
S T A N O V Y 

Spolku EpiStop 

 

Článek I. 

Název spolku 

EpiStop z. s. 

 

Článek II. 

Sídlo spolku 

Sídlem spolku je Praha.  

 

Článek III. 

Činnosti a účel spolku  
  

1. Cílem a účelem tohoto spolku je vytvářet platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní 

činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců 

pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků 

státní správy, zástupců médií), s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti. 

2. Hlavní činnost tohoto spolku se bude odvíjet převážně v těchto oblastech: 

2.1  Oblast sociálně-právní 

2.1.1 právní poradenství lidem s epilepsií a jejich rodinným příslušníkům zaměřené zejména 

na problematiku zaměstnání a sociální péče,   

2.1.2 aktivní připomínkování a navrhování vhodných úprav právních předpisů, majících přímé 

dopady na osoby s epilepsií (např.  problematika řízení motorových vozidel, invalidních 

důchodů, lázní, apod.), šíření informací o nových předpisech majících dopady na osoby 

s epilepsií. 

2.2  Oblast zdravotní 

2.2.1 zvýšení standardu péče o pacienty s epilepsií na všech stupních - vzdělávání zdravotníků 

v problematice epilepsie a péče o nemocné, zejména pořádáním přednášek, seminářů 

a symposií,   

2.2.2 spolupráce s národními i mezinárodními registry, které shromažďují data sloužící ke 

zlepšení vědomostí o životě lidí s epilepsií, 

2.2.3 vzdělávání pacientů, pečujících osob a laické veřejnosti v problematice epilepsie a péče 

o nemocné, 

2.2.4 aktivní publikační činnost ve spolupráci s předními odborníky v oblasti epileptologie, 

zpřístupňování publikací a elektronických periodik o dané problematice. 

3. Vedlejší hospodářská činnost   



Spolek bude pořádat osvětové a charitativní akce, jejichž případný zisk musí vždy být využit 

k naplňování účelu, za kterým byl spolek založen.  

 

Článek IV. 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí s jeho 

stanovami a cíli a má zájem se aktivně podílet na jeho činnosti, nebo ji alespoň podporovat.  

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku na základě písemné přihlášky zájemce o 

členství. Zájemce se stává členem spolku ke dni jeho přijetí výborem.  

3. Spolek vede seznam členů obsahující zejména jména a příjmení členů, data narození a e-

mailové adresy. Seznam členů (obsahující pouze jména a příjmení, tedy bez dat narození 

a dalších údajů) je výborem zveřejněn na internetových stránkách spolku. 

4. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí výbor spolku. Výbor je povinen vydat členovi 

na jeho žádost potvrzení o členství.  

5. Členství ve spolku zaniká: 

4.5.1 vystoupením člena, 

4.5.2 úmrtím člena, 

4.5.3 u právnické osoby jejím zrušením, 

4.5.4 zrušením členství na základě rozhodnutí výboru spolku, 

4.5.5 zánikem spolku. 

 

Článek V. 

Práva a povinnosti členů  

1. Člen spolku má zejména následující práva: 

5.1.1 podílet se na činnosti spolku, 

5.1.2 být informován o činnosti spolku, 

5.1.3 podávat návrhy a připomínky k činnosti spolku, obracet se na orgány spolku 

se žádostmi, podněty a stížnostmi a obdržet informaci o jejich vyřízení, 

5.1.4 účastnit se valné hromady spolku, volit a být volen do orgánů spolku. 

2.  Člen spolku má zejména následující povinnosti: 



5.2.1 dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí jeho orgánů, 

5.2.2 prosazovat cíle spolku a podle svých možností se aktivně podílet na jeho činnosti, 

5.2.3 pokud je zvolen do orgánu spolku, má povinnost svědomitě vykonávat svou funkci,  

5.2.4 slušným chováním dobře reprezentovat spolek na veřejnosti, 

5.2.5 informovat spolek o změně svých kontaktních údajů, 

5.2.6 chránit svůj unikátní kód pro přístup do aplikace pro elektronické hlasování tak, aby 

nemohl být zneužit neoprávněnou osobou. 

 

Článek VI. 

Orgány spolku 

1. Valná hromada 

6.1.1 Valná hromada je nevyšším orgánem spolku. Valné hromady se mohou účastnit 

(osobně, či prostřednictvím zástupce vybaveného písemnou plnou mocí) a hlasovat na ní 

všichni členové spolku. 

6.1.2 Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor je 

povinen valnou hromadu svolat, pokud o to písemně požádá alespoň třetina všech členů 

spolku. 

6.1.3 Valná hromada je svolávána pozvánkou zasílanou všem členům spolku e-mailem 

zaslaným na e-mailové adresy uvedené v seznamu členů. Pozvánka musí obsahovat alespoň 

údaje o místu, času a programu jednání valné hromady a musí být odeslána členům alespoň 

deset dnů před stanoveným datem konání valné hromady. 

6.1.4 Odvolání a změna termínu konání valné hromady může být oznámeno členům stejným 

způsobem, jakým byla valná hromada svolána, přičemž musí být členům odesláno alespoň 

jeden pracovní den před oznámeným termínem konání.  

6.1.5 Jednání valné hromady řídí až do volby předsedajícího valné hromady přítomný 

předseda nebo místopředseda výboru. 

6.1.6 Valná hromada je usnášeníschopná za předpokladu přítomnosti prosté většiny všech 

členů spolku. Valná hromada rozhoduje hlasováním, přičemž každý člen má jeden hlas.  

6.1.7 O průběhu jednání valné hromady pořizuje předseda výboru, případně jím pověřený člen 

výboru, zápis. Zápis musí obsahovat alespoň datum, čas a místo konání valné hromady, 

průběh valné hromady a přijatá rozhodnutí včetně údaje o počtu hlasujících pro nebo proti 

přijetí předmětného rozhodnutí. K zápisu se přikládá listina přítomných podepsaná 

jednotlivými přítomnými členy spolku. 



6.1.8 Valná hromada rozhoduje o jakýchkoliv otázkách, které si sama vyhradí, zejména však 

o: 

 a) změnách stanov spolku, 

b) volbě členů výboru spolku, 

c) schválení úkolů spolku na další období, výroční zprávy, rozpočtu a roční účetní závěrky 

spolku, 

d) odvolání dotčené osoby proti rozhodnutí výboru o vyloučení člena spolku, 

e) zrušení spolku s likvidací, 

f) změně právní formy, fúzi či rozdělení spolku. 

6.1.9 Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů, vyjma rozhodnutí 

uvedených v bodě 6.1.8 písmeno a), u nichž je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech 

členů spolku a rozhodnutí uvedených v bodě 6.1.8 písmeno e) a f), u nichž je zapotřebí 

souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů spolku. 

6.1.10 Člen spolku nemůže hlasovat, pokud je rozhodováno o odvolání proti rozhodnutí 

výboru o jeho vyloučení, o tom, zda mu má být prominuto splnění povinnosti, nebo zda má 

být odvolán z funkce člena orgánu spolku. K hlasům členů, kteří nemohou hlasovat, se 

nepřihlíží při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady.  

 

2. Hlasování per rollam 

6.2.1 Členové spolku mohou přijímat rozhodnutí, u nichž není dle právních předpisů 

vyžadována zvláštní forma rozhodnutí (například forma veřejné listiny, písemná forma 

s ověřeným podpisem), také mimo valnou hromadu, formou korespondenčního hlasování per 

rollam. 

6.2.2 Rozhodování per rollam probíhá tak, že pověřený člen výboru rozešle všem členům e-

mailem oznámení, že výbor navrhuje hlasování per rollam a údaj o tom, o jakých otázkách by 

mělo být rozhodováno. Zároveň v oznámení uvede, v jakém termínu je možné se k návrhu 

rozhodnutí vyjádřit, přičemž tato lhůta nebude kratší než patnáct dní. 

6.2.3 Každý člen spolku bude následně oprávněn přihlásit se do elektronické aplikace pro 

elektronické hlasování přístupné na stránkách www.epistop.cz. K přihlášení do aplikace zadá 

každý člen svůj unikátní kód, který zajišťuje identifikaci hlasující osoby. 

6.2.4 Veškeré podklady potřebné k rozhodnutí budou umístěny na webových stránkách 

www.epistop.cz a každý člen spolku bude mít možnost se s nimi před hlasováním seznámit.    

6.2.5 V případě, že se člen spolku ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že se zdržel 

hlasování.  

http://www.epistop.cz/


6.2.6 Rozhodnutí je přijato v případě, že ve stanovené lhůtě hlasovala alespoň prostá většina 

všech členů spolku, pro přijetí rozhodnutí platí stejná kvora jako pro rozhodování na valné 

hromadě. 

6.2.7 Výbor zajistí ve lhůtě dvou týdnů po uplynutí lhůty pro hlasování uveřejnění výsledků 

hlasování na stránkách www.epistop.cz, přičemž tato informace bude obsahovat alespoň údaje 

o tom, jaká rozhodnutí byla přijata a jaká byla zamítnuta a kolik členů hlasovalo pro a proti, 

nebo se zdrželo hlasování. 

6.2.8 Člen spolku nemůže hlasovat, pokud je rozhodováno o odvolání proti rozhodnutí výboru 

o jeho vyloučení, o tom, zda mu má být prominuto splnění povinnosti, nebo zda má být 

odvolán z funkce člena orgánu spolku. K hlasům členů, kteří nemohou hlasovat, se nepřihlíží 

při posuzování usnášníschopnosti hlasování per rollam.   

 

3. Výbor 

  

6.3.1 Výbor je výkonným a statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné 

hromadě. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady, jedná za 

spolek navenek.  

6.3.2 Funkční období členů výboru je 5 let. 

6.3.3 Členy výboru volí a odvolává valná hromada. Výbor má 5 členů.  

6.3.4 V čele výboru stojí předseda, kterého v případě jeho nepřítomnosti zastupuje 

místopředseda výboru.   

 

6.3.5 Zasedání výboru svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 

dvakrát ročně. 

6.3.6 Členství ve výboru zaniká odvoláním valnou hromadou nebo písemnou rezignací člena 

výboru doručenou výboru. 

6.3.7 Výbor zejména: 

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, 

b) koordinuje činnost spolku, 

c) svolává minimálně jednou ročně valnou hromadu, 

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady a rozesílá návrh rozhodnutí pro 

rozhodování per rollam, 

f) hospodaří s finančními prostředky a dalším majetkem spolku podle schváleného rozpočtu a 

plánu činnosti, 

g) rozhoduje o přijetí členů, 

h) vydává potvrzení o členství ve spolku, 

i) rozhoduje o dalších otázkách určených stanovami nebo rozhodnutím valné hromady spolku.  

6.3.8 Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor 

rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

http://www.epistop.cz/


6.3.9 Výbor může rozhodovat způsobem per rollam prostřednictvím aplikace pro elektronické 

hlasování za obdobných podmínek jako valná hromada, popsaných v článku VI.2. 

4. Revizní komise 

6.4.1 Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, kontroluje hospodaření spolku a plnění 

povinností výboru spolku, jakož i to, zda spolek vykonává svou činnost v souladu se 

stanovami a právními předpisy. Mezi kompetence revizní komise náleží: 

a) pověřený člen revizní komise může nahlížet do veškerých dokladů a dokumentů spolku, 

b) pověřený člen revizní komise může žádat od členů spolku, výboru nebo zaměstnanců 

spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem, 

c) v případě potřeby svolat valnou hromadu.  

6.4.2 Revizní komise má 3 členy volené valnou hromadou na funkční období 5 let. 

6.4.3 Pakliže revizní komise zjistí jakékoliv nedostatky, upozorní na ně výbor a na nejbližší 

valné hromadě též členy spolku.  

6.4.4 Členem revizní komise nemůže být člen výboru spolku. 

6.4.5 Členství v revizní komisi může zaniknout písemnou rezignací člena revizní komise 

doručenou revizní komisi, nebo odvoláním člena revizní komise valnou hromadou. 

 

Článek VII. 

Zastupování spolku 

Za spolek je oprávněn jednat a podepisovat předseda výboru společně s dalším členem výboru 

nebo místopředseda výboru společně s dalším členem výboru. 

Článek VIII. 

Zásady hospodaření 

1. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména: 

a) dary, 

b) granty, 

c) dotace, 

d) příspěvky státních i samosprávních orgánů, 

e) příspěvky od fyzických nebo právnických osob, 

f) dobrovolné členské příspěvky, 

g) jiné zákonné zdroje. 

2. Výdaje tvoří náklady spolku na činnosti vykonávané dle stanov a dále na činnosti schválené 

rozhodnutím valné hromady. Veškerý zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít výhradně pro 

spolkovou činnost a správu spolku, za účelem realizace cílů a účelu spolku. 

3. Účetní agenda musí byt vedena podle obecně platných právních předpisů. 



4. Veškeré peněžní a majetkové transakce musí být schváleny výborem. Peněžní a majetkové 

transakce v hodnotě nad 500.000 Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) musí být schváleny 

valnou hromadou. 

 

Článek IX. 

Zánik spolku 

1. Spolek může být zrušen rozhodnutím valné hromady o zrušení spolku nebo o sloučení 

s jiným spolkem a dále pravomocným rozhodnutím příslušného soudu o zrušení spolku. 

2. Při zániku spolku, s výjimkou případu zániku sloučením s jiným spolkem, se provede jeho 

majetkové vypořádání. 

 


