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STANOVY

Parkinson-Help z. s.

dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Název sídlo, doba trvání spolku

1. Název spolku zní: Parkinson-Help z. s.

2. Sídlo spolku je (obec, město): Dürerova 2177/18, 100 00 Praha 10

3. Adresa sídla spolku ke dni přijetí tohoto úplného znění stanov: Dürerova 2177/18, 100 00 

Praha 10

4. Změna adresy sídla spolku je možná i bez změny těchto stanov rozhodnutím Výboru 

spolku.

5. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Poslání spolku, vedlejší činnost spolku

Posláním spolku je: Seznamovat širokou veřejnost s obtížemi onemocnění a získávat 

lidi vstřícné přispívat ke zkvalitnění života nemocných nevyléčitelnou Parkinsonovou
nemocí (PN).

Účelem spolku je (jsou):

a) Prosazování zájmů nemocných s Parkinsonovou chorobou.

b) Všestranná podpora pacienta a jeho rodiny.

c) Vytváření společenského zázemí a to pomocí činnosti Klubů, a jejich aktivitám.

d) Napomáhání rozvíjení rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapii pro PN a aktivně se jich 

účastnit.

e) Provozování internetových stránek.

f) Rozvíjení sociálních kontaktů.

g) Vzdělávání a veřejná osvěta.

h) Publikační činnost.

i) Soustřeďování a poskytování informací o Parkinsonově nemoci.

Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání. 

Předmět podnikání spolku ke dni jeho založení:

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

b) Poradenská činnost pro fyzické a právnické osoby.

c) Pořádání seminářů, přednášek a konferencí.

d) Organizování kampaní a dalších veřejných aktivit na prosazování zájmů nemocných 

Parkinsonovou chorobou.
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e) Pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí.

f) Vydávání publikací a jiných vzdělávacích a osvětových materiálů.

Výbor spolku je oprávněn rozhodnout i bez změny těchto stanov o změně či doplnění předmětu 

podnikání spolku.

Vznik členství, evidence členů

1. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba.

2. Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí za člena rozhoduje na základě podané 

přihlášky Výbor P-H.

3. Výbor spolku vede seznam členů spolku a provádí v něm zápisy a výmazy. Výbor určí 

jednoho ze svých členů, který za splnění této povinnosti odpovídá.

4. Seznam členů obsahuje nejméně tyto informace o každém členu spolku:

a) jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby,

b) datum narození,

c) u právnické osoby identifikační číslo (IČ),

d) trvalé bydliště, sídlo právnické osoby, případně adresu pro zasílání korespondence,

e) e-mailovou adresu,

f) datum vzniku členství,

g) druh členství, existuje-li více druhů členství.

5. Seznam členů spolku je přístupný pouze členům spolku.

6. Člen spolku je povinen bezodkladně oznámit Výboru spolku každou změnu údajů 

zapsaných o něm v seznamu členů. Neučiní-li tak, nemůže se vůči spolku dovolávat 

náhrady jakékoli újmy, která mu v důsledku nesprávných či neúplných údajů vznikla. Člen 

rovněž nemá právo se dovolávat neplatnosti usnesení Valné hromady spolku, kde neměl 

svého delegáta je proto, že mu byla pozvánka zaslána na nesprávnou adresu uvedenou 

v seznamu členů. To neplatí, pokud člen nesprávnost nezavinil.

Zánik členství

1. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:

a) dobrovolným vystoupením člena, a to okamžikem doručení oznámení o vystoupení 

na adresu sídla spolku,

b) úmrtím fyzické osoby, nebo zánikem osoby právnické. Zaniká-li právnická osoba 

s právním nástupcem, může Valná hromadě rozhodnout, že její členství pokračuje 

v osobě tohoto právního nástupce,

c) vyloučením rozhodnutím Výboru z důvodů dále uvedených.

2. Člena lze vyloučit v případě, že

a) nezaplatil stanovený členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem 

dodatečně ve výzvě k zaplacení,
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b) přes písemnou výstrahu opětovně porušil povinnosti vyplývající z členství ve 

spolku, 

c) porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku závažným způsobem.

Za porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku se považuje zejména jednání 

v rozporu s těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku, nebo jednání zjevně směřující proti 

oprávněným zájmům spolku nebo vážně narušující pověst spolku.

Členství vyloučeného člena zaniká dnem rozhodnutí Výboru o vyloučení. Rozhodnutí musí být 

členu doručeno.

Zánikem členství zaniká také členství ve všech orgánech spolku, leda že Valná hromada

rozhodla jinak.

Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:

a) účastnit se na činnosti spolku a čerpat služby poskytované spolkem,

b) čerpat a užívat benefitů, které spolek svým členům poskytuje,

c) být informován o činnosti spolku,

d) vyjádřit svůj názor prostřednictvím svých delegátů na Valné hromadě.

2. Člen spolku je povinen:

a) řídit se těmito stanovami a vnitřními předpisy spolku,

b) jednat i ve své životě tak, aby neohrožoval zájmy spolku nebo jeho pověst,

c) řádně a včas hradit členské příspěvky,

d) je-li činný v orgánech spolku, vykonávat svou funkci řádně a svědomitě,

3. Účastnit se zasedání Valné hromady spolku a to prostřednictvím delegátů Klubu, kteří mají 

mandát od Klubu jednat v jejich zájmu.

4. Nezúčastní-li se člen Výboru Klubu (delegát) z vážného důvodu a náležité omluvy dvou 

nebo více po sobě jdoucích jednání a to v Klubu samotném, či na VH a jiných jednání, která 

jsou pro činnost P-H podstatná, je toto jeho jednání považováno za závažné porušení 

povinností vyplývajících z členství ve spolku a může být důvodem vyloučení ze spolku.

5. Valná hromada může rozhodnout o tom, že někteří členové budou přijati jako čestní. Tito 

členové nemají právo hlasovat na Valné hromadě, mohou se jí však účastnit a vznášet 

návrhy; zároveň však nejsou povinni hradit členské příspěvky.

6. Čestným členům se zasílá pozvánka na Valnou hromadu, nepřihlíží se k nim však 

při určení, zda je Valná hromada usnášeníschopná, ani při hlasování samotném.

7. Změna práv a povinností čestných členů je možná rozhodnutím Valné hromady.

8. Práva a povinnosti člena spolku nepřecházejí na jeho právního nástupce.
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Vznik Parkinson Klubů (PK)

Klub vzniká z místní potřeby v daném regionu, a to schválením zápisu z ustavující 
schůze klubu, na které je navržen předseda, místopředseda a pokladník. Minimální 
počet zakládajících členů je 5, z toho musí být alespoň 3 s PN. 
Člen Klubu je členem Parkinson-Help o.s.
Zápis z ustavující schůze PK se jmenovitým rozdělením funkcí ve Výboru Klubu, 
včetně všech požadovaných informací musí být zaslán Výboru P-H.

Struktura PK

Předseda, místopředseda a pokladník tvoří Výbor PK, který je minimálně trojčlenný, 
vždy však s lichým počtem členů, jejichž náplně práce, odpovědnost určuje předseda 
PK. 

Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou

a) Valná hromada

b) Kontrolní komise

c) Výbor

     V rámci činnosti Parkinson-Help o.s. budou zakládány regionální kluby Parkinson.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valná hromada:

a) schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu spolku,

b) rozhoduje o vzniku a zániku čestného členství ve spolku,

c) stanoví výši a splatnost členských příspěvků.

3. Valnou hromadu spolku svolává Výbor spolku nejméně jedenkrát ročně.

4. Výbor spolku je povinen Valnou hromadu svolat také z podnětu nejméně dvou třetin jeho 

členů, nebo z podnětu jiného orgánu spolku.

5. Nesplní-li Výbor svou povinnost uvedenou v předchozí větě do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy, jsou ti, kdo podnět podali, oprávněn svolat Valnou hromadu na náklady 

spolku sami.

6. Zasedání Valné hromady se svolává následujícími způsoby:

a) doporučeným dopisem zaslaným na adresu člena uvedenou v seznamu členů.

b) zprávou elektronické pošty (e-mail), zaslanou na e-mailovou adresu člena uvedenou 

v seznamu členů. Tento způsob svolání Valné hromady je však přípustný pouze tehdy, 

pokud bylo oznámení o jejím konání zároveň zřetelným a jasným způsobem oznámeno 

na internetových stránkách spolku – oznámení musí být takto zveřejněno nejméně po 

dobu 15 dnů přede dnem konání zasedání.
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7. Zasedání Valné hromady se svolává tak, aby mezi odesláním pozvánky poslednímu ze 

členů spolku a datem konání zasedání neuplynulo méně než 30 dnů.

8. Součástí pozvánky musí být pořad jednání Valné hromady.

9. Člen je na Valné hromadě zastoupen jinou osobou – delegátem Klubu, kterého je členem.

10. Každý Klub má tři delegáty, kterými jsou předseda Klubu, místopředseda Klubu, pokladník 

Klubu (Výbor Klubu). Valné hromady by se měl zúčastnit minimálně jeden delegát z Klubu.

11. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů spolku. 

K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. K přijetí 

rozhodnutí o změně stanov a o zrušení či přeměně spolku je třeba hlasů nadpoloviční 

většiny všech delegátů.

12. Není-li Valná hromada usnášeníschopná, může ten, kdo ji svolal svolat náhradní zasedání 

Valné hromady a to neprodleně. Náhradní zasedání Valné hromady je usnášeníschopné bez 

ohledu na počet přítomných. 

13. V úvodu zasedání Valná hromady volí ze svého středu zapisovatele, ověřovatele zápisu -

minimálně dva lidi, kteří nejsou členy výboru, pokud je VH volební tak také volební komisi 

minimálně tří člennou, která není z členů výborů. Valná hromada je řízena předsedajícím 

VH, což je zpravidla předseda spolku či ředitel spolku.

14. Ze zasedání Valné hromady se pořizuje zápis. Zápis vyhotoví volený zapisovatel a 

podepisují jej ověřovatelé zápisu, předsedající Valné hromady, a celý Výbor.

15. Zápis se zašle na e-mailovou adresu všech členů spolku, uvedenou v seznamu členů.

16. Členové Výboru jsou povinni účastnit se zasedání Valné hromady.

17. Každý Klub má 3 delegáty, tedy 3 hlasy do VH , bez ohledu na velikost klubu.

18. Valná hromada může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto 

případě děje libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah (písemně, 

elektronicky). Pro přijetí rozhodnutí per rollam se však vyžaduje souhlasu všech delegátů 

Valné hromady. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být pojata do zápisu z následujícího 

řádného zasedání VH.

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je kontrolní a revizní orgán spolku.

2. Kontrolní komise má nejméně tři členy, volené a odvolávané Valnou hromadou.

3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek 

činnost v souladu se zákonem, stanovami a vnitřními předpisy spolku.

4. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně ostatní orgány spolku.

5. Kontrolní komise se schází minimálně dvakrát ročně s tím, že jednou se sejde před Valnou 

hromadou, a to tak, aby včas připravila zprávu pro zasedání Valné hromady.

6. Na zasedání Valné hromady, které má schválit řádnou účetní závěrku spolku, přednese 

pověřený člen kontrolní komise zprávu o činnosti komise a jejích zjištěních za uplynulé 
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účetní období.

7. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku 

a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k 

jednotlivým záležitostem. 

8. Zasedání kontrolní komise může svolat kterýkoli z jejích členů. 

9. Kontrolní komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

10. Kontrolní komise má funkční období 3 roky.

Výbor

1. Výbor je kolektivní statutární orgán spolku. 

2. Výbor má nejméně 5 členů na dobu 5 let.

3. Ředitel a předseda jsou zakladatelé spolku.

4. Další členy Výboru jsou obsazeny VH podle pravidel hlasování.

5. Na návrh ředitele, předsedy, Valné hromady, volí Valná hromada ekonoma.

6. Ekonom je přímo podřízen předsedovy a řediteli a má právo účastnit se všech porad Výborů 

i VH.

7. Předseda a ředitel v zásadních a strategických rozhodnutí pro činnost spolku rozhodují vždy 

ve shodě.

8. Zanikne-li členství určité osoby ve Výboru před uplynutím funkčního období, zvolí ředitel ve 

shodě s předsedou jejího nástupce a to až do nejbližší VH.

9. Výbor rozhoduje o všech věcech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti 

jiného orgánu spolku v období mezi Valnými hromadami.

10. Spolek zastupuje a podepisuje ve všech jeho záležitostech předseda spolku a ředitel spolku 

a to každý samostatně.

11. Ředitel a předseda si volí svého nástupce a VH ho potvrdí, či dá vlastní návrh a hlasuje dle 

pravidel.

12. Zasedání Výboru může svolat kterýkoli jeho člen.

13. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

14. Z jednání Výboru se pořizuje zápis, který podepisují všichni zúčastnění. Odepře-li některý 

ze členů Výboru zápis podepsat, uvede se to do zápisu s uvedením důvodu odepření.

15. Výbor může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto případě děje 

libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah (písemně, elektronicky). 

Pro přijetí rozhodnutí per rollam se však vyžaduje souhlasu všech členů Výboru. Rozhodnutí 

přijatá per rollam musí být pojata do zápisu z následujícího řádného zasedání Výboru.¨

16. Volební období je běžně pětileté.
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Závěrečé ustanovení

1. Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dispozitivní 

ustanovení občanského zákoníku se na právní poměry spolku použijí jen v tom případě, že 

nepochybně nejsou v rozporu s těmito stanovami.

2. V případě zániku spolku rozhodne Valná hromada o naložení s likvidačním zůstatkem dle 

vlastní volby. Není-li rozhodování Valné hromady možné, rozhodne o naložení s likvidačním 

zůstatkem Výbor spolku.
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