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

PARENT PROJECT, z.s. 

I. 
Název a sídlo spolku 

Zapsaný spolek nese název PARENT PROJECT, z.s. (dále jen spolek) jeho sídlem je Rudé armády 59, Droužkovice, PSČ 
431 44. 

II. 
Poslání a cíle činnosti spolku 

1. Spolek sdružuje pacienty se svalovou dystrofií Duchenne (DMD/Becker (BMD) a jiným typem vzácného 
nervosvalového onemocnění, jejich rodiče a rodinné příslušníky, přenašečky tohoto onemocnění  
a další osoby, které mají o problematiku nervosvalových onemocnění zájem (dále jen členy). 

2. Posláním spolku je prosazovat a hájit zájmy klientů a jejich rodin, vytvářet podmínky pro zlepšování zdravotní  
a sociální péče a odpovídající kvality života, péče a podporovat zajištění účinné léčby. 

3. Toto poslání bude realizovat naplňováním cílů zejména v následujících oblastech: 

a) Podpora zkvalitňování klinické databáze pacientů a prosazování dodržování standardů péče. 

b) Podpora vzniku a fungování specializovaných center pro dětské a dospělé pacienty. 

c) Podpora výzkumu, zařazování pacientů do klinických studií a budoucí léčby. 

d) Zvyšování povědomí o této závažné nemoci mezi laickou i odbornou veřejnost. 

e) Informování členů a odborné veřejnosti o nových možnostech zdravotní a sociální péče a léčby. 

III. 
Účel spolku 

1. Realizovat advokační aktivity ve prospěch pacientů a jejich rodin. 

2. Zpracovávat informační materiály zejména z oblasti výzkumu, péče, rehabilitace, výživy, výchovy. 

3. Zprostředkovávat odborné konzultace se specialisty. 

4. Podporovat rodinu jako celek, všechny její členy, v domácím prostředí. 

5. Organizovat setkávání členů za účelem vzájemné výměny zkušeností a informací. 

6. Organizovat a zajišťovat případnou činnost dobrovolníků. 

7. V případě možnosti léčby vyvíjet aktivity pro schválení léčby pro pacienty v ČR, její dostupnost a  
následné zajištění úhrady z veřejného zdravotního pojištění.  

8. Zprostředkovat dostupné sociální služby a iniciovat dostupnost těchto služeb v rámci celé republiky. 

IV. 

Vedlejší hospodářská činnost spolku 

1. Pořádat kulturní, sportovní a propagační akce především za účelem: získávání finančních prostředků  
na výzkum a budoucí léčbu této nemoci, nákupu pomůcek, přístrojů a zařízení pro zkvalitnění péče  
o pacienty, pomoc rodičům pacientů a zajištění chodu spolku. 

2. Nakladatelská a vydavatelská činnost ve výběru informací směřujících ke zkvalitnění péče o pacienty. 

3. Organizovat sbírky, benefice, prodej, přijímat dary, žádat o granty, dotace a sponzorství. 

  



V. 

Členství ve spolku 

1. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonným výborem (dále jen VV). 

2. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

b) má právo hlasovat Per rollam o změně stanov spolku,   

c) volit předsedu, místopředsedu a členy VV spolku a být do těchto orgánů volen, 

d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

e) má právo účastnit se akcí pořádaných spolkem. 

3. Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy, plnit přijatá usnesení orgánů spolku, 

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly  
v rozporu se zájmy spolku, 

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, 

d) aktivně se podílet na praktické činnosti spolku, 

e) platit členské příspěvky, jejichž výše a frekvence bude schválena členskou schůzí, 

f) při organizování akce s použitím názvu a loga organizace je člen povinen písemně nahlásit  
VV účel a datum konání akce nejméně jeden měsíc před jejím konáním a do jednoho měsíce  
od ukončení akce předložit písemné podrobné vyúčtování a převést na účet spolku získané prostředky nebo 
předat do sídla spolku získané dary. 

4. Členství ve spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení o vystoupení poštou zaslaného na adresu sídla spolku, nebo  

elektronicky zaslaného do emailové adresy spolku: parentproject@parentproject.cz, 

b) úmrtím člena, 

c) zánikem spolku, 

d) vyloučením člena rozhodnutím VV, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání  

členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí (elektronickou poštou) ze strany VV porušuje tyto 
stanovy. O vyloučení je člen informován písemně prostřednictvím oznámení zaslaného do emailové schránky 
člena, nebo poštou na adresu člena, 

e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

5. Seznam členů vede zaměstnanec určený VV. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí zaměstnanec určený VV, po 
schválení předsedou či místopředsedou spolku, při vzniku a zániku členství, a dále při jakékoliv změně podstatných 
údajů. Seznam členů je neveřejný. 
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VI. 

Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze, 

b) výkonný výbor, 

VII. 

Členská schůze 

1. Je nejvyšším orgánem spolku. 

2. Svolává ji předseda nebo místopředseda VV dle potřeby nejméně jednou v roce, prostřednictvím pozvánek 
doručených alespoň 10 dní před jejím konáním, a to elektronicky na e-mailové adresy všech členů  
a zároveň a zveřejněním na oficiálních webových stránkách spolku také alespoň 10 dní předem. Dále  
je předseda spolku povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň 
jedna třetina členů spolku.  

3. Je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání minimálně jedna čtvrtina řádných členů spolku. Členská schůze 
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů  
si jsou rovny. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze rozhodnout jen  
se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů spolku. O schvalování stanov a zrušení spolku rozhoduje 
členská schůze dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů. Mimo zasedání členské schůze může být o změně 
stanov hlasováno Per rollam, a to e-mailem, na základě výzvy předsedy VV, po schválení VV. Hlasování Per rollam je 
platné, pokud pro změnu stanov hlasovala nadpoloviční většina členů spolku. V ostatních věcech rozhoduje 
nadpoloviční většinou přítomných členů. 

4. Do působnosti členské schůze patří zejména: 

a) schvalování stanov spolku, jejich změn a doplnění,  

b) volba členů výkonného výboru a jejich odvolávání, 

c) schvalování výše a způsobu placení členských příspěvků, 

d) rozhodnutí o přeměně či rozdělení spolku 

e) plnění úkolů revizního orgánu na kontrolu činnosti a hospodaření spolku (může zřídit revizní komisi), 

f) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí VV ve věcech členství spolku, 

g) přijímá další rozhodnutí dle těchto stanov nebo dle rozhodnutí členské schůze, 

VIII. 

Výkonný výbor 

1. Je volen členskou schůzí, a po jeho zvolení členská schůze z jeho členů volí předsedu a místopředsedu. 

2. Je tvořen pěti členy: předsedou, místopředsedou a třemi členy. 

3. Řídí činnost spolku v obdobích mezi členskými schůzemi. 

4. Rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu spolku. 

5. Je statutárním výkonným orgánem spolku. 

6. Zodpovídá zejména za svolávání členské schůze, za včasné hrazení závazků a vymáhání pohledávek spolku, vedení 
evidence členů, schvalování projektů s použitím názvu a loga spolku. 

7. Sestavuje rozpočet a vynakládání finančních prostředků, zpracovává výroční zprávu spolku. 

8. Schvaluje roční vyúčtování a roční plán činnosti. 

9. Může vydávat organizační a jednací řád nebo jiné interní předpisy spolku. 



10. Schází se dle potřeby. 

11. Potvrzuje přijetí za člena spolku. 

12. Rozhoduje o zrušení členství v spolku. 

13. VV svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, podle potřeby jimi pověřený člen výboru. 

14. Předseda a místopředseda, jsou oprávněni za spolek činit právní jednání směřující k přijímání nebo poskytování 
finančních závazků za spolek, a to samostatně. První členové VV byli voleni na období dvou let. Další funkční období 
je v délce trvání tří let. Členové VV mohou být voleni opakovaně. 

15. Člen VV může z funkce odstoupit písemným oznámením, jeho funkční období pak končí dnem, kdy tuto skutečnost 
vzala nebo měla vzít na vědomí členská schůze či VV nebo uplynutím lhůty dvou měsíců od doručení oznámení. 

16. Člen VV může být členskou schůzí odvolán, jeho funkce pak končí dnem, ke kterému byl odvolán. 

17. Funkce člena VV končí uplynutím funkčního období a ukončením členství ve spolku. 

18. Jednání VV svolává a řídí jeho předseda nebo místopředseda. Mimořádné zasedání VV může být svoláno na žádost 
některého jeho člena. 

19. V případě, že některý z členů VV nesouhlasí s některým usnesením VV, musí být vždy o věci hlasováno. O přijetí 
usnesení rozhodne vždy většina hlasů členů VV. 

20. Mezi členskými schůzemi VV nahrazuje osobní jednání emailová korespondence mezi členy VV pomocí e-mailové 
schránky VV. Závěry z této korespondence mají závaznou povahu stejně, jako závěry z jednání VV. V případě 
potřeby hlasování je postup stejný jako u hlasování na jednání VV. 

21. VV rozhoduje prostou většinou hlasů ve všech věcech týkajících se spolku buď z vlastního podnětu, nebo podnětu 
člena spolku, na své schůzi nebo prostřednictvím hlasování elektronickou poštou. 

22. Členové VV mají právo pozastavit členství ve VV členu, který jedná v rozporu s cíli a posláním spolku. Členství je 
pozastaveno do rozhodnutí nejbližší členské schůze. S pozastavením členství musí souhlasit všichni další členové 
VV. 

23. Odstoupí-li, pozbude-li členství ve VV nebo zemře-li některý z členů VV v průběhu jeho funkčního období, kooptuje 
VV na jeho místo dalšího člena výboru, který splňuje podmínky pro zvolení a řádný výkon funkce ve VV. Kooptovaný 
člen vykonává svou funkci do nejbližší členské schůze. 

24. Členové VV mají právo schválit čestného předsedu na základě návrhu, kteréhokoliv člena spolku. Funkce čestného 
předsedy je udělována jako ocenění za zásluhy o rozvoj spolku a prosazování jeho cílů, za zásluhy o šíření dobrého 
jména PARENT PROJECT, z. s. Je to funkce čestná bez výkonných pravomocí. Čestný předseda: 

a) musí být členem spolku, 

b) má právo účastnit se jednání VV s hlasem poradním, 

c) má právo navrhovat kandidáty do VV spolku, 

d) může kdykoliv odstoupit ze své funkce na základě písemného oznámení Výboru. 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Činnosti spolku se řídí těmito stanovami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zrušení a likvidace spolku probíhá v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Toto nové úplné znění stanov nabývá účinnosti dnem schválení členskou schůzí a v plném rozsahu nahrazuje 
všechna předchozí znění. 

4. Tyto Stanovy nabyly platnosti a účinnosti schválením na členské schůzi dne 23.11.2019. 


