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Stanovy 
 

Článek 1. 
 
Název spolku: Podané ruce, z. s. 
Sídlo: Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek 
Spolek působí na území celé České republiky.  

 
Článek 2. 

 
Podané ruce, z. s. (dále jen: organizace PR) je samosprávným a dobrovolným svazkem členů. Sdružuje členy na 

základě společného zájmu. 

 
Článek 3. - cíle 

 

I. Cílem organizace PR je: 
 
A) Použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě – canisterapie a aktivity se psem. Dále 

podpora, rozvoj a popularizace canisterapie. Pro naplnění tohoto cíle provádí organizace PR zejména: 
 

- přípravu canisterapeutů 
- vedení kurzů canisterapie 
- pořádání přednášek na téma canisterapie a osvětovou činnost 
- výběr a přípravu psů pro canisterapii 
- konzultace výcviku canisterapeutických psů 
- návštěvy canisterapeutických týmů v ústavech a rodinách u lidí s tělesným, mentálním nebo sociálním 

handicapem a seniorů 
- pořádání krátkodobých i dlouhodobých pobytů pro osoby s různým typem znevýhodnění s využitím 

canisterapie 
 

B) Podpora integrace lidí s handicapem do společnosti. Pro naplnění tohoto cíle organizace PR provádí zejména: 
 

- osobní asistenci 
- školení osobních asistentů a pořádání rekvalifikačních kurzů pro osobní asistenty 
- pořádání kurzů se sociální tématikou pro veřejnost 
- vyhledávání osobních asistentů podle potřeb lidí s handicapem a seniorů 
- vyhledávání osob potřebujících osobní asistenci 
- prosazování osobní asistence jako sociální služby postavené na roveň službám garantovaným obcemi 

a českým státem 
- osvětovou činnost a propagaci osobní asistence 
- pečovatelskou službu 

 
II. Činnost k naplňování svých cílů provádí organizace PR ve prospěch svých členů i třetích osob. 
 
III. Činnost k naplňování svých cílů zajišťuje organizace PR prostřednictvím svých členů, svými zaměstnanci 

nebo prostřednictvím třetích osob na základě vzájemného ujednání. 
 
IV. Pro propagaci a uskutečňování svých cílů a informování o své činnosti vydává organizace PR pro svou vnitřní 

potřebu bulletin. 
 
V. Při své činnosti spolupracuje organizace PR s jinými subjekty majícími obdobné cíle, jakož i státními institucemi, 

obcemi a dalšími organizacemi. 
 
VI. Pro naplnění cílů organizace PR podporuje také vznik jiných subjektů s obdobnými cíli. 
 
VII. Při své činnosti se organizace PR řídí obecně závaznými právními předpisy. 
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Článek 4. - členství 
 
I. Vznik a ukončení členství 
 

1. Členem organizace PR se může stát každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která souhlasí s těmito 
stanovami a zaplatí členský příspěvek. Podmínkou je zaslání přihlášky v písemné nebo elektronické formě, 
v níž jsou uvedeny údaje potřebné k zapsání do seznamu členů. Členství osoby mladší 18 let je vázáno na 
souhlas jejího zákonného zástupce. 

 
2. Členství v organizaci PR je dobrovolné a na přijetí není právní nárok. Nikdo nesmí být ke vstupu nucen a 

nikomu nesmí být bráněno ve vystoupení z organizace PR. 
 
3. Členství vzniká ke dni, v němž je schválena přihláška představenstvem a je podmíněno zaplacením členského 

příspěvku. 
 
4. Členství v organizaci PR zaniká: 

- úmrtím fyzické osoby 
- zánikem právnické osoby 
- vystoupením člena z organizace PR, a to dnem doručení písemného oznámení o vystoupení do sídla 

organizace PR nebo do rukou člena představenstva 
- zrušením členství 
- nezaplacením členského příspěvku v předepsané výši do 31. 3. běžného roku 
 

5. Členství může být zrušeno rozhodnutím představenstva z důvodu: 
- závažného porušení povinností člena organizace PR 
- jednání člena organizace PR, které vážným způsobem poškozuje dobré jméno a zájmy organizace PR 
- neplnění povinností člena organizace PR 

 
II. Seznam členů 
 

1. Organizace PR vede úplný seznam členů, v němž jsou u každého člena uvedeny tyto údaje: jeho jméno, 
příjmení, datum narození, úplná poštovní adresa, adresa elektronické pošty, kontaktní telefon, údaje 
o zaplacení členských příspěvků a případně údaje o jeho dalších aktivitách v organizaci PR. 

2. Úplný seznam členů je veden v elektronické podobě ve formě databáze a není veřejně přístupný. Zápisy 
a výmazy provádí pověřený člen organizace PR, změnu údajů pak na základě oznámení člena. 

3. Organizace PR na svých webových stránkách zveřejňuje neúplný seznam členů, v němž je uvedeno jméno 
a příjmení každého člena, obec jeho bydliště. Mohou v něm být uvedeny i údaje o dalších členových 
aktivitách. Pokud s tím člen výslovně souhlasí, mohou být v tomto seznamu uvedeny i některé podrobnější 
údaje o jeho osobě podle úplného seznamu členů, např. úplná adresa bydliště, kontaktní telefon a adresa 
elektronické pošty. 

4. V případě zániku členství údaje v seznamu zůstávají a je doplněna informace o zániku členství. Údaje člena 
jsou vymazány po uplynutí 7 let od zániku členství. 

5. Na požádání obdrží člen organizace PR výpis svých údajů ze seznamu členů. 

 
III. Práva a povinnosti členů 
 

1. Práva členů: 
- podílet se na činnosti organizace PR 
- od 18 let volit a být volen do orgánů organizace PR 
- obracet se na orgány organizace PR s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření 
- získávat informace o činnosti organizace PR od orgánů organizace PR a jejich členů 
- přijímat podporu orgánů a členů organizace PR pro činnosti k plnění cílů organizace PR 
- obdržet všechny materiální požitky, které organizace PR poskytuje všem členům plošně. To neplatí o 

požitcích poskytovaných účastníkům na akcích organizace PR. Další materiální požitky jsou poskytovány 
členům, kteří splní specifické podmínky. 

- účastnit se akcí (výstav, prezentací organizace PR atp.) organizovaných i neorganizovaných organizací PR 
- kandidovat na funkce v orgánech PR, pokud to není v rozporu se stanovami 
- účastnit se valné hromady a hlasovat na ní 
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2. Povinnosti členů: 
- dodržovat stanovy organizace PR 
- v rámci svých schopností a možností se podílet na naplňování cílů organizace PR 
- propagovat organizaci PR a její činnost 
- hájit zájmy organizace PR a svým jednáním přispívat k dobrému jménu organizace PR 
- zaplatit ve stanovené výši roční členské příspěvky do 31. března příslušného kalendářního roku, za který 

je příspěvek placen 
- respektovat rozhodnutí přijatá valnou hromadou, představenstvem a revizní komisí a řídit se jimi 

 
Článek 5. - orgány 

 

Orgány organizace PR jsou: 

 

I. Valná hromada 

 
- Je nejvyšším orgánem organizace PR a je tvořena shromážděním členů organizace PR. 
- Valnou hromadu svolává předseda, a to nejméně jednou za rok. 
- Na žádost nejméně 1/3 členů je předseda povinen svolat mimořádnou valnou hromadu nejpozději 

do 6 týdnů od písemného podání žádosti. 
- O konání valné hromady informuje předseda všechny členy organizace PR nejméně 4 týdny před termínem 

konání valné hromady, a to písemnou pozvánkou, která může být zveřejněna v časopise organizace PR. Pro 
tento účel se za písemnou pozvánku považuje také zpráva elektronickou poštou (e-mail). 

- Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti 1/3 členů. Nesejde-li se do 30 minut po zahájení valné 
hromady 1/3 členů, bude valná hromada prohlášena za usnášeníschopnou za přítomnosti alespoň 10 členů. 
Není-li valná hromada usnášeníschopná, předseda svolá náhradní valnou hromadu v novém termínu. 

- Ten, kdo zasedání zahájí (předseda organizace PR, případně pověřený člen představenstva), zjistí podle 
počtu členů kvorum usnášení schopnosti valné hromady. 

- Předseda PR (případně jím pověřený člen představenstva) vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, 
ledaže se valná hromada usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na 
pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen se souhlasem 2/3 všech přítomných členů oprávněných 
o ní hlasovat. 

- Předsedající zasedání nebo ten, koho tím pověřil, zajistí vyhotovení zápisu z valné hromady, a to do třiceti 
dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, 
kdo mu předsedal, jaké případné další orgány valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis 
vyhotoven.  

- Zápisy z valné hromady se publikují na webových stránkách PR. 
- Pokud se valná hromada nerozhodne jinak, je hlasování veřejné. 
- Není-li uvedeno jinak, rozhoduje valná hromada prostou většinou přítomných členů. 

 

Valné hromadě náleží: 
- Volit a odvolávat předsedu organizace PR, členy představenstva a členy revizní komise 2/3 většinou 

přítomných členů. 
- Projednávat a schvalovat zprávu o činnosti organizace PR, zprávu o hospodaření organizace PR a zprávu 

revizní komise organizace PR. 
- Schvalovat stanovy a změny stanov 2/3 většinou přítomných členů. 
- Rozhodovat o zrušení organizace PR 2/3 většinou přítomných členů. 
- Schvalovat výši členského příspěvku. 

 
II. Představenstvo 

 
- Řídí činnost organizace PR v období mezi valnými hromadami v souladu s usneseními valné hromady, 

stanovami a naplňováním cílů organizace PR. 
- Má nejméně 5 členů a skládá se z předsedy organizace PR, místopředsedy, pokladníka a dalších členů 

představenstva. 
- Jednání představenstva svolává předseda organizace PR nebo kterýkoli ze členů představenstva podle 

potřeby, nejméně však 4× do roka. 
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- Je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva. Rozhoduje nadpoloviční 
většinou hlasů přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy 
organizace PR. 

- Klesne-li počet členů představenstva mezi dvěmi valnými hromadami pod 5, může představenstvo 
kooptovat náhradního člena představenstva z řad členů organizace PR na dobu do konání nejbližší valné 
hromady. 

- Funkční období představenstva je minimálně tříleté. Začíná jeho zvolením na valné hromadě a končí 
zvolením nového představenstva.  

- První schůze představenstva se koná bezprostředně po valné hromadě, na níž je zvoleno. 
- Členové představenstva hlasují osobně na schůzi představenstva. U záležitostí, které nesnesou odkladu, 

mohou členové představenstva hlasovat korespondenčně (per rollam) prostřednictvím elektronické pošty. 
- V průběhu roku informuje představenstvo členy PR o své činnosti prostřednictvím vlastního občasníku 

(zpravodaje), který je též vystaven na webových stránkách PR. Valné hromadě předkládá celkovou zprávu 
o své činnosti a o činnosti PR za dobu od předchozí valné hromady. 

- Představenstvo může pověřit své jednotlivé členy samostatným vykonáváním některých činností, k nimž 
není třeba jeho souhlasu. 

 

Představenstvu náleží: 
- Připravovat podklady pro jednání valné hromady. 
- Zpracovávat zprávu o činnosti organizace PR a předkládat ji na nejbližší valné hromadě. 
- Volit ze svého středu místopředsedu a pokladníka. 
- Volit zkušební komisi. 
- Rozhodovat o výdajích nad 100 000 Kč. 
- Spravovat majetek organizace PR. 
- Rozhodovat o investicích organizace PR. 
- Pověřit statutární zástupce pobočného spolku (jednatele) vedením pobočného spolku organizace PR. 
- Schvalovat rozpočet organizace PR a jejích pobočných spolků. 
- Zřizovat a rušit pobočné spolky. 
- Rozhodovat o vzniku a zrušení členství. 
- Předkládat výroční zprávu revizní komisi a poskytovat revizní komisi potřebná vysvětlení a součinnost. 
- Zpracovávat výroční zprávu do 30. 6. následujícího roku. 

 

III. Předseda 

 
- Je statutárním orgánem organizace PR. 
- Zastupuje organizaci PR navenek i před úřady a podepisuje dokumenty nebo tímto úkonem pověří jiného 

člena představenstva. 
- Rozhoduje o pracovněprávních vztazích organizace PR. 
- Předseda jedná za organizaci PR samostatně. 
- Řídí jednání představenstva. 
- Svolává jednání valné hromady a vede její jednání, případně tím pověří člena představenstva. 
- Pokud předseda nemůže z jakýchkoliv důvodů dlouhodobě nebo trvale vykonávat svou funkci, vykonává ji 

za něj se všemi právy a povinnostmi místopředseda. 
 
IV. Místopředseda 

 
- Představenstvo volí ze svého středu místopředsedu. 
- V době nepřítomnosti předsedy vykonává práva a povinnosti předsedy. 

 
V. Pokladník 

 
- Spravuje finanční záležitosti organizace PR. 
- Zodpovídá za účetnictví organizace PR. 
- Zpracovává zprávu o hospodaření organizace PR za uplynulé účetní období a předkládá ji revizní komisi 

a nejbližší valné hromadě. 
- Rozhoduje o výdajích do 100 000 Kč. 
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VI. Revizní komise 

 
- Dohlíží na hospodaření organizace PR, jejích orgánů a pobočných spolků, a to zejména se zřetelem na 

dodržování obecně závazných právních předpisů a stanov a případných ostatních vnitřních předpisů 
organizace PR. 

- Každoročně zpracovává revizní zprávu a předkládá ji představenstvu a valné hromadě. 
- Byl-li proveden účetní audit, lze zprávu revizní komise nahradit výrokem auditora. 
- Revizní komise má nejméně tři členy. Je volena valnou hromadou a ze svého středu volí předsedu revizní 

komise. 
- Jednání revizní komise svolává předseda revizní komise podle potřeby, nejméně však jednou za rok. 
- Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v představenstvu. 
- Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů revizní komise na dva, může kooptovat dalšího člena. 

Kooptace nových členů revizní komise a jejich potvrzení nejbližší valnou hromadou se řídí analogicky 
ustanoveními o kooptaci představenstva. 

- Funkční období revizní komise je minimálně tříleté. Začíná jejím zvolením na valné hromadě a končí 
zvolením nové revizní komise.  

- V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů organizace PR a 
požadovat od představenstva PR nebo od pověřených osob vysvětlení k jednotlivým záležitostem.  

- Hlasování revizní komise probíhá obdobně jako hlasování představenstva. 

 
VII. Zkušební komise 
 

- Zpracovává zkušební řád a dohlíží na jeho dodržování. 
- Vede povahové testy canisterapeutických psů a další zkoušky nebo soutěže pořádané společností PR. 
- Je nejméně čtyřčlenná. 
- Ze svého středu si zvolí předsedu zkušební komise, který řídí její činnost. 
- Členové zkušební komise jsou zkušebními komisaři organizace PR. 
- Zkušebními komisaři organizace PR jsou také předseda organizace PR a místopředseda. 
- Je-li členů zkušební komise méně než 4, může být doplněna o předsedu, místopředsedu, nebo člena 

představenstva pověřeného k tomu představenstvem. 
 

Článek 6. – pobočné spolky 
 

Pobočné spolky 

 
1. Organizace PR pro naplňování cílů své činnosti zakládá organizační jednotky – pobočné spolky. 
2. Pobočné spolky mají vlastní právní subjektivitu. 
3. Jsou zřizovány usnesením představenstva organizace PR. 
4. Jsou zřizovány podle územního principu nebo předmětu činnosti nebo obojího. 
5. Mají předmět činnosti shodný s některou nebo všemi částmi činnosti organizace PR. 
6. Představenstvo pověří nejméně dva členy organizace PR jako statutární zástupce (jednatele) pobočného 

spolku. 
7. Statutární zástupci (jednatelé) jednají za pobočný spolek každý samostatně. 
8. S příjmy a výdaji hospodaří pobočné spolky samostatně. 
9. O svém hospodaření si vedou účetnictví. 
10. Je možné je zrušit usnesením představenstva nebo rozhodnutím valné hromady. 
11. Jméno pobočného spolku obsahuje příznačný prvek názvu organizace PR, s dodatkem specifikujícím pobočný 

spolek. 
12. Zpracovávají zprávu o činnosti a hospodaření a předkládají ji na nejbližší valné hromadě. 
13. Předkládají účetnictví (nebo zprávu auditora) a výroční zprávu revizní komisi a poskytují revizní komisi 

potřebná vysvětlení a součinnost. 
14. Zpracovávají výroční zprávu do 30. 6. následujícího roku. 
15. Organizace PR ručí za dluhy pobočného spolku nejvýše do výše pokladní hotovosti tohoto pobočného spolku. 
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Článek 7. - hospodaření 
 

Hospodaření a majetek 

 
1. Příjmy organizace PR tvoří: 

- členské příspěvky 
- dary, subvence nebo dědictví 
- dotace ze státního rozpočtu, od obcí a orgánů státní správy a samosprávy 
- výnosy z majetku organizace PR 
- ostatní příjmy spojené s činností směřující k naplňování cílů organizace PR 
- mimořádné zdroje 

2. Se svým majetkem nakládá organizace PR výhradně k naplňování svých cílů. 
3. Finanční prostředky organizace PR nesmějí být použity k poskytování půjček a majetek organizace PR nesmí 

být použit k ručení za závazky jiných právnických nebo fyzických osob. 

 
Článek 8. - zánik 

 

Zánik 

 
1. Organizace PR zaniká: 

- rozhodnutím valné hromady 
 

2. Zaniká-li organizace PR rozhodnutím valné hromady, provede vypořádání majetku představenstvo způsobem 
podle usnesení valné hromady. 

 
Článek 9. - závěrečné ustanovení 

 
Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou organizace PR dne 29. března 2014 a nabývají účinnosti 

dnem 1. ledna 2015. 
 
Ke dni účinnosti těchto stanov se zrušují stanovy organizace Podané ruce, o.s. ve znění přijatém na valné 

hromadě dne 25. března 2012. 


