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Stanovy spolku PBSP CZ, z.s. 
 

 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

 

1. Název spolku: PBSP CZ, z.s. – dále též "spolek". 

 

2. Sídlo spolku: Na Vlčovce 2573/2c, 160 00 Praha 6. 

 

3. PBSP CZ, z.s., IČ 228 32 131, zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 20725, vznikl 

dne 14. 10. 2009 jako občanské sdružení registrací ministerstvem vnitra podle zákona 

č. 83/1990 Sb. a od 1. 1. 2014 je v souladu s § 3045 občanského zákoníku považován za spolek 

ve smyslu ustanovení § 214 a násl. občanského zákoníku. 

 

4. PBSP CZ, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická organizace založená za účelem 

naplňování společného zájmu jeho členů. 

 

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 

stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.  

 

 

Článek II 

Účel spolku 

 

1. Účelem spolku je:  

a) zakotvení psychoterapeutické metody Pesso Boyden System Psychomotor (dále též PBSP) 

v odborném prostředí v České republice 

b) propagace a šíření PBSP mezi odbornou i laickou veřejnost 

c) integrace odborníků vyškolených v PBSP a koordinace jejich odborných aktivit 

d) facilitace výměny zkušeností s relevantními tuzemskými i zahraničními odborníky 

a organizacemi 

 

2. Účel spolku je naplňován tím, že spolek: 

a) spolupracuje s mezinárodním institutem PBSP  

b) odborně garantuje a koordinuje výcvik v psychoterapeutické metodě PBSP v ČR 

c) organizuje semináře v PBSP 

d) pořádá odborné konference 

e) poskytuje odborné konzultace 

f) shromažďuje a vydává odborné materiály 

 

3. K podpoře hlavní činnosti spolek může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, o jejímž 

předmětu je oprávněno rozhodnout představenstvo. 

 

4. K naplnění svého cíle spolek podle potřeby spolupracuje s profesními komorami, odbornými 

společnostmi, orgány státní správy, akademickými či klinickými pracovišti a dalšími 

organizacemi působícími v oblasti vzdělávání, psychoterapie a péče o duševní zdraví. 

 

5. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 
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Článek III 

Členství 

 

1. Členství ve spolku je dobrovolné.  

 

2. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18ti let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, 

politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která:  

a) souhlasí se stanovami a cíli spolku 

b) prošla nebo prochází řádným mezinárodním výcvikem v PBSP 

c) a s jejímž členstvím vysloví souhlas představenstvo spolku 

 

3. Členství se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu.  

 

4. O členství rozhoduje představenstvo na základě písemné přihlášky. 

 

5. Představenstvo stanoví obsah přihlašovacího formuláře. Přihlašovací formulář obsahuje pouze 

nezbytné osobní údaje o zájemci o členství, které mají vztah k členství a k obsahu evidence 

členů. 

 

6. Členové přípravného výboru spolku se stávají členy spolku v den jeho registrace. 

 

7. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena písemným oznámením představenstvu 

b) úmrtím člena 

c) vyloučením 

d) zánikem spolku 

e) rozhodnutím valné hromady o přeměně spolku na jinou právní formu 

f) nezaplacením členského příspěvku ani v náhradní lhůtě určené k zaplacení dlužných 

členských příspěvků 

 

8. Důvodem vyloučení může být zejména: 

a) závažné porušení stanov spolku, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve spolku 

b) závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce ve spolku 

c) ohrožení nebo narušení dobré pověsti spolku 

d) neúčast na dvou valných hromadách po sobě bez omluvy 

e) neúčast na činnosti spolku 

f) nezaplacení členských příspěvků  

 

9. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen spolku s uvedením důvodů, o které svůj návrh 

opírá. S návrhem vyloučení musí být člen, jehož se návrh týká, seznámen nejméně 5 dnů před 

jednáním představenstva o jeho vyloučení. Člen má právo se k návrhu vyjádřit, navrhovat 

důkazy na svoji obhajobu a žádat vysvětlení navrhovatele. 

 

10. O vyloučení rozhoduje představenstvo. Člen, o jehož vyloučení se jedná, musí být přizván na 

jednání představenstva o vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení musí být členovi oznámeno 

písemně s uvedením důvodů. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení se může člen odvolat 

k nejbližší valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Člen, o jehož vyloučení se 

jedná, musí být přizván také na jednání valné hromady, která bude rozhodovat o jeho vyloučení. 

 

11. Člen, jehož členství zaniklo, může být znovu přijat, splní-li předpoklady pro vznik členství.  

 

12. Právo člena na soudní ochranu není dotčeno. 
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Článek IV 

Čestné členství 

 

1. Představenstvo může udělit čestné členství fyzické osobě, která se významně zasloužila 

o rozvoj činností, které jsou cílem spolku. 

 

2. S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba předem vyslovit souhlas. 

 

3. Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze z rozhodnutí 

představenstva, poruší-li nebo ohrozí-li svým jednáním dobrou pověst spolku. 

 

4. Čestný člen má právo zúčastnit se všech akcí spolku a zasedání valných hromad. Čestný člen 

nemá povinnost hradit členské příspěvky, jsou-li stanoveny. 

 

5. Čestný člen nemůže volit a být volen do orgánů spolku. 

 

 

Článek V 

Evidence členů 

 

1. Evidenci členů spolku (dále jen "evidence") vede představenstvo. Podobu evidence stanoví 

představenstvo. Evidence členů spolku je neveřejná. 

 

2. Účelem evidence je přehled o okruhu členů a čestných členů a přehled o právních vztazích 

členů ke spolku. 

 

3. Evidence obsahuje: 

a) jméno a příjmení člena 

b) trvalý pobyt člena, případně doručovací adresu 

c) e-mailovou adresu a telefonní číslo 

d) den vzniku členství 

e) den a právní důvod zániku členství 

f) jiné skutečnosti, které souvisejí s členstvím, které stanoví představenstvo a které jsou 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 

4. O čestných členech se v evidenci vedou údaje dle předchozího odstavce, odrážky a) až d) a f), 

a den odnětí čestného členství. 

 

5. Evidence je přístupná všem členům, kteří do ní mohou nahlížet a mohou si z ní činit opisy 

a výpisy. 

 

 

Článek VI 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Člen má právo zejména: 

a) podílet se na činnosti spolku 

b) volit členy orgánů spolku 

c) být volen po dosažení 21 let věku do orgánů spolku 

d) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích 

atp.)  
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e) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi, žádat vyjádření a obdržet odpověď 

f) být informován o činnosti spolku 

 

2. Mezi povinnosti člena patří zejména 

a) dodržovat stanovy spolku a jiné dokumenty spolkem přijaté 

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku 

d) platit členské příspěvky 

 

3. Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena spolku a nejsou převoditelná na jiné 

osoby. 

 

 

Článek VII 

Orgány spolku 

 

1. Orgány spolku jsou: 

a) valná hromada 

b) představenstvo 

c) čestný předseda 

d) dozorčí rada 

e) smírčí komise 

 

 

Článek VIII 

Valná hromada 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 

 

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 

 

3. Valnou hromadu svolává představenstvo dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 

 

4. Představenstvo svolává valnou hromadu vždy, když o to požádají nejméně dvě třetiny členů 

spolku, člen představenstva nebo dozorčí rada. Představenstvo svolá valnou hromadu vždy 

podle článku VIII odst. 6 těchto stanov. 

 

5. Valná hromada zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov spolku 

b) projednává úkoly spolku pro příslušné období a zprávu o činnosti spolku za předchozí 

období 

c) bere na vědomí rozpočet spolku a účetní uzávěrku 

d) volí a odvolává členy představenstva a případné náhradníky 

e) volí a odvolává dozorčí radu a dva náhradníky 

f) volí a odvolává smírčí komisi 

g) rozhoduje o zrušení spolku  

 

6. Valná hromada se svolává písemnými nebo e-mailovými pozvánkami zaslanými na evidovanou 

adresu bydliště členů nebo na evidovanou e-mailovou adresu členů a nejméně 50 dní před 

termínem jednání. Mimořádnou valnou hromadu lze svolat v případě, že hrozí nebezpečí 

z prodlení, ve lhůtě 15 dnů před termínem jednání. 
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7. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: 

a) název, sídlo a IČ spolku 

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady 

c) informaci o tom, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada 

d) program jednání valné hromady 

 

8. Je-li předmětem jednání valné hromady změna stanov, projednání plánu činnosti nebo zprávy 

o činnosti a hospodaření, musí být podkladové materiály zaslány členům spolku spolu 

s pozvánkou alespoň týden před valnou hromadou. Není-li rozesílání z objektivních důvodů 

možné, musí být v pozvánce uvedeno, kdy a kde před termínem valné hromady je možné si 

podklady vyzvednout, popř. musí pozvánka informovat o tom, že budou rozdány při prezenci. 

 

9. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly 

možnost členů spolku se jednání valné hromady zúčastnit. 

 

10. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné 

hromady nebo změna data jejího konání musejí být oznámeny členům spolku stejným 

způsobem, jako byla valná hromada původně svolána, a to nejméně jeden týden před 

oznámeným datem konání valné hromady. Mimořádnou valnou hromadu lze odvolat nebo 

změnit datum jejího konání na pozdější období, jen pokud o to požádají ti, kteří svolání 

mimořádné valné hromady iniciovali. 

 

11. Přítomní členové spolku se zapisují do listiny přítomných členů. Valné hromady se mohou 

zúčastnit čestní členové spolku a z rozhodnutí představenstva i další přizvaní hosté. Čestní 

členové spolku a hosté se zapisují do samostatné listiny čestných členů a hostů. 

 

12. Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti nejméně pěti členů. Valná hromada 

rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných s výjimkou rozhodnutí o rozpuštění spolku, ke 

kterému je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů spolku.  

 

13. Valná hromada rozhoduje tajným hlasováním v případě volby orgánů spolku. Valná hromada 

může rozhodnout o tajném hlasování i v jiných případech. 

 

14. O valné hromadě se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň: 

a) název, sídlo a IČ spolku 

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady 

c) jméno a příjmení předsedajícího 

d) popis projednávání jednotlivých bodů valné hromady 

e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování 

f) obsah protestu člena spolku, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to 

protestující požádá 

 

15. K zápisu se přiloží návrhy předložené valné hromadě k projednání. 

 

16. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu z valné hromady do 30 dnů od jejího ukončení. 

Zápis podepisuje předsedající a zvolený ověřovatel zápisu. 

 

17. Zápis z valné hromady obdrží každý člen a čestný člen spolku na evidovanou e-mailovou 

adresu. 

 

18. Zápisy z valné hromady se uchovávají v archivu spolku v tištěné nebo digitální podobě po celou 

dobu existence spolku. 
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Článek IX 

Představenstvo 

 

1. Představenstvo je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 

 

2. Představenstvo má 5 členů. 

 

3. Funkční období představenstva jsou 3 roky. Opakovaná volba stejných členů spolku do 

představenstva je možná. 

 

4. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. 

 

5. Členství v představenstvu zaniká: 

a) s koncem funkčního období představenstva 

b) odstoupením 

c) dohodou o ukončení funkce 

d) úmrtím 

e) odvoláním valnou hromadou 

f) zánikem členství ve spolku 

 

6. Zanikne-li členství v představenstvu v průběhu volebního období, nastupuje na místo člena 

představenstva valnou hromadou zvolený náhradník. Náhradníci nastupují do funkce v pořadí, 

v němž byli zvoleni. 

 

7. Klesne-li počet členů představenstva pod tři a všichni zvolení náhradníci již nastoupili do 

funkce, svolá dozorčí rada mimořádnou valnou hromadu. 

 

8. Představenstvo zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda a v době jeho 

nepřítomnosti místopředseda svolává a řídí jednání představenstva. 

 

9. Místopředseda a v jeho nepřítomnosti předseda zodpovídá za vedení evidence členů spolku. 

 

10. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však 2x ročně. 

 

11. Představenstvu náleží veškerá působnost, která není svěřena těmito stanovami nebo zákonem 

jinému orgánu spolku. Představenstvo zejména: 

a) koordinuje činnost spolku 

b) rozhoduje o přijetí za člena spolku a o vyloučení člena 

c) svolává valnou hromadu 

d) schvaluje rozpočet spolku a roční účetní uzávěrku 

e) schvaluje vnitřní předpisy spolku 

f) vydává zprávu o činnosti a hospodaření 

g) rozhoduje o zřízení poradních orgánů spolku 

 

12. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. 

 

13. Je-li rozhodnutí představenstva přijato, zaznamená se na žádost člena představenstva, který 

návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů 

představenstva, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno 

zpřístupněním zápisu z jednání  
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14. V případě nebezpečí z prodlení může představenstvo rozhodovat per rollam. Rozhodovat 

per rollam však nelze o rozpočtu spolku a o roční uzávěrce, výroční zprávě a o vyloučení člena 

spolku. 

 

15. Rozhodování per rollam se provádí v období mezi jednáními představenstva obvykle formou 

hromadného e-mailu jednotlivým členům představenstva, výjimečně též prostřednictvím SMS. 

Lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je třídenní (3 kalendářní dny). Každý 

z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy při své odpovědi 

zadat "Odpovědět všem", tedy touto cestou zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní 

adresáti přijatého e-mailu. Iniciátor hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) 

vždy "Požadovat potvrzení o přečtení". Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit 

výsledky hlasování nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení hlasování. Hlasování 

per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu nejbližšího jednání představenstva. Podklady do 

zápisu předá předseda představenstva. 

 

16. Rozhodnutí per rollam nabývá platnosti kladným vyjádřením posledního člena představenstva, 

kterým bylo dosaženo potřebné nadpoloviční většiny a podpisem předsedy nebo místopředsedy 

představenstva. 

 

 

Článek X 

Čestný předseda spolku 

 

1. Valná hromada může rozhodnout o zvolení čestného předsedy spolku. 

 

2. Čestný předseda spolku má právo se zúčastnit jednání všech orgánů spolku s hlasem poradním. 

 

3. Čestný předseda spolku propaguje činnost spolku na veřejnosti. 

 

4. Čestný předseda spolku nemůže svým jednáním zavazovat spolek. 

 

 

Článek XI 

Dozorčí rada 

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. 

 

2. Dozorčí rada má 3 členy. 

 

3. Dozorčí radu volí valná hromada. 

 

4. Funkční období dozorčí rady jsou 3 roky. Opakovaná volba stejných členů spolku do dozorčí 

rady je možná. 

 

5. Členství v dozorčí radě není slučitelné s členstvím v představenstvu spolku. 

 

6. Dozorčí rada: 

a) kontroluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku 

b) dohlíží na dodržování zákonů a stanov spolku při činnosti spolku 
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7. Dozorčí rada je oprávněna: 

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje 

b) navrhnout svolání mimořádné valné hromady, vyžadují-li to zájmy spolku 

 

8. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se jednání představenstva s hlasem poradním. 

 

9. Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti. 

 

10. Členství v dozorčí radě zaniká: 

a) s koncem funkčního období dozorčí rady 

b) odstoupením 

c) dohodou o ukončení funkce 

d) úmrtím 

e) odvoláním valnou hromadou 

f) zánikem členství ve spolku 

 

11. Je-li rozhodnutí dozorčí rady přijato, zaznamená se na žádost člena dozorčí rady, který návrhu 

odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů dozorčí rady, 

je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním 

zápisu z jednání. 

 

12. Zanikne-li členství v dozorčí radě v průběhu volebního období, nastupuje na místo člena 

dozorčí rady valnou hromadou zvolený náhradník. Náhradníci nastupují do funkce v pořadí, 

v němž byli zvoleni. 

 

 

Článek XII 

Smírčí komise 

 

1. Valná hromada může rozhodnout o zřízení smírčí komise a o úpravě jednání před ní. 

 

2. Smírčí komise se snaží o dobrovolné smírné řešení sporu mezi členy, který se týká výkonu 

členských práv. 

 

3. Proti rozhodnutí smírčí komise může člen, který je účastníkem smíru, podat do 15ti dnů ode dne 

doručení rozhodnutí odvolání k nejbližší valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností 

tak, že rozhodnutí smírčí komise buď potvrdí, nebo rozhodnutí smírčí komise změní a návrhu 

člena vyhoví. 

 

4. Právo člena na soudní ochranu není dotčeno. 

 

 

Článek XIII 

Jednání jménem spolku 

 

1. Jménem spolku jednají navenek předseda a místopředseda představenstva, každý z nich 

v běžných věcech samostatně. 

 

2. Ve věcech s majetkovým plněním nad 50.000,- Kč jednají předseda a místopředseda 

představenstva společně. 
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3. Podepisování jménem spolku se děje tak, že předseda, nebo místopředseda představenstva, 

resp. oba (dle článku XIII, odst. 2), připojí k napsanému nebo vytištěnému jménu a příjmení 

a označení předsedy/místopředsedy představenstva spolku svůj vlastnoruční podpis. 

 

 

Článek XIV 

Zrušení, likvidace a zánik spolku 

 

1. O zrušení spolku rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů všech členů nebo soud 

z důvodů stanovených § 270 občanského zákoníku. 

 

2. Likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zpřístupní v jeho sídle. O zveřejnění soupisu 

členy spolku vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za 

úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu. 

 

3. Likvidační zůstatek se převede na jinou právnickou osobu s obdobným účelem. 

 

4. Spolek zanikne výmazem ze spolkového rejstříku.  

  

  

Článek XV 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna valná 

hromada. 

 

2. Ve věcech neupravených těmito stanovami se právní poměry spolku řídí občanským zákoníkem.  

 

3. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou a nahrazuje v plném 

rozsahu stanovy ze dne 13. 10. 2011. 

 

 

Schválila valná hromada PBSP CZ, z.s. dne 3. 12. 2015 

 


