STANOVY
Paleček - spolek lidí malého vzrůstu
I.
Název a sídlo
1. Název spolku: Paleček - spolek lidí malého vzrůstu (dále jen „spolek“).
2. Sídlo spolku: V Uličce 24, 277 51 Nelahozeves.
II.
Právní postavení spolku
1. Spolek je dobrovolnou, nezávislou, zájmovou organizací sdružující občany malého vzrůstu, jejich
příbuzné a příznivce.
2. Spolek je právnickou osobou.
III.
Cíle a činnost spolku
1. Účel spolku je:
- sdružování občanů malého vzrůstu, jejich příbuzné a příznivce za účelem snadnějšího
překonávání následků tohoto zdravotního postižení a odstraňování problémů s ním souvisejících.
2. Spolek se zaměřuje na dosažení těchto cílů:
− všestranná pomoc občanům s malým vzrůstem a jejich rodinám při překonávání následků tohoto
zdravotního postižení a vyvíjení aktivit vedoucích k odstraňování problémů s ním souvisejících,
− poskytování informací a vzdělávání v oblasti příčin a následků malého vzrůstu,
− propagace problematiky malých lidí ve veřejnosti a jejich integrace do společnosti,
− spolupráce s podobnými organizacemi v České republice i zahraničí,
− usilování o naplnění obecných lidských práv i specifických práv zdravotně postižených,
− zastupování členů při jednáních s orgány státní správy a ovlivňování legislativy ve prospěch
zdravotně postižených,
− navazování kontaktů mezi lidmi s malým vzrůstem a mezi rodiči takto postižených dětí.
3. Pro zajištění výše uvedených cílů bude spolek mimo jiné usilovat o:
− spolupráci s lékařskými a dalšími odborníky,
− provozování sociálně právní a zdravotní poradny,
− realizaci společenských, kulturních a sportovních akcí a projektů,
− průběžné připomínkování legislativních norem zejména prostřednictvím zástupců organizací
zdravotně postižených,
− vstup do mezinárodní federace sdružující organizace lidí s malým vzrůstem.
IV.
Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické nebo právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
2. Členství ve spolku může být:

− obecné (člen platící příspěvky bez hlasovacího práva)
− řádné (člen platící příspěvky s hlasovacím právem, tedy po dosažení 18 let věku)
− čestné.
3. Obecné i řádné členství vzniká a trvá na základě písemné přihlášky uchazeče schválené výkonnou
radou a placením ročního členského příspěvku.
4. Čestným členem je z rozhodnutí valné hromady jmenována osobnost, která souhlasí s cíli spolku a
podporuje je. Takovýto člen není povinen platit roční členské příspěvky.
5. Členství zaniká
− písemným oznámením člena,
− úmrtím člena,
− u právnické osoby jejím zrušením,
− zánikem spolku,
− vyloučením člena.
6. Spolek může vyloučit člena usnesením valné hromady, jestliže hrubě porušuje stanovy. Před
vyloučením výkonná rada písemně upozorní člena a kontrolní komisi na zjištěné nedostatky a jejich
důsledky a stanoví přiměřenou lhůtu k vyjádření.
7. Roční členský příspěvek je stanovován usnesením valné hromady.
Splatnost ročního členského příspěvku je nejpozději do termínu konání valné hromady.

V.
Práva a povinnosti členů
1. Řádný člen má právo zejména:
− podílet se na činnosti spolku,
− volit a být volen do orgánů spolku (po dosažení 18 let),
− obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
− požadovat informace o činnosti spolku a vyjadřovat se k výsledku činnosti spolku,
− využívat všech výhod spolku.
2. Řádný člen má povinnost zejména:
− dodržovat stanovy spolku,
− aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
− účastnit se svolaných valných hromad,
− řádně a včas platit členské příspěvky,
− informovat orgány spolku bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které se dozvěděl a které by
mohly ve svém důsledku prospět nebo ohrozit zájmy spolku,
3. Čestný člen má právo podílet se na činnosti spolku bez možnosti ovlivňování rozhodování organizace
a využívat některých výhod spolku. Čestný člen je povinen dodržovat stanovy spolku a podílet se na
plnění cílů spolku.
VI.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
− valná hromada,
− výkonná rada,
− kontrolní komise.

VII.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a mohou se jí účastnit všichni řádní členové spolku.
2. Valnou hromadu svolává výkonná rada písemnou pozvánkou s uvedením data, hodiny, místa a
programu jednání. Všichni řádní členové jsou povinni vyplnit a zaslat organizátorům zpět a včas
písemně vyplněnou návratku, která slouží jako podklad pro usnášeníschopnost valné hromady.
V případě neúčasti na valné hromadě je nutné organizátorům včas zaslat písemnou omluvenku.
Pokud by se včas nesešel potřebný počet návratek, musí být termín valné hromady změněn.
3. Valná hromada se koná dle potřeby, nejméně však jednou za rok. Výkonná rada svolává mimořádnou
valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina řádných členů spolku. Žádost o svolání
mimořádné valné hromady musí být výkonné radě doručena písemně, spolu s návrhem programu
mimořádné valné hromady.
4. Valná hromada zejména:
− schvaluje stanovy, jejich změny a výši ročního členského příspěvku,
− rozhoduje o cílech a činnosti spolku,
− volí a odvolává výkonnou radu a na návrh výkonné rady i členy kontrolní komise,
− schvaluje výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření,
− rozhoduje o zrušení členství,
− rozhoduje o zrušení spolku a o majetkovém vypořádání po jeho zániku anebo o sloučení
s jiným spolkem.
5. Valná hromada je schopna usnášet se, je-li přítomna alespoň jedna třetina řádných členů spolku.
Pokud se nesejde alespoň jedna třetina řádných členů, valná hromada se nekoná a výkonná rada je
povinna svolat ji v novém termínu, nejpozději do tří měsíců od data, na které byla tato valná hromada
původně svolána.
6. K platnosti usnesení valné hromady je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných řádných členů
spolku.
K přijetí stanov a jejich změn, k přijetí rozhodnutí o zániku spolku nebo sloučení s jiným spolkem, jakož
i k odvolání výkonné rady je potřebná více jak dvoutřetinová většina hlasů přítomných řádných členů.
7. Hlasovací právo řádných členů spolku je rovné.
8. Hlasování na valné hromadě jsou veřejná, v rámci členské základny, jakožto i volba členů výkonného
výboru a kontrolní komise.
VIII.
Rozhodování mimo zasedání valné hromady – per rollam

1. Není-li svolaná valná hromada způsobilá se usnášet, může výkonná rada navrhnout e-mailem do
jednoho měsíce ode dne, na který byla valná hromada svolána, aby řádní členové spolku rozhodli o
týchž záležitostech mimo zasedání valné hromady.
2. Výkonná rada může navrhnout, aby řádní členové spolku rozhodli mimo zasedání valné hromady i bez
naplnění podmínek odstavce 1 v těchto záležitostech:
a) změna stanov,

b) volba a odvolání členů volených orgánů spolku,
c) schválení výše ročního členského příspěvku.
3. Návrh na rozhodnutí řádných členů spolku mimo zasedání valné hromady musí obsahovat
a) návrh usnesení (úplné znění),
b) písemné podklady potřebné pro posouzení navrhovaného usnesení nebo údaj o tom, kde jsou tyto
podklady zveřejněny nebo k dispozici k nahlédnutí každému řádnému členu spolku,
c) stanovení lhůty, ve které se má řádný člen spolku e-mailem vyjádřit k navrhovanému usnesení
(souhlas, nesouhlas). Tato lhůta činí patnáct dnů ode dne, kdy byl návrh na rozhodnutí mimo
zasedání valné hromady řádnému členovi e-mailem doručen.
4. Pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání valné hromady se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech
řádných členů spolku.
5. K platnosti hlasování se vyžaduje e-mailové vyjádření řádného člena spolku s uvedením dne, měsíce a
roku, kdy bylo toto vyjádření učiněno. Vyjádření musí zároveň obsahovat plné znění návrhu usnesení.
Podpis e-mailového vyjádření řádného člena spolku platným elektronickým podpisem není povinný.
K vyjádření doručenému výkonné radě po stanovené lhůtě se nepřihlíží.
6. Výkonná rada spolku oznámí členům spolku e-mailem výsledek hlasování a obsah přijatého usnesení
nejpozději do patnácti dnů ode dne uplynutí lhůty pro doručení vyjádření.
IX.
Výkonná rada
1. Výkonná rada spolku je statutárním orgánem spolku, jenž řídí činnost spolku a jedná jeho jménem.
2. Rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti
valné hromady nebo kontrolní komise.
3. Výkonná rada plní úkoly uložené jí usnesením valné hromady a je při jejich plnění tímto usnesením
vázána.
4. Výkonná rada má 5 členů, je volena z přítomných členů valné hromady a odvolávána valnou
hromadou. Volební období je tříleté.
5. Člen rady může tuto funkci vykonávat i více jak dvě po sobě jdoucí volební období a ve volebním
období bezprostředně následujícím nemůže být zvolen členem kontrolní komise.
6. Funkce člena výkonné rady zaniká buď skončením volebního období, nebo odstoupením z funkce, což
je povinen výkonné radě písemně oznámit a originál oznámení o odstoupení doručit předsedovi
výkonné rady. V případě odstoupení předsedy, doručuje výpověď místopředsedovi.
7. Po svém zvolení, a to ještě v době konání valné hromady, si výkonná rada z řad svých členů zvolí svého
předsedu a místopředsedu tajným hlasováním a určí konkrétní odpovědnosti jednotlivých členů.
8. Výkonná rada zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Její zasedání svolává předseda nebo
místopředseda. O zasedání rady se pořizuje zápis, který podepisují dva zvolení členové rady.
9. Za spolek samostatně jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda výkonné rady. Samostatně
jednat a podepisovat za spolek může kterýkoliv člen výkonné rady, pokud je k tomu předsedou nebo
místopředsedou výkonné rady písemně zmocněn.
10. Ke zvolení předsedy a místopředsedy výkonné rady je potřebný nadpoloviční počet hlasů přítomných
členů rady.
11. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

12. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina přítomných členů rady.
13. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pokud předseda není přítomen, rozhoduje hlas
místopředsedy.
X.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě, která
jej volí a odvolává.
2. Kontrolní komise má tři členy, je volena z přítomných členů valné hromady a odvolávána valnou
hromadou.
3. Funkční období je stejné jako u výkonné rady a může se opakovat i více jak dvě po sobě jdoucí volební
období. Člen kontrolní komise nesmí být během výkonu své funkce zvolen do jiného orgánu spolku.
Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu nadpoloviční většinou hlasů, a to ještě v době
konání valné hromady.
4. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje výkonnou radu na zjištěné
nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.
5. Pro zasedání valné hromady zpracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní
činnosti.
6. Výkonná rada je povinna umožnit členům kontrolní komise provedení kontroly a poskytnout jim
maximální součinnost při jejich kontrolní činnosti.
XI.
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Spolek nabývá majetek zejména:
a) z darů a příspěvků fyzických a právnických osob,
−

získávání těchto darů a příspěvků spadá do kompetence každého řádného člena společnosti,

−

pokud kterýkoliv člen společnosti prokazatelně zajistí takovýto dar či příspěvek, má
přednostní právo určit, jak bude s prostředky naloženo, a to v rámci účelu, na který byly
prostředky poskytnuty. Toto konzultuje s výkonnou radou, která konkrétní využití odsouhlasí.
Žádat o grant spadá do kompetence výkonné rady,

b) z výnosů majetku,
c) z příjmů z činností při naplňování cílů spolku,
d) z členských příspěvků.
3. Za hospodaření spolku odpovídá výkonná rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu
o hospodaření včetně finanční uzávěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou, v případě
potřeby ho ve prospěch spolku operativně upravuje výkonná rada.

XII.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady.
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.
2. Dojde-li k zániku spolku, rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání spolku.
XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Spolek má právo, na základě rozhodnutí výkonné rady, vydat organizační a jednací řád.
2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou spolku.
3. Spolek Paleček – spolek lidí malého vzrůstu vzniká dnem jeho registrace u Ministerstva vnitra České
republiky.

V Praze dne 27. 5. 1997

Novelizováno valnou hromadou dne 17. 8. 2011
Novelizováno valnou hromadou dne 28. 11. 2020

