
 

STANOVY 

Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Čl. I. 

Název spolku 

Název spolku: Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. 

Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. vznikl dne 8. května 1990 jako občanské 

sdružení na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR pod názvem Společnost E / Czech 

Epilepsy Association. V roce 2014 bylo občanské sdružení v souladu s legislativními změnami 

ze zákona transformováno na zapsaný spolek. Změna právní formy nijak neovlivnila účel, 

hlavní cíle a směřování organizace (dále jen „spolek“). 

 

Čl. II. 

Sídlo spolku 

Liškova 959 / 3, 142 00 Praha 4 - Kamýk 

 

Čl. III. 

Statut spolku 

1. Spolek je samostatnou právnickou osobou. 

2. Spolek je dobrovolná, nezávislá, nepolitická organizace, sdružující fyzické i právnické osoby, 

které podporují cíle spolku na základě společného zájmu na území celé ČR. 

3. Za účelem podpory cíle spolku může být spolek zakladatelem nebo spoluzakladatelem jiné 

právnické osoby, pokud činnost takové organizace podporuje účel spolku. 

4. Spolek se může podílet na činnosti i jiných právnických osob nebo institucí k naplnění svého 

účelu. 

Čl. IV. 

Účel spolku 

1. Spolek svou činností usiluje o zlepšení postavení osob s epilepsií ve společnosti. 

2. Poskytuje svým členům i ostatním zájemcům o danou problematiku sociální službu odborného 

sociálního poradenství a další podpůrné aktivizační služby a činnosti. 

3. Zajišťuje psychologické konzultace, edukační, publikační, osvětovou činnost a zajišťuje 

rekondiční pobyty. 

4. V oblasti obecně právních předpisů předkládá všem stupňům zákonodárné, samosprávné i 

výkonné moci připomínky a návrhy, které se dotýkají zdravotně postižených osob, lidí s epilepsií 

a jejich blízkých a které mohou vést ke zlepšení jejich postavení ve společnosti. 

5. Podporuje zaměstnávání lidí s epilepsií. 
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6. V rámci spolupráce s veřejností a jinými organizacemi podporuje vzájemnou a účinnou pomoc 

zdravotně postiženým občanům, a to jak v rámci ČR, tak i v mezinárodním měřítku. 

7. Provozuje internetové stránky. 

8. Podílí se na přípravě právních předpisů a připomínkovém řízení k navrhovaným právním 

předpisům týkajících se naplňování účelu spolku. 

9. Prezentuje spolek a výsledky jeho činnosti ve vztahu k laické a odborné veřejnosti. 

10. K vedlejším činnostem spolku k naplnění účelu spolku a podpoře hlavních činností náleží: 

a) Pořádání odborných přednášek, konzultací, kulturních, vzdělávacích, výukových a 

společenských akcí, zprostředkování poradenství. 

b) Vydávání odborně zaměřených publikací a dalších informačních a propagačních tiskovin 

souvisejících s propagací činnosti a výsledků spolku. 

c) Zajištění a správa prostředků určených pro vlastní činnost spolku a nakládání s nimi v souladu 

s cílem a zaměřením spolku. 

d) Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v sociálním podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Spolek a jeho sociální podnik 

jsou založeny na principech, které sledují: 

 společný prospěšný cíl = zaměstnává a sociálně začleňuje znevýhodněné osoby na trh práce 

 sociální prospěch = zaměstnanci se účastní na směřování podniku a důraz je kladen na rozvoj 

jejich pracovních kompetencí 

 ekonomický prospěch = více než 50 % případného zisku je používáno přednostně pro rozvoj 

sociálního podniku 

 enviromentální a místní prospěch = sociální podnik upřednostňuje a uspokojuje potřeby místní 

komunity a poptávky 

 

PODMÍNKY ČLENSTVÍ 

Čl. V. 

Vznik členství 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba mající zájem aktivně podporovat 

cíle spolku a respektovat stanovy spolku. 

2. Druhy členství: 

a) Sympatizant: 

i. Členství vzniká na základě doručením oficiální přihlášky spolku na adresu sídla, 

elektronickou adresu spolku, nebo vyplněním elektronického formuláře na 

internetových stránkách spolku (pokud je formulář zřízen). 

ii. Člen sympatizant má právo: 

(1) účastnit se členské schůze  

(2) účastnit se kulturních, pobytových a vzdělávacích programů pořádaných spolkem a 

jeho individuálními členy, 

(3) podílet se na činnostech spolku, vyjma činností, které dle stanov přísluší pouze 

individuálním členům, 

(4) využívat dalších výhod a služeb, které spolek poskytuje, vyjma výhod a služeb, které 

dle stanov přísluší pouze individuálním členům. 

iii. Tento typ členství je bezplatný, příspěvky jsou dobrovolné. 

b) Individuální člen: 
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i. O vzniku členství rozhoduje předseda spolku na základě doručení přihlášky na adresu 

sídla, nebo elektronickou adresu spolku a následným písemným potvrzením o 

rozhodnutí výkonného výboru.  

ii. Individuálním členem spolku může být každý občan ČR starší 15 let, který má epilepsii 

(případně kombinovanou s jiným zdravotním postižením), dále jeho zákonní zástupci a 

ostatní rodinní příslušníci, popř. další osoby starší 15 let se zájmem o problematiku 

epilepsie. 

iii. Podmínkou vzniku členství je též uhrazení členského poplatku, jehož výši stanovil 

výkonný výbor (výkonný výbor může v případech hodných zvláštního zřetele 

rozhodnout, že poplatek lze prominout). 

iv. Individuální člen má právo: 

(1) být volen do orgánů spolku, 

(2) účastnit se členské schůze,  

(3) hlasovat na členské schůzi a uplatňovat návrhy a protinávrhy, 

(4) podílet se na činnostech spolku, 

(5) požadovat vysvětlení od výkonného výboru týkající se jeho činnosti, 

(6) účastnit se kulturních, pobytových a vzdělávacích programů pořádaných spolkem a 

jeho řádnými členy, 

(7) využívat dalších výhod a služeb, které spolek poskytuje. 

c) Kolektivní člen: 

i. Kolektivním členem může být právnická osoba na základě písemné dohody, schválené 

výkonným výborem a podepsané předsedou spolku a oprávněným zástupcem druhé 

strany. 

ii. Kolektivní člen má prostřednictvím svého zástupce právo: 

(1) účastnit se členské schůze, 

(2) účastnit se kulturních, pobytových a vzdělávacích programů pořádaných spolkem a 

jeho individuálními členy, 

(3) podílet se na činnostech spolku, vyjma činností, které dle stanov přísluší pouze 

individuálním členům, 

(4) využívat dalších výhod a služeb, které spolek poskytuje, vyjma výhod a služeb, které 

dle stanov přísluší pouze individuálním členům. 

d) Čestný člen: 

i. o vzniku členství rozhoduje výkonný výbor spolku, na základě písemně potvrzeného 

souhlasu navrženého kandidáta, 

ii. čestný člen má právo: 

(1) účastnit se členské schůze, 

(2) být volen do orgánů spolku, 

(3) účastnit se kulturních, pobytových a vzdělávacích programů pořádaných 
spolkem a jeho     individuálními členy, 

(4) podílet se na činnostech spolku, vyjma činností, které dle stanov přísluší pouze 
individuálním členům, 

(5) využívat dalších výhod a služeb, které spolek poskytuje, vyjma výhod a služeb, 
které dle stanov přísluší pouze individuálním členům. 
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iii. tento typ členství je bezplatný, příspěvky jsou dobrovolné. 

 

Čl. VI. 

Povinnosti člena spolku 

Člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku, respektovat usnesení orgánů spolku a jednat vždy 

tak, aby nepoškozoval zájmy spolku. 

 

Čl. VII. 

Zánik členství 

1. Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením, přičemž vystoupení musí člen písemně nebo e-mailem oznámit výkonnému 

výboru, členství zanikne dnem doručení takového oznámení, 

b) vyloučením na základě rozhodnutí výkonného výboru (např. z důvodu závažného porušení 

povinností vyplývajících ze stanov, kdy člen jedná proti zájmům spolku a poškozuje dobré 

jméno spolku; neplacení členského poplatku v řádném termínu), 

c) úmrtím člena,  

d) individuální členství zaniká také nezaplacením členského příspěvku po dobu jednoho roku, 

kdy se člen automaticky stane členem sympatizantem, 

e) zánikem spolku, 

f) kolektivní členství zaniká nedodržením schválené a podepsané dohody, nebo zánikem člena 

právnické osoby, 

g) čestné členství zaniká jeho odejmutím výkonným výborem. 

 

Čl. VIII. 

Seznam členů 

1. Předseda spolku vede seznam všech členů spolku. V seznamu jsou evidovány tyto údaje: 

a) jméno, příjmení člena a zastoupené osoby/název právnické osoby, 

b) odborné či zájmové zaměření, 

c) ročník narození/identifikační číslo právnické osoby, 

d) adresa bydliště člena/sídlo právnické osoby, 

e) pověřený zástupce u právnické osoby, 

f) druh členství a úhradu plateb s členstvím spojených. 

2. Do seznamu se zapisují i další údaje, pokud s tím člen vyjádří souhlas. Člen spolku je povinen 

oznámit bez zbytečného odkladu všechny změny zapisovaných údajů týkajících se jeho osoby. 

 

ORGÁNY SPOLKU 

Čl. IX. 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou:   

              -      Členská schůze jako poradní orgán, 

-      výkonný výbor jako orgán výkonný a nejvyšší, 

-      předseda spolku jako individuální orgán statutární, 

-      revizní komise jako orgán kontrolní. 
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Čl. X. 

Členská schůze  

1. Členská schůze je poradním orgánem spolku.  

2. Členskou schůzi svolává výkonný výbor zasláním písemné pozvánky, nebo elektronické písemné 

pozvánky všem členům spolku na adresu uvedenou v seznamu členů, a to nejméně 14 dní před 

dnem konání členské schůze. Termín konání členské schůze stanoví výkonný výbor nejméně 

jednou za rok. Členské schůze se mohou účastnit všichni členové a osoby, které k účasti přizve 

výkonný výbor. Člen spolku se účastní členské schůze osobně, nebo v zastoupení na základě plné 

moci. Každý člen oprávněný volit má jeden hlas. 

3. Členská schůze je oprávněna požadovat po výkonném výboru: 

a) zprávu o činnosti a zprávu revizní komise za uplynulé období,  

b) účetní závěrku za uplynulé období, 

c) plán činnosti na následující období, 

d) svolání revizní komise. 

4. K přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, 

pokud stanovy výslovně nestanoví jinak. 

5. Členská schůze je oprávněna dávat výkonnému výboru podněty k řešení týkající se činností spolku.  

6. Výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi do 30 dnů ode dne, kdy o to 

písemně požádá alespoň jedna třetina všech individuálních členů spolku.  

7. V případě zániku výkonného výboru jsou individuální a čestní členové povinni svolat mimořádnou 

členskou schůzi sami, a to do 30 dnů ode dne, kdy se o zániku výkonného výboru dozvěděli. Na 

mimořádné členské schůzi pak dojde ke zvolení nového výkonného výboru. Pokud mimořádná 

členská schůze volí členy výkonného výboru, je způsobilá k usnášení, je-li přítomno alespoň 50 

individuálních a čestných členů. 

a) Na pozici člena výkonného výboru může kandidovat pouze fyzická osoba, která dosáhla 18 

let, je plně způsobilá k právním úkonům a je individuálním nebo čestným členem spolku. 

b) Úmysl kandidovat zájemce písemně oznámí nejpozději v den konání mimořádné členské 

schůze. 

c) Volba nových členů výkonného výboru probíhá tak, že se přítomným individuálním členům 

rozdá seznam kandidátů a ti zakroužkují jméno, kterému dají svůj hlas. Dle počtu 

přidělených hlasů se určí pořadí zvolených kandidátů.  

d) Bezprostředně po svém zvolení uspořádá výkonný výbor ustavující schůzi, kde členové 

výkonného výboru ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu spolku.  

8. Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do 30 dnů od jeho ukončení. 

Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, 

kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata 

a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání 

členské schůze. 

 

Čl. XI. 

Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor je výkonný a nejvyšší orgán spolku.  

2. Výkonný výbor má 7 členů, které volí výkonný výbor na dobu 4 let. 

3. Pokud člen výkonného výboru zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán před skončením funkčního 

období, zbývající členové výkonného výboru bezodkladně dohodou jmenují člena nového. Takto 
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jmenovaní členové výkonného výboru jsou jmenováni pouze na zbytek funkčního období, které 

příslušelo předchozímu členu výkonného výboru. O průběhu jmenování učiní výkonný výbor zápis. 

4. Jednání výkonného výboru svolává a řídí předseda spolku, a to minimálně 3x ročně. K přijetí 

rozhodnutí výkonného výboru je zapotřebí účasti minimálně 3 členů a souhlasu nadpoloviční 

většiny přítomných členů výboru, pokud stanovy výslovně nestanoví jinak. Každému členu 

výkonného výboru náleží při hlasování jeden hlas, předsedovi náleží při hlasování též jeden hlas, 

při rovnosti hlasů je jeho hlas rozhodující. 

5. Výkonný výbor je oprávněn rozhodnout v kterékoliv věci týkající se spolku, kromě věcí patřících 

do působnosti členské schůze, nebo předsedy spolku a revizní komise. Řídí veškerou činnost 

spolku, schvaluje vnitřní řády a metodiky pro činnost, práci, praktický provoz a organizaci spolku.  

6. Do působnosti výkonného výboru náleží: 

a) provádění koncepce činnosti spolku, 

b) řízení činnosti spolku v souladu se stanovami, 

c) výklad a změna stanov, 

d) rozhodování o změně názvu a loga spolku,  

e) volba členů výkonného výboru a jejich odvolávání,  

f) volba a odvolávání předsedy, místopředsedy a dalších funkcionářů spolku, 

g) zřizuje revizní komisi a volí a odvolává její členy včetně náhradníků, 

h) schvaluje rozpočet, podle kterého se řídí hospodaření spolku, 

i) schvaluje a vydává výroční zprávy o hospodaření spolku,  

j) rozhoduje o všech záležitostech spolku a zajišťuje všechny činností spolku, pokud 

nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze, 

k) rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku, 

l) svolává revizní komisi a členskou schůzi, 

m) rozhoduje o náplni práce a odměnách pro zaměstnance,  

n) rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro 

to existují závažné důvody, 

o) rozhoduje o zřízení či zrušení pobočného spolku na regionální úrovni, 

p) rozhoduje o zrušení spolku, nebo jeho sloučení s jiným spolkem. 

 

7. O každém jednání výkonného výboru musí být pořízen zápis obsahující datum, předmět jednání, 

podstatné návrhy, výsledky hlasování a usnesení. 

8. Výkonný výbor je dále povinován členské schůzi předkládáním zprávy o činnosti a hospodaření 

spolku za uplynulý kalendářní rok. 

9. Ke splnění některých svých úkolů může výkonný výbor zřídit pomocné výkonné orgány spolku 

(komise, rady atd.), které svou činnost vykonávají za účelem splnění daného úkolu, zajištění 

průběžného chodu spolku a jsou vždy podřízené výkonnému výboru a samostatně mohou 

rozhodovat pouze v rámci svěřených pravomocí. O jejich vytvoření a výsledcích průběžně 

informuje výkonný výbor členy spolku, a to zejména na členské schůzi. 

10. Výkonný výbor nejpozději 30 dnů před koncem svého funkčního období určí termín voleb a jejich 

zajištění. Termín konání voleb je povinen oznámit nejpozději 7 dní před termínem voleb všem 

individuálním a čestným členům spolku. 

11. Na pozici člena výkonného výboru může kandidovat pouze fyzická osoba, která dosáhla 18 let, je 

plně způsobilá k právním úkonům a je individuálním nebo čestným členem spolku.  
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12. Úmysl kandidovat zájemce písemně oznámí nejpozději 7 dní před datem konání voleb stávajícímu 

výkonnému výboru. 

13. Volba nových členů výkonného výboru probíhá aklamací.  

14. Bezprostředně po svém zvolení uspořádá výkonný výbor ustavující schůzi, kde členové výkonného 

výboru ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu spolku. 

 

Čl. XII. 

Předseda a místopředseda spolku 

1. Spolek zastupuje individuální statutární orgán, kterým je osoba předsedy.  

2. Předseda je volen výkonným výborem z řad jeho členů na dobu 4 let, a je tedy zároveň i předsedou 

výkonného výboru.  

3. V období mezi jednáními výkonného výboru má předseda právo rozhodovat o neodkladných 

záležitostech týkajících se spolku samostatně.  

4. Předseda je povinen jednat za spolek s péčí řádného hospodáře a je oprávněn činit právní úkony 

za spolek a zavazovat spolek pouze v souladu s účelem spolku a koncepcí činnosti spolku. O svých 

rozhodnutích je povinen informovat výkonný výbor co nejdříve, nejpozději však na nejbližším 

jednání výkonného výboru. Pokud je nutné získat souhlas výboru a není možné v daném termínu 

svolat mimořádné zasedání, proběhne jednání se členy výboru individuálně, a to osobně, 

písemně, telefonicky či elektronickou poštou.  

5. V případě pracovní neschopnosti či dlouhodobé nepřítomnosti předsedy jej v plném rozsahu může 

zastoupit místopředseda či další osoba pověřená výkonným výborem. 

6. Místopředseda spolku je volen výkonným výborem z řad jeho členů na dobu 4 let. 

7. Podepisování za spolek probíhá tak, že k nadepsanému, nebo jinak vyznačenému názvu spolku 

připojí předseda svůj podpis. 

8. Předseda je oprávněn samostatně jednat za sdružení a zavazovat jej až do výše 50 000,- Kč + DPH. 

V případě, že závazky překročí stanovenou finanční hranici, podepisování za sdružení probíhá tak, 

že k nadepsanému, nebo jinak vyznačenému názvu sdružení připojí své podpisy předseda spolu s 

dalším členem výkonného výboru, nebo jiná osoba k tomu výkonným výborem pověřená. Netýká 

se schválených projektů (u nichž je rozsah uveden ve schváleném rozpočtu), kde smlouvy a 

peněžní transakce schvaluje a podepisuje sám předseda spolku či jiná k tomu pověřená osoba.  

9. Pro dílčí plnění některých úkolů může pověřit předseda jiného člena výkonného výboru a rovněž 

mimořádně z důvodu odbornosti i jinou osobu. 

10. V případě odstoupení či jiného důvodu odchodu předsedy je nový předseda volen opět výkonným 

výborem, a to ve lhůtě do 30 dnů. 

11. Na základě iniciativy jednotlivých členů spolku, nebo za účelem posílení chodu spolku ve 

vybraném regionu může předseda zřídit Kluby spolku. Kluby nemají samostatnou právní 

subjektivitu, jsou vždy podřízené spolku a svou činnost vykonávají pouze v písemně vymezeném 

rozsahu a regionu. Samostatně tedy mohou rozhodovat pouze v rámci svěřených pravomocí. O 

jejich vytvoření a výsledcích průběžně informuje předseda výkonný výbor a členy spolku, a to 

zejména na členské schůzi. 
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Čl. XIII. 

Revizní komise 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku. 

2. Počet členů revizní komise a délku funkčního období určuje výkonný výbor, počet musí být lichý, 

nejméně tříčlenný s jedním náhradníkem. V případě odchodu některého člena během volebního 

období nastupuje na jeho místo náhradník. Není-li již k dispozici ani náhradník, volí výkonný výbor 

do revizní komise nového zástupce a náhradníka.  

3. Předseda revizní komise je volen výkonným výborem a je oprávněn se účastnit zasedání 

výkonného výboru. 

4. Revizní komise se schází třikrát ročně. 

5. Revizní komise je povinna provádět kontrolu a revizi hospodaření spolku, včetně hospodaření 

všech orgánů spolku. 

6. Revizní komise je povinna vypracovávat roční zprávy o výsledcích své činnosti a předkládat je 

výkonnému výboru a členské schůzi.  

7. Členství v revizní komisi zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím či odstoupením člena nebo 

odvoláním výkonným výborem, popřípadě zánikem spolku. 

 

Čl. XIV. 

Společná ustanovení o orgánech spolku 

1. K volbě do orgánu spolku je nutný souhlas kandidáta s výkonem funkce. 

2. Člen orgánu spolku je oprávněn vzdát se své funkce. O tom je povinen učinit písemné oznámení, 

zaslané předsedovi výkonného výboru. Pokud se funkce vzdá sám předseda, učiní tak zasláním 

písemného oznámení všem členům výkonnému výboru. 

3. Funkce člena orgánu spolku zanikne, zanikne-li funkcionáři členství ve spolku. 

 

Čl. XV. 

Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří se svým majetkem účelně a hospodárně v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Spolek sestavuje každoročně svůj rozpočet, dle kterého hospodaří. 

3. Členské příspěvky jsou zavedeny pouze pro individuální členy. O případné změně výše členských 

příspěvků rozhoduje výkonný výbor. 

4. Spolek nabývá majetek zejména: 

a) z členských příspěvků, 

b) z dobrovolných členských příspěvků, 

c) z dobrovolných příspěvků třetích osob (právnických i fyzických), 

d) ze sponzorských a jiných darů (finančních i nefinančních), 

e) prodejem sponzorských darů, 

f) komerčním využitím sponzorských ploch, 

g) ze státních a mezinárodních dotací a grantů, 

h) z výnosů ze sbírek, 

i) z výnosů z vedlejších činností spolku, 

j) z výnosů z vlastního majetku. 

5. Spolek neusiluje ve svém hospodaření o vytvoření zisku. Získané prostředky budou použity ve 

prospěch spolku k činnostem zajišťujícím naplnění účelu spolku. 

6. Spolek odpovídá za své závazky celým svým jměním; členové neodpovídají za závazky spolku. 



   

~ 9 ~ 

Čl. XVI. 

Ukončení činnosti a zánik spolku 

1. Spolek může být zrušen rozhodnutím soudu, bude-li naplněn některý ze zákonných důvodů. 

2. Spolek může být zrušen dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jiným spolkem, o čemž 

rozhoduje výkonný výbor. Toto rozhodnutí musí jednohlasně schválit, a to na základě kontroly a 

revize hospodaření a činnosti spolku když uzná tuto skutečnost za nevyhnutelné řešení. 

3. V případě zrušení spolku určí výkonný výbor termín a způsob vypořádání majetku, závazků a 

pohledávek v souladu s obecně platnými předpisy.  

4. Spolek zanikne dnem výmazu ze spolkového rejstříku.  

 

Tyto stanovy byly schváleny výkonným výborem v Praze dne 4. října 2017. 

 


