Společnost Parkinson, z.s.

STANOVY
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Schválené valnou hromadou společnosti
v Praze dne 9. června 2015

Článek 1 – Všeobecná ustanovení
1. Společnost Parkinson, z.s. (dále jen „SP“), je sdružením nevládním, nezávislým, neziskovým
a nepolitickým.
2. SP sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky,
blízké, ale i lékaře, rehabilitační pracovníky a další osoby, které se o tuto diagnózu zajímají.
3. SP je právnickou osobou. Působí v České republice. Sídlem spolku je Praha. Adresa sídla ke
dni přijetí tohoto úplného znění stanov je Volyňská 933/20, 100 00 Praha 10. Změna adresy
sídla v rámci Prahy je možná rozhodnutím výboru SP i bez změny těchto stanov.
4. SP má IČ 60458887, registrovaná je pod číslem značky L 6265 u Městského soudu v Praze.
5. Základním posláním (účelem spolku) SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského
postavení a kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich blízkých. Spolek pomáhá
zachovat sociální a společenské kontakty především svou činností v lokálních klubech.
Věnuje se osvětové a publikační činnosti. Spolupracuje s odborníky (lékaři, neurology,
psychology, fyzioterapeuty, právníky). Zastupuje zájmy nemocných Parkinsonovou nemocí
a jedná jejich jménem s orgány státní a místní správy, organizacemi a obchodními
kooperacemi (viz zákon č 90/2012 Sb.) apod.

Článek 2 - Hlavní činnost spolku
Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
1. organizuje rekondiční pobyty s odborným programem
2. vydává vlastní časopis Parkinson
3. organizuje tematická setkání pacientů a jejich rodin
4. provozuje poradenské centrum Parkinsonovy nemoci
5. pořádá odborné přednášky lékařů a dalších zdravotnických pracovníků
6. aktivně působí v nevládních organizacích usilujících o zlepšení postavení pacientů
7. hledá cesty, jak zajistit pacientům s Parkinsonovou nemocí lepší péči ze strany státních
institucí
8. provozuje vlastní webové stránky
9. provozuje internetové fórum a chat
10. zakládá Parkinson kluby (dále jen „PK“) po celém území České republiky a koordinuje jejich
činnost
11. pořádá benefiční akce a jiné prezentace pro zvýšení osvěty mezi veřejností
12. navazuje kontakty a spolupráci s dalšími podobně zaměřenými organizacemi České
republiky i zahraničními.

Článek 3 – Vznik a zánik členství
1. Řádným členem SP se může stát osoba bez rozdílu státní příslušnosti (v případě osoby
fyzické se vyžaduje věk nad 18 let).
2. O přijetí za člena SP rozhoduje pověřený člen výboru SP. Rozhodnutí o nepřijetí osoby za
člena musí potvrdit výbor SP.
3. Ke členství se lze přihlásit:
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a) doručením písemné přihlášky přímo do kanceláře SP, nebo
b) prostřednictvím kteréhokoli PK, nebo
c) elektronickou přihláškou na webu SP.
4.

Členství zaniká:
a) vzdáním se členství podáním podepsaného písemného oznámení výboru SP
b) zrušením členství pro závažné porušení stanov SP
c) úmrtím nebo zánikem člena - právnické osoby
d) nezaplacením členského příspěvku.

5. O zrušení členství rozhoduje výbor SP. Podání návrhu na jeho vyloučení musí být členu
písemně oznámeno v předstihu nejméně dvou týdnů, a to včetně odůvodnění návrhu.
Případné námitky člena musí být projednány spolu s návrhem.

Článek 4 - členské příspěvky
1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí výbor SP a schválí valná
hromada.
2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné
důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor SP. Splatnost členského příspěvku lze na
žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor SP.

Článek 5 - Seznam členů
1. Spolek vede seznam svých členů.
2. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
a) Fyzické osoby: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefon a e-mail, telefon či
e-mail na osobu blízkou, a zda jde o pacienta s Parkinsonovou nemocí
b) Právnické osoby: Název, sídlo, IČ, telefon, e-mail a údaj o osobě, oprávněné za
právnickou osobu jednat.
3. U všech členů se dále uvádí datum vzniku a zániku členství.
4. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výborem SP pověřená osoba. Zápis (výmaz) člena
do (ze) seznamu členů musí být proveden ve lhůtě nepřesahující 30 dnů.
5. Seznam členů je neveřejný. Odesláním žádosti o členství člen spolku vyjadřuje souhlas
s nakládáním se svými osobními údaji dle podmínek uvedených na členské přihlášce.

Článek 6 – Práva a povinnosti členů
1. Člen SP má právo:
a) účastnit se činností pořádaných SP a užívat služeb SP určených pro členy
b) předkládat návrhy orgánům SP a navrhovat kandidáty do orgánů SP
c) volit a být volen do orgánů SP
d) být členem libovolného jednoho PK
e) člen SP má právo se v členských záležitostech a ve věcech týkajících se SP jako celku
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obracet s podněty a návrhy na orgány SP
f) členové a funkcionáři orgánů SP a PK mohou být odvoláni jen orgánem, který je volil,
nebo jmenoval.
2. Člen SP je povinen:
a)
b)

dodržovat stanovy SP
aktivně se dle svých možností podílet na činnosti SP a PK jak na celostátní úrovni,
tak ve svém regionu

c)

respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů SP

d)

řádně a včas platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny

e)

nahlásit výboru SP změnu svých osobních údajů.

Článek 7 - Podporující a čestní členové
1. Podporujícím členem SP se může stát bez rozdílu státní příslušnosti osoba fyzická nebo
právnická, která aktivně podporuje SP v její činnosti.
2. Podporující členové mají práva a povinnosti členů SP s následujícími výjimkami:
a) nemusí hradit členský příspěvek, pokud je stanoven, členské služby jim nejsou
poskytovány, s výjimkou časopisu Parkinson
b) nemají právo volit a být voleni za členy orgánů SP a klubů SP
c)

mají právo zúčastnit se valné hromady a schůzí klubů SP s hlasem poradním
(u právnických osob jeden zástupce).

3. Čestným členem SP se může stát fyzická osoba, která se významně zasloužila o rozvoj
činností, které jsou cílem SP.
4. S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas.
5. Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze
z rozhodnutí valné hromady, poruší-li, nebo ohrozí-li svým chováním dobrou pověst spolku.
6. Čestný člen má právo účastnit se všech akcí spolku a zasedání valných hromad, může volit
a být volen do orgánů spolku. Čestné členy SP jmenuje výbor SP.

Článek 8 – Členské kluby (PK)
1. Členský klub SP – PK se zpravidla zřizuje v jednotlivých regionech a má lokální působnost.
Založení klubu podmiňuje počet nejméně pěti členů SP. Nabytím nebo pozbytím členství
v PK není ovlivněno členství členů v SP. Pozbytím členství ve SP naopak zaniká členství v PK.
2. PK registruje a eviduje výbor SP. Klub vzniká dnem registrace výborem SP. Výbor SP
zaregistruje PK jedině za předpokladu, že mu bude doloženo, že se uskutečnila ustavující
členská schůze PK, které se zúčastnilo nejméně pět zakládajících členů PK a člen výboru SP.
3. Fungování PK se řídí interními předpisy SP, případně vlastním organizačním řádem PK, který
však musí být v souladu s těmito stanovami a interními předpisy SP.
4. Nejvyšším orgánem PK je členská schůze. Členská schůze PK musí být svolána nejméně
dvakrát ročně, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů klubu. Členská schůze PK volí ze členů
PK výbor PK ve složení: předseda, místopředseda a pokladník. Volební členská schůze se
koná za přítomnosti člena výboru SP. PK hospodaří s finančními prostředky dle vnitřní
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ekonomické směrnice SP.
5. PK předkládá nejméně 2x ročně výboru SP přehled hospodaření s finančními prostředky.
PK předkládá 2x ročně výboru SP písemný přehled činnosti v uplynulém období a výhled
činnosti na další období.
6. PK může mít podobu pobočného spolku (klub s vlastní právní osobností ve smyslu § 228 až
§ 231 občanského zákoníku), nebo nikoli (klub bez právní osobnosti).
7. SP neručí za dluhy pobočných spolků SP. Pobočné spolky neručí za dluhy SP.
8. Je-li PK pobočným spolkem, je jeho statutárním orgánem výbor PK a navenek jej zastupuje
předseda PK. Předseda PK, který není pobočným spolkem SP a nemá tudíž vlastní právní
osobnost, jedná jménem SP pouze v rozsahu pověření udělených mu výborem SP.
9. Další podrobnosti fungování a vztahu PK k SP může určit výbor SP při registraci PK.
10. O zrušení PK rozhodne členská schůze PK za přítomnosti člena výboru SP. V případě zrušení
PK, který je pobočným spolkem, připadne likvidační zůstatek SP.

Článek 9 Orgány SP
1. Orgány SP jsou:
a) valná hromada SP
b) výbor SP
c) kontrolní komise SP.
2. Činnost orgánů SP a vztahy mezi nimi upravují tyto stanovy SP, které schvaluje valná
hromada SP, a dále organizační řád SP.
3. Orgány SP jsou povinny přistupovat ke všem členům a klubům SP na principu rovnosti.

Článek 10 – Valná hromada SP
1. Valná hromada SP je nejvyšším orgánem SP.
2. Účastníky s volebním právem jsou členové výboru SP (zastupující členy mimo kluby) a za
každý PK jeden pověřený delegát na stanovený počet členů daného PK. O určení „klíče“,
podle nějž bude stanoven počet delegátů, rozhoduje výbor SP. Neurčí-li výbor SP uvedený
klíč, platí, že na každý PK připadá bez ohledu na počet jeho členů jeden delegát.
3. Valná hromada je svolávána minimálně jedenkrát za rok. Valná hromada musí být svolána
do dvou měsíců, žádá-li o to nejméně 1/3 členů SP, nebo kontrolní komise SP.
Valnou hromadu svolává předseda SP na základě rozhodnutí výboru SP veřejným
vyhlášením v předstihu nejméně jednoho měsíce před konáním valné hromady.
4. Předseda SP zároveň navrhne jednací řád a program valné hromady, který schvaluje výbor
SP.
5. Každý člen SP má právo se zúčastnit valné hromady SP za podmínek určených v souladu
s těmito stanovami a organizačním řádem SP.
6. Delegát PK je povinen respektovat pokyny, které mu případně udělila členská schůze PK.
7. Každý z delegátů valné hromady a každý člen výboru má při hlasování a volbách jeden hlas.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech osob
oprávněných hlasovat. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina
přítomných.
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8. Valná hromada SP:
a) přijímá stanovy SP a rozhoduje o změnách stanov
b) volí na tříleté funkční období členy SP a kontrolní komise SP; předsedu a místopředsedy
SP zvolí nový výbor ze svých členů
c)

projednává a schvaluje hospodaření SP včetně účetní závěrky a výroční zprávy, jsou-li
vydávány

d) řeší zásadní otázky činnosti SP, s konečnou platností rozhoduje o podnětech podaných
členy SP v členských a jiných záležitostech
e) schvaluje výši odměn předsedy a členů výboru.
9. Volba výboru SP a kontrolní komise je tajná. Ostatní rozhodování jsou veřejná, neurčí-li
valná hromada jinak.
10. Návrhy na kandidáty je oprávněn předkládat kterýkoli člen SP, a to včetně kandidatury
vlastní. Podrobnosti stanoví volební řád odsouhlasený valnou hromadou.
11. V dílčích, neodkladných záležitostech je možné, aby oprávnění hlasovali per rollam,
tj. pomocí elektronických prostředků (komunikačních telefon, e-mail, aj.). Tímto způsobem
je možné pro dílčí, neodkladné záležitosti nahradit i svolání VH. Hlasování je veřejné. Osoba
pověřená výborem nebo VH sčítáním hlasů vyhotoví a oprávněným zašle výzvu k hlasování,
obsahující otázku, včetně možných odpovědí a určení způsobu hlasování. Lhůta pro
odpověď na hlasovací otázku nesmí být kratší než 24 hodin po zveřejnění. K přijetí
rozhodnutí je v tomto případě třeba, aby se hlasování zúčastnily nejméně dvě třetiny
oprávněných osob. Rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou hlasujících.
12. Zápis z valné hromady musí obsahovat:
a) datum a místo konání
b) přijatá usnesení
c) výsledky hlasování
d) námitky členů proti rozhodnutí, pokud požádali o jejich zaprotokolování.

Článek 11 – Výbor SP
1. Výbor SP je statutárním orgánem SP, řídí práci dobrovolných i honorovaných pracovníků
a odpovídá za ně, odpovídá za spisovou agendu a účetní evidenci, je výkonným orgánem SP,
uskutečňuje rozhodnutí valné hromady SP a přijímá rozhodnutí v záležitostech, jež nejsou
vyhrazeny valné hromadě nebo jiným orgánům a složkám SP.
2. Výbor SP má výhradní oprávnění jednat jménem SP jako celku ve věcech majetkoprávních,
avšak jen ve věci majetku, který je ve vlastnictví SP jako celku (majetku, o kterém podle
těchto stanov nepřísluší rozhodovat orgánům některého PK).
3. Výboru SP náležejí také veškeré ostatní pravomoci, které tyto stanovy nepřiznávají jinému
orgánu SP.
4. Výbor tvoří předseda SP, dva místopředsedové a 2 až 6 členů výboru. Ke dni přijetí tohoto
úplného znění stanov má výbor celkem 5 členů. O změně počtu členů výboru rozhoduje i
bez změny těchto stanov valná hromada. Další podrobnosti činnosti výboru SP stanoví
organizační řád SP.
5. Výbor sestavuje a schvaluje roční rozpočet SP, jeho změny a též jakékoli výdaje mimo
rozpočet, a to vždy před jejich uskutečněním.
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6. Výbor může hlasovat per rollam; přitom se přiměřeně použijí ustanovení o hlasování valné
hromady per rollam.
7. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Rozhodnutí
přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
který je:
a) je nejvyšším představitelem SP
b) řídí práci výboru SP a odpovídá za ní valné hromadě SP.
8. Nemůže-li předseda SP vykonávat svoji funkci, musí být rozhodnutím výboru SP pověřen
výkonem jeho funkce jeden z místopředsedů.
9. Zastupování a podepisování:
a) SP zastupují navenek ve všech jeho věcech předseda a dva místopředsedové, každý
samostatně.
b) v konkrétních dílčích záležitostech může SP zastupovat pověřená osoba vybavená plnou
mocí.
c) místopředseda SP, kterého určí předseda SP, zastupuje předsedu SP v jeho
nepřítomnosti.
d) předsedové PK mohou podepisovat žádosti o regionální dotace a následné smlouvy na
základě plné moci, kterou jim za tímto účelem vystaví statutární orgán.

Článek 12 – Kontrolní komise SP
1. Kontrolní komise SP je nezávislým orgánem kontrolujícím hospodaření SP a činnost výboru.
2. Kontrolní komisi volí valná hromada SP na tříleté funkční období. Způsob volby kontrolní
komise je shodný se způsobem volby výboru SP.
3. Kontrolní komise je tříčlenná, tvoří ji předseda a dva členové. Předsedu kontrolní komise
volí komise ze svého středu.
4. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru SP.
5. Počet členů komise může být doplněn kooptací nejvýše o jednoho člena. Kooptaci provádí
výbor SP.
6. Kontrolní komise SP:
a) se schází nejméně 2x ročně ke kontrole hospodaření a činnosti výboru SP
b) informuje výbor SP a předsedy klubů o výsledcích své kontrolní činnosti
c) podává písemnou zprávu valné hromadě SP za uplynulé období.
7. Kontrolní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové.
8. Závěry prováděných kontrol musí být zpracovány písemně a předloženy všem členům
výboru SP a předsedům PK.

Článek 13 – Součinnost
1. SP spolupracuje na základě smluv a dohod s dalšími podobnými, nebo podobně
zaměřenými spolky v České republice a dalšími subjekty sídlícími v ČR i v zahraničí.
2. O členství jiných subjektů ve SP jako celku a o členství SP jako celku v jiných spolcích
rozhoduje valná hromada SP, neurčují-li stanovy SP něco jiného.
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3. Smlouvami nesmí být porušena svrchovanost a nezávislost SP jako právnické osoby,
poškozeni nebo znevýhodněni členové SP, ovlivněna nepolitičnost SP, případně přijaty
závazky neslučitelné s posláním SP podle stanov nebo dle zákona.

Článek 14 – Hospodaření SP
1. O hospodaření SP jako celku i jednotlivých klubů pojednává organizační řád a ekonomická
směrnice SP.
2. Prostředky, se kterými SP hospodaří, tvoří zejména granty, dotace, členské a jiné
dobrovolné příspěvky, odkazy a dary, které mohou být poskytovány fyzickými i právnickými
osobami z tuzemska i ze zahraničí.
3. Při hospodaření s prostředky a majetkem se v rámci SP postupuje na všech úrovních
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 15 – Zánik SP
1.

SP zaniká:
a) Usnesením valné hromady SP
b) Rozhodnutím orgánu státní správy v souladu se zákonem.

2. Zanikne-li SP dle písm. a), učiní valná hromada rozhodnutí o použití likvidačního zůstatku,
které vykoná výbor SP a výbory klubů jako likvidační orgány.

Článek 16 – Závěrečné ustanovení
1. Členství členů a klubů vzniklé dle předchozích stanov SP zůstává beze změny v platnosti.
2. Rozhodnutí předchozích valných hromad SP a rozhodnutí v minulost i přijatá výborem SP
zůstávají v platnosti do doby jejich nahrazení.
3. Dnem přijetí tohoto nového úplného znění stanov se znění výše uvedených rozhodnutí
samočinně upravuje v souladu s aktuálním zněním stanov.
4. Tyto stanovy doplňuje organizační řád Společnosti Parkinson, z. s.
5. Otázky těmito stanovami výslovně neupravené, nebo které se dostanou do rozporu
s platným právem, se řídí občanským zákoníkem.
6. Stanovy SP schválila valná hromada Společnosti Parkinson o.s., v Praze dne 9. 6. 2015,
nabývají účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin
spolkového rejstříku. V případě, že se jakékoliv ustanovení nových stanov shledá neplatným
či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost jejich ostatních
ustanovení.
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