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STANOVY
ÚVOD
Mezinárodní síť nemocnic a zdravotních služeb podporujících zdraví (International
Network of Health Promoting Hospitals and Health Services) vznikla z podnětu Světové
zdravotnické organizace s cílem zavést do praxe zásady WHO pro oblast podpory zdraví,
které se týkají pacientů, pracovníků, občanské veřejnosti a prostředí nemocnic
a zdravotních služeb. Síť se nyní dostala do udržitelné fáze, což jí umožňuje stát se
právním subjektem a hlavním partnerem pro spolupráci s WHO.
V těchto stanovách vymezuje Mezinárodní síť NPZ svůj účel a cíle, popisuje pravidla
pro rozhodování svých statutárních orgánů a rovněž vztahy se svými členy
a mezinárodními partnery.
Článek I NÁZEV, CÍLE, SÍDLO
1. Poslání
Nemocnice a zdravotní služby podporující zdraví, které jsou členy sítě, usilují
o začlenění koncepcí, hodnot, strategií a standardů nebo ukazatelů podpory zdraví
do organizační struktury a kultury nemocnic / zdravotních služeb. Cílem je zlepšení
zdravotního stavu prostřednictvím zlepšení kvality zdravotní péče, vztahu mezi
nemocnicemi / zdravotními službami, občanskou společností a prostředím, zlepšení
podmínek pro pacienty, příbuzné a zaměstnance a zvýšení jejich spokojenosti.
Mezinárodní síť nemocnic a zdravotních služeb podporujících zdraví (dále jen
Mezinárodní síť NPZ) se řídí zásadami WHO pro oblast podpory zdraví zakotvenými
v Ottawské chartě (1986), Budapešťské deklaraci (1991), Vídeňských doporučeních
(1997), Bangkokské chartě (2006) a Standardy pro podporu zdraví v nemocnicích
(2004). Mezinárodní síť NPZ bude společně s mezinárodními organizacemi, jako jsou
Evropská komise a WHO, podporovat provádění strategií podpory zdraví, např.
strategie Bezpečnost pacienta (2004) a rezoluce WHO o prevenci a kontrole
nepřenosných nemocí v evropském regionu WHO(2006).
2. Účel
Mezinárodní síť NPZ podporuje myšlenku podpory zdraví v nemocnicích a zdravotních
službách (dle definice v odstavci Poslání výše) a pomáhá při jejím šíření a zavádění
do praxe v jednotlivých zemích a regionech i na mezinárodní úrovni prostřednictvím
poskytování technické podpory členům a podněcování vzniku nových vnitrostátních
/ regionálních sítí.
3. Cíle
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Formovat program výzkumu a podněcovat vytváření, předávání a rozšiřování
cenných znalostí
Vytyčovat normy a standardy a podporovat a sledovat jejich provádění
Formulovat etické a na důkazech založené politické možnosti
Poskytovat technickou podporu, podněcovat změnu a budovat udržitelnou
institucionální kapacitu
Sledovat vývoj podpory zdraví v nemocnicích a zdravotních službách

4. Právní základ
Mezinárodní síť NPZ se zřizuje podle čl. 60 písm. ff švýcarského občanského
zákoníku, který je právním základem Mezinárodní sítě NPZ. Rozhodnutí o změně
právního základu vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných na valném
shromáždění (čl. V odst. 6).
5. Mezinárodní sekretariát NPZ
Mezinárodní sekretariát NPZ může být zřízen v kterékoli členské zemi určené valným
shromážděním. Rozhodnutí o změně sídla mezinárodního sekretariátu NPZ vyžaduje
dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných na valném shromáždění (čl. V odst. 6).
Mezinárodní sekretariát NPZ obvykle sídlí v některém ze spolupracujících center WHO.
Funkce spolupracujícího centra a členské sítě (členských sítí) dané země musí být
odděleny.
Článek II ČLENSTVÍ A HLASOVACÍ PRÁVA
1. Skupinové členství v Mezinárodní síti NPZ
1.1. Způsobilost
Nárok na členství mají vnitrostátní / regionální sítě NPZ, které podporují
čl. I odst. 1.
1.2. Členství
Vnitrostátní / regionální sítě NPZ jsou tzv. skupinovými členy Mezinárodní sítě
NPZ.
1.3. Zastoupení
Vnitrostátní / regionální síť NPZ musí zastupovat nejméně 3 nemocnice nebo
zdravotní služby.
1.4. Poslání a povinnosti
Vnitrostátní / regionální síť NPZ má tyto úkoly:
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prostřednictvím podpory strategického myšlení a plánování, provádění podpory
zdraví, rozvoje komunikačních systémů a odborné přípravy a vzdělávání
Vypracovat strategii a akční plán provádění
Určit koordinující instituci a jmenovat koordinátora
Získávat a schvalovat nové členské nemocnice a zdravotní služby vnitrostátní
/ regionální sítě NPZ a informovat mezinárodní sekretariát NPZ
Vybrat členské poplatky stanovené valným shromážděním od všech svých členů
a odvést celkovou částku ve stanoveném termínu mezinárodnímu sekretariátu
NPZ
Pravidelně předkládat zprávy o pokroku správní radě
Nechat si schválit pravidla a fungování vnitrostátní / regionální sítě NPZ svými
členy.

1.5. Schválení
Členství v Mezinárodní síti NPZ podléhá schválení správní radou.
Koordinující instituce a Mezinárodní sekretariát NPZ podepisují dohodu na 4 roky.
1.6. Hlasovací právo
Právo hlasovat na valném shromáždění mají pouze vnitrostátní / regionální sítě
NPZ samotné. Toto právo vykonává koordinátor nebo jiná osoba zmocněná
danou vnitrostátní / regionální sítí NPZ. Každá vnitrostátní / regionální síť má
1 hlas.
2. Individuální členství v Mezinárodní síti NPZ
2.1. Nemocnice nebo zdravotní služby, které jsou členy vnitrostátní / regionální sítě
NPZ, se stávají individuálními členy Mezinárodní sítě NPZ zasláním dopisu
o záměru dodržovat poslání těchto stanov podepsaného vnitrostátní / regionální
sítí NPZ.1
2.2. Výjimkami jsou nemocnice a zdravotní služby v zemích, kde žádná taková síť
neexistuje. Tyto instituce se mohou stát členy Mezinárodní sítě NPZ
označovanými jako Mezinárodní sítí NPZ uznané nemocnice nebo zdravotní
služby podporující zdraví. Tyto instituce se stávají členy podepsáním dopisu
o záměru u mezinárodního sekretariátu NPZ. Následně jejich členství ratifikuje
správní rada.
2.3. Individuální členy zastupuje na valném shromáždění pověřený vnitrostátní
/ regionální koordinátor nebo jiná pověřená osoba z určené vnitrostátní
/ regionální koordinující instituce.
2.4. Individuální členové a členové uznaní Mezinárodní sítí NPZ za nemocnici nebo
zdravotní službu podporující zdraví mohou využívat podpory mezinárodní,
vnitrostátní / regionální sítě NPZ popsané ve stanovách a snížených sazeb
při účasti na aktivitách Mezinárodní sítě NPZ.
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3. Podrobnější úprava
Valné shromáždění může vydat podrobnější úpravu kritérií pro členství v síti.
Článek III PARTNERSTVÍ S MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI
Mezinárodní síť NPZ svěřuje své nejdůležitější činnosti spolupracujícím centrům WHO.
Mezinárodní síť NPZ bude spolupracovat s mezinárodními organizacemi, jako jsou
Evropská komise a WHO, na podpoře strategií týkajících se podpory zdraví, jak je
popsáno v čl. I odst. 1.
Mezinárodní síť NPZ poskytuje znalosti, nástroje a technickou podporu všem zemím, které
mají členy Mezinárodní sítě NPZ, v souvislosti s přijetím strategií a posilováním jejich
národních strategií pro oblast veřejného zdraví, vedením k rozšiřování příležitostí
pro podporu zdraví a kontrolu nepřenosných nemocí a rovněž v souvislosti se zajištěním
přístupu k dosažení rovnosti ve zdraví a zavedením vhodných mechanismů pro sledování
provádění.
Článek IV STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Statutárními orgány Mezinárodní sítě NPZ jsou valné shromáždění a správní rada.
Článek V VALNÉ SHROMÁŢDĚNÍ
1. Valné shromáždění je shromáždění skupinových členů Mezinárodní sítě NPZ. Je
nejvyšším orgánem Mezinárodní sítě NPZ.
2. Valné shromáždění se musí sejít nejméně jednou za rok, nejlépe ve spojení
s mezinárodní konferencí NPZ.
3. Oznámení o zasedání valného shromáždění s uvedením data a místa určenými
správní radou se rozesílá všem členům nejméně tři měsíce předem.
4. Všichni skupinoví členové a vedoucí úkolových týmů Mezinárodní sítě NPZ mají právo
účastnit se zasedání valného shromáždění a vystupovat na nich. Skupinoví členové
mají právo na zasedání valného shromáždění hlasovat. Hlasovací právo je popsáno
v čl. II odst. 1.6.
5. Na svých řádných zasedáních valné shromáždění:
5.1. Volí členy správní rady podle těchto stanov.
5.2. Řeší strategické otázky a schvaluje strategické plány Mezinárodní sítě NPZ.
5.3. Projednává výroční zprávu správní rady a mezinárodního sekretariátu NPZ.
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5.4. Schvaluje akční plán pro nadcházející rok.
5.5. Stanovuje poplatky pro členské nemocnice a zdravotní služby. Platné sazby jsou
publikovány v příloze těchto stanov.
5.6. Schvaluje rozpočet a přijímá rozvahu předloženou mezinárodním sekretariátem
NPZ.
5.7. Ukončuje členství podle článku XIV.
5.8. Schvaluje zásady odměňování členů statutárních orgánů.
5.9. Vydává předpisy, jednací řád a kritéria členství.
5.10.Upravuje stanovy dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů podle článku XVI
a čl. V odst. 6.
5.11.Rozhoduje o sídle kongresového sekretariátu a mezinárodního sekretariátu
na základě doporučení vydaných správní radou podle čl. I odst. 5 a čl. 6 odst. 10.
6. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna více než polovina všech
skupinových členů. Valné shromáždění rozhoduje prostou většinou hlasů, s výjimkou
rozhodnutí o změně právního základu nebo sídle mezinárodního sekretariátu NPZ
(čl. I odst. 4 a 5), změně stanov (odstavec 5.10. výše a článek XVI) nebo rozpuštění
Mezinárodní sítě NPZ (článek XVII), která vyžadují dvoutřetinovou většinu přítomných
hlasů.
7. Členové valného shromáždění mohou předkládat podněty na zařazení určitých témat
do pořadu jednání. Všechny podněty by se měly zasílat mezinárodnímu sekretariátu
NPZ 8 týdnů před konáním zasedání a program zasedání valného shromáždění musí
být rozeslán všem členům šest týdnů před zasedáním.
Žádný podnět nebude předložen k odhlasování valným shromážděním, aniž by byl
předem zvážen správní radou, která informuje o výsledku svých úvah valné
shromáždění. Nicméně nové záležitosti, které vyžadují odhlasování a lze je rozhodnout
prostou většinou, může valné shromáždění projednat na základě schválení
dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů (odstavec 6 výše).
8. Mimořádné zasedání valného shromáždění může být svoláno správní radou nebo
na žádost nejméně jedné pětiny skupinových členů (čl. II odst. 1.2.).
Článek VI SPRÁVNÍ RADA
1. Správní rada připravuje a vykonává rozhodnutí valného shromáždění a řídí činnost
v intervalech mezi zasedáními valného shromáždění. Řeší všechny záležitosti
stanovené v těchto stanovách, které nespadají do statutární pravomoci valného
shromáždění.
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2. Správní rada má 7 členů volených valným shromážděním a 2 místa trvale vyhrazená
pro spolupracující centra WHO vykonávající funkce popsané v článcích VIII a IX.
Členové mají hlasovací práva; výjimkou jsou případy, v nichž existuje střet zájmů
členů.
2.1. Správní rada může zahrnovat pozorovatele zastupující mezinárodní organizace,
které nejsou členy Mezinárodní sítě NPZ a které mají s Mezinárodní sítí NPZ
uzavřeny zvláštní dohody (například Evropská komise a WHO) (článek III).
3. Funkční období členů správní rady trvá 2 roky. Členové mohou být ve funkci
maximálně po dvě volební období.
4. Po svém zvolení se správní rada sejde na ustavující schůzi a zvolí si předsedu
a místopředsedu.
5. Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně.
6. Členy správní rady se mohou stát pouze osoby zastupující vnitrostátní / regionální sítě
NPZ (čl. II odst. 2.3.).
7. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni tři členové, z nichž jeden musí být
předseda. Správní rada rozhoduje prostou většinou.
8. Správní rada doporučí valnému shromáždění místo pro zřízení sídla kongresového
sekretariátu (obvykle v některém ze spolupracujících center WHO).
9. Správní rada doporučí valnému shromáždění místo pro zřízení sídla mezinárodního
sekretariátu NPZ (obvykle v některém ze spolupracujících center WHO).
10. Správní rada schvaluje podmínky mandátu mezinárodního sekretariátu NPZ
a kongresového sekretariátu (články VIII a IX). Tyto podmínky se dojednávají
s příslušnými organizacemi a obvykle se dojednávají na dobu čtyř let.
Článek VII KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ A ZPLNOMOCNĚNÍ K HLASOVÁNÍ
1. Když je případně zapotřebí rozhodnout ve věci, která nesnese odkladu do příští schůze
správní rady, může předseda správní rady pověřit ředitele mezinárodního sekretariátu
NPZ, aby zjistil prostřednictvím korespondence názory dotčených členů a přijal
případná opatření považovaná podle stanoviska většiny za nezbytná.
2. Valné shromáždění korespondenčním způsobem nehlasuje.
Zastupování jednoho člena při hlasování na valném shromáždění nebo ve správní radě
jiným členem není možné.
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Článek VIII MEZINÁRODNÍ SEKRETARIÁT NPZ
1. Mezinárodní sekretariát NPZ se snaží naplňovat podmínky svého mandátu, mj.
v těchto oblastech:
1.1. Administrativa
1.2. Vypracování komunikační strategie
1.3. Usnadňování interní a externí komunikace
1.4. Poskytování technických připomínek a zodpovídání dotazů
1.5. Hájení NPZ
2. Mezinárodní sekretariát NPZ připravuje a provádí cíle Mezinárodní sítě NPZ popsané
v čl. I odst. 3. Zodpovídá za správu členské základny. Sleduje úhradu členských
poplatků, vypracovává rozpočet a finanční výkazy. Připravuje zasedání valného
shromáždění a schůze správní rady a vede záznamy a účetnictví. Průběžně rozvíjí
komunikační strategii a podporuje její provádění vedením interaktivní domovské
stránky umožňující přihlášeným členům výměnu zkušeností a znalostí.
3. Mezinárodní sekretariát NPZ by měl obvykle sídlit v některém ze spolupracujících
center WHO. Funkce mezinárodního sekretariátu NPZ by měly být využívány
ve prospěch všech členů.
4. Ředitel daného spolupracujícího centra WHO je ředitelem mezinárodního sekretariátu
NPZ. V této své funkci se zodpovídá valnému shromáždění a správní radě.
Článek IX KONGRESOVÝ SEKRETARIÁT
1. Kongresový sekretariát obvykle pomáhá pořádající vnitrostátní / regionální síti NPZ
s organizací výroční mezinárodní konference NPZ. Dohodnou se na společném
rozpočtu, který podléhá schválení správní radou.
2. Kongresový sekretariát poskytuje své služby vnitrostátní / regionální síti NPZ pořádající
konferenci. Předsedá vědeckému výboru složenému z dobrovolníků z vnitrostátních
/ regionálních sítí a/nebo od individuálních členů, ze zástupců spolupořadatelů
a externích vědeckých expertů. Vědecký výbor poskytuje poradenství v otázce témat,
mluvčích a prezentovaných dokumentů.
3. Kongresový sekretariát obvykle sídlí v některém ze spolupracujících center WHO.
Funkce kongresového sekretariátu by měly být využívány ve prospěch všech členů.
4. Kongresový sekretariát se zodpovídá správní radě.
Nemocnice
Bispebjerg

Spolupracující centrum WHO pro podporu zdraví v nemocnicích založenou na důkazech
Klinické oddělení podpory zdraví

Světová zdravotnická
organizace

Mezinárodní síť nemocnic
a organizací poskytujících zdravotní
služby podporující zdraví (NPZ)
(International Network of Health
Promoting Hospitals & Health
Services)

Stanovy Mezinárodní sítě NPZ

-8-

5. Konference NPZ se financují zejména z poplatků účastníků.
Článek X ÚKOLOVÉ TÝMY
Úkolové týmy doporučuje správní rada a schvaluje valné shromáždění. Jde
o specializované odborné týmy, které plní zvláštní úkoly v rámci realizace obecných cílů
Mezinárodní sítě NPZ. Úkolové týmy pracují podle podmínek svého mandátu
a souvisejících akčních plánů. Poskytují technickou, organizační a vědeckou podporu
v některých aspektech podpory zdraví.
1. Předmět činnosti úkolového týmu je obvykle v souladu se zásadami a hodnotami NPZ.
2. Členové úkolového týmu navrhnou svého vedoucího ke schválení valnému
shromáždění. Členové úkolového týmu by měli být členy Mezinárodní sítě NPZ.
3. Valné shromáždění zřizuje úkolové týmy na dobu 4 let. Prodloužení je možné.
4. Vedoucí úkolového týmu se zodpovídá správní radě a pravidelně předkládá zprávy
o pokroku.
5. Úkolové týmy se mohou scházet v průběhu mezinárodní konference NPZ
a mezinárodní sekretariát NPZ zve vedoucí úkolových týmů na valné shromáždění.
6. Úkolové týmy se financují převážně samy, ale mohou předložit správní radě konkrétní
potřeby a požádat o finanční podporu. Správní rada vydává doporučení a schvalování
provádí valné shromáždění.
Článek XI PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny zřizuje správní rada nebo valné shromáždění. Pracovní skupiny jsou
obvykle organizovány formou projektů s definovaným termínem a jasně stanovenými
požadovanými výsledky přispívajícími k realizaci obecných cílů Mezinárodní sítě NPZ
(čl. I odst. 3).
1. Předmět činnosti pracovní skupiny je obvykle v souladu se zásadami a hodnotami
NPZ.
2. Členy pracovní skupiny jsou členové Mezinárodní sítě NPZ a zástupci různých institucí,
jako jsou nemocnice, univerzitní centra, instituce veřejného zdraví a sdružení
dobrovolníků.
3. Na základě schválení valným shromážděním může pracovní skupina fungovat dále,
ukončit svou činnost nebo být přetransformována v úkolový tým.
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4. Pracovní skupiny se zodpovídají správní radě a pravidelně předkládají zprávy
o pokroku.
5. Pracovní skupiny se financují převážně samy, ale mohou předložit správní radě
konkrétní potřeby a požádat o finanční podporu. Správní rada vydává doporučení
a schvalování provádí valné shromáždění.
Článek XII FINANCE
1. Správní rada každoročně předkládá finanční výkazy Mezinárodní sítě NPZ
renomované účetní firmě k provedení auditu. Výsledky auditu se předkládají řádnému
zasedání valného shromáždění (čl. V odst. 5.6., čl. VIII odst. 2). Finanční rok
Mezinárodní sítě NPZ začíná 1. lednem a končí 31. prosincem.
2. Příjmy mohou pocházet z členských poplatků a jiných zdrojů.
Článek XIII STAŢENÍ SKUPINOVÉHO ČLENSTVÍ
1. Vnitrostátní / regionální síť NPN, která není v prodlení s hrazením poplatků, může
stáhnout své členství v Mezinárodní síti NPN podáním písemné výpovědi správní radě
nejpozději k 31. prosinci a dvanáct měsíců před vstupem stažení členství v účinnost.
Vnitrostátní / regionální síť NPN, která takto stáhne své členství, obdrží oficiální
potvrzení stažení od správní rady. Vnitrostátní / regionální síť NPN pozbývá všech práv
a povinností vyplývajících z členství na konci dvanáctiměsíční výpovědní lhůty.
Článek XIV POZASTAVENÍ A UKONČENÍ SKUPINOVÉHO ČLENSTVÍ
Skupinoví členové obdrží v případě prodlení s úhradou poplatků 2 varování – každý
kalendářní rok jedno. Po druhém varování následuje odebrání práva hlasovat na valném
shromáždění. Trvá-li prodlení i nadále, bude člen vyloučen z Mezinárodní sítě NPZ
ukončením členství.
1. Za mimořádných okolností se provede pozastavení skupinového členství, pokud člen
není schopen plnit své hlavní povinnosti (čl. II odst. 1.4.).
2. Správní rada individuálně prozkoumá každý případ a rozhodne o délce pozastavení
a případně o tom, zda má být daná síť považována za pozastaveného člena.
3. Správní rada může valnému shromáždění doporučit vyloučení vnitrostátní / regionální
sítě NPZ, pokud tato síť prokazatelně porušuje kritéria pro členství (čl.II odst.1).
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Článek XV POSTUPY PRO OBNOVU ČLENSTVÍ RESP. OPĚTOVNÉ PŘIJETÍ
1. Obnovení členství po pozastavení
1.1. Před obnovením členství musí dojít ke splnění členských povinností, včetně
úhrady poplatků za období pozastavení.
1.2. V případě pozastavení po dobu více než 4 let se členství obnoví bez úhrady
poplatků, pokud zájemce splňuje kritéria pro členství a uhradí poplatky na jeden
rok dopředu.
1.3. O obnovení členství skupinového člena se informuje valné shromáždění.
2. Opětovné přijetí po stažení členství nebo vyloučení
2.1. Postup opětovného přijetí po stažení členství nebo vyloučení je stejný jako postup
pro přijetí (čl. II odst. 1); dále je třeba přihlédnout k níže uvedeným ustanovením.
2.2. Vnitrostátní / regionální síť, která stáhla členství ze svého vlastního podnětu
a není v prodlení s úhradou poplatků (čl. VIII), může požádat o opětovné přijetí
za předpokladu, že splňuje kritéria pro členství a nebyla nahrazena jinou
vnitrostátní / regionální sítí ze své země.
2.3. Pokud vyloučení souviselo s nehrazením poplatků, je opětovné přijetí podmíněno
úhradou poplatků na jeden rok dopředu.
Článek XVI ZMĚNY STANOV
Případný návrh na změnu těchto stanov je třeba předložit písemně správní radě nejméně
šest měsíců před dalším zasedáním valného shromáždění a návrh se stává účinným jen
po schválení dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných na valném shromáždění
(čl. V odst. 6).
Článek XVII ROZPUŠTĚNÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ NPZ
1. K rozpuštění Mezinárodní sítě NPZ může dojít jedině na základě 9měsíční výpovědi
ze strany správní rady a schválení dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů
(čl. V odst. 6).
2. Likvidaci v případě rozpuštění Mezinárodní sítě NPZ provádí správní rada, která určí
způsob naložení s majetkem Mezinárodní sítě NPZ a výtěžkem z likvidace v souladu
s platným právním předpisem, podle něhož je Mezinárodní sítě NPZ zřízena, pokud
možno ve prospěch mezinárodních aktivit společných a individuálních členů.
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Článek XVIII VSTUP V ÚČINNOST
Valné shromáždění Mezinárodní sítě NPZ uvedlo tyto stanovy v účinnost odhlasováním
tříčtvrtinovou většinou na zasedání valného shromáždění dne 14. května 2008.
*********

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ:
Vnitrostátní / regionální sítě NPZ, které existovaly před vstupem těchto stanov v platnost,
předloží písemnou politiku a prováděcí program, kde uvedou, jak plní poslání a povinnosti
podle čl. II odst. 1.4. výše. Správní rada informuje vnitrostátní / regionální sítě o postupu.
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