladu s péčí založenou na
důkazech (EBM) a doporučeními WHO,
● budovat a podporovat dobrou pověst ČAD a jejích členek,
● spolupracovat s obdobnými profesními organizacemi v mezinárodním měřítku a
přinášet pozitivní zkušenosti ze zahraničí.

4.2
Hlavní činnost České asociace dul

● organizovat vzdělávací programy pro duly,
● poskytovat svým členkám zázemí, prostor pro výměnu zkušeností, podporu,
přátelství a vzájemnou pomoc,
● jednat se státními orgány, pojišťovnami a dalšími subjekty.

5
Členství
5.1
Členkou České asociace dul se může stát každá fyzická osoba, která je:
- certifikovanou dulou ČAD, která získala Osvědčení/certifikát o absolvování kurzu
pro duly ČAD,
- dulou absolventkou, která ukončila prezenční část základního kurzu pro duly
ČAD,
- dulou studentkou, která se účastní aktuálního základního kurzu pro duly ČAD,
- absolventkou vzdělávacího programu dul pořádaného organizací, jejíž certifikát
ČAD uznává.

5.2
Členství v ČAD vzniká na základě písemně vyplněné přihlášky, podepsáním Etického
kodexu ČAD a zaplacením členského příspěvku.

5.3
ČAD vede seznam svých členek. V seznamu jsou vedeny tyto údaje: jméno a
příjmení, region, kontaktní údaje (telefon, e-mail). Seznam vede Výbor, případně
osoba pověřená Výborem. Seznam je veden v elektronické podobě a nezveřejňuje se.

5.4
Členství zaniká:
a) vystoupením členky písemným oznámením,
b) úmrtím členky,

c) zánikem spolku,
d) vyloučením členky z důvodu vážného nebo opakovaného porušování stanov.
5.5
O vyloučení členky rozhoduje Výbor, přičemž se vyžaduje jednomyslný souhlas všech
členek Výboru. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučené člence
na adresu jejího bydliště uvedenou v seznamu členek nebo na její elektronickou
adresu, kterou spolku poskytla.
5.6
Do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení může vyloučená členka
navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala přezkumná komise. Návrh na
přezkoumání rozhodnutí se předkládá v písemné podobě Výboru. Návrh na
přezkoumání rozhodnutí má odkladný účinek.

6
Práva a povinnosti členek
6.1
Členka České asociace dul má právo:
a) aktivně se podílet na činnosti ČAD,
b) hlasovat, volit a být volena do orgánů ČAD,
c) podávat podněty a návrhy na valnou hromadu dle bodu 8.3.
6.2
Členka České asociace dul má povinnosti:
a) dodržovat stanovy ČAD,
b) dodržovat Etický kodex ČAD,
c) pracovat v souladu se Standardy a principy práce duly ČAD,
d) podílet se na plnění cílů ČAD,
e) řádně a včas platit členské příspěvky,
f) řádně a včas vyplnit roční statistiku výkonu činnosti,
g) svědomitě vykonávat funkce v orgánech ČAD,
h) minimálně 1x ročně se zúčastnit intervizního setkání organizovaného ČAD,
i) minimálně 1x ročně se zúčastnit supervizního setkání organizovaného ČAD.
6.3
Výši členských příspěvků určuje Valná hromada.

7
Orgány spolku
Orgány ČAD jsou:
a) Valná hromada,
b) Výbor,
c) Revizor/ka,
d) Etická a odborná komise
e) Přezkumná komise.

8
Valná hromada
8.1
Valná hromada je nejvyšším orgánem České asociace dul.
8.2
Valnou hromadu tvoří všechny členky České asociace dul.
8.3
Valnou hromadu svolává Výbor v případě potřeby, nejméně však jednou za kalendářní
rok. Valná hromada musí být svolána, požádá-li o to alespoň třetina členek ČAD. O
konání Valné hromady musí být členky ČAD vyrozuměny písemně minimálně s
dvoutýdenním předstihem. Podklady pro jednání na Valné hromady budou zaslány
členkám také s minimálně dvoutýdenním předstihem, přičemž členky mají týden čas
na připomínkování zaslaných podkladů.

8.4
Valná hromada:
a) rozhoduje o změnách stanov ČAD,
b) rozhoduje o sloučení či zániku ČAD,
c) rozhoduje o návrzích a podnětech podaných členkami ČAD,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření,
e) schvaluje úkoly ČAD pro příští období včetně rozpočtu,
f) volí a odvolává jednotlivé členky Výboru,
g) volí Revizora/Revizorku,
h) volí členky Přezkumné komise,
i) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků.

8.5
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členek.
9
Výbor
9.1
Výbor je statutárním orgánem České asociace dul, který za svou činnost odpovídá
Valné hromadě.
9.2
Výbor má 3 nebo 5 členek.
9.3
Funkční období jednotlivých členek Výboru je omezeno na 2 roky. Znovuzvolení je
možné.
9.4
Výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě či jinému
orgánu ČAD. Výbor zejména:
a) řídí činnost ČAD v období mezi zasedáními Valné hromady,
b) svolává Valnou hromadu,
c) zpracovává podklady pro zasedání a rozhodování Valné hromady.
9.5
Zasedání Výboru může svolat kterákoliv z členek.
9.6
Výbor se schází nejméně dvakrát ročně a je zasedáníschopný a usnášeníschopný, je-li
přítomna nadpoloviční většina jeho členek.
9.7
Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členek.
9.8
V nutných případech může členka Výboru zajistit vydání rozhodnutí Výboru per
rollam, tj. na základě předchozího písemného souhlasu potřebné většiny Výboru.

9.9
V případě, že některá z členek Výboru nebude schopna plnit svou funkci, má Výbor
právo kooptovat členku do příští Valné hromady.

10
Revizor
10.1
Revizor/ka vykonává dohled nad hospodařením ČAD, upozorňuje Výbor na zjištěné
nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou
ročně.
10.2
Revizor/ka je volen/na Valnou hromadou a je jí za svoji činnost odpovědný/ná.
10.3
Revizor/ka je volen/na na dobu neurčitou.

11
Etická a odborná komise
11.1
Etická a odborná komise ČAD má právo a povinnost vyjadřovat se k problémům
souvisejícím s odbornou a etickou úrovní poskytování služeb duly a k dodržování
Etického kodexu ČAD. Komise může porušování odborných a etických pravidel řešit
pohovorem s příslušnou dulou, případně odebráním či pozastavením platnosti
certifikace duly. V závažných případech navrhuje Výboru vyloučení členky ČAD.
11.2
Etická a odborná komise ČAD se skládá z jedné členky Výboru ČAD a 2 odborných
konzultantek ČAD. V některých případech je možné přizvat externí členku.
11.3
Etickou a odbornou komisi ČAD svolává v případě potřeby Výbor nebo Valná hromada
ČAD, které jí také zadávají úkoly. Podněty pro komisi může podávat i veřejnost, a to
písemně na adresu spolku.

12
Přezkumná komise
12.1
Přezkumná komise přezkoumává rozhodnutí o vyloučení členky ČAD. Rozhodnutí
Přezkumné komise je konečné.
12.2
Přezkumná komise ČAD se skládá ze tří členek ČAD volených Valnou hromadou
svolanou po podání návrhu vyloučené členky na přezkoumání rozhodnutí Výboru o
zrušení členství.
12.3
Přezkumná komise je zvolena vždy za účelem přezkumu jednoho návrhu na
přezkoumání rozhodnutí Výboru.

13
Zastupování spolku
13.1
Statutárními orgány spolku, oprávněnými zastupovat spolek navenek, činit právní
úkony a podepisovat jeho jménem, jsou členky Výboru spolku či pověření
spolupracovníci.
13.2
Výše uvedení statutární zástupci či pověření spolupracovníci jednají samostatně.

14
Zásady hospodaření
14.1
Zdroji majetku spolku jsou zejména příspěvky od členek spolku, dále dary fyzických a
právnických osob, prostředky získané prostřednictvím řádně registrované veřejné
sbírky či grantů a výnosy z vlastního podnikání (vzdělávací činnost a příležitostný
nákup a prodej).
14.2

Za hospodaření ČAD odpovídá Výbor, který každoročně předkládá Valné hromadě
zprávu o hospodaření.

15
Zánik spolku
15.1
Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem.
15.2
Dobrovolné rozpuštění ČAD musí být schváleno dvoutřetinovou většinou hlasů členek
přítomných na Valné hromadě, svolané k tomuto účelu písemným pozváním všech
členek, rozeslaným nejméně měsíc předem. Převod majetku jiné organizaci musí být
schválen dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členek.
15.3
K likvidaci spolku a následnému majetkovému vyrovnání bude Valnou hromadou
ustavena likvidační komise; návrh na její složení podá Valné hromadě Výbor ČAD.
15.4
V případě dobrovolného rozpuštění ČAD, majetek spolku nebude po zaplacení všech
dluhů rozdělen mezi členky spolku, ale darován nebo převeden jiné organizaci,
zabývající se toutéž problematikou. Valná hromada vybere a schválí výběr této
organizace na základě návrhů členek ČAD.

Nové znění stanov schváleno Valnou hromadou dne 1. 6. 2022.
Zapsáno ve Spolkovém rejstříku od 12. 8. 2022.
Za Výbor: Lenka Trešlová, Markéta Taufer Wernerová, Andrea Forberger

