
Česká společnost pro neurokognitivní rehabilitaci, z. s. 

 

Návrh stanov spolku 

Úplné znění ke dni  22.11.2017 

 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

(1) Název spolku: Česká společnost pro neurokognitivní rehabilitaci, z. s. (dále též ČSNR ). Anglický 

ekvivalent jména spolku je „The Czech Society of Neurocognitive Rehabilitation“. Anglický 

ekvivalent zkratky je: „CSNR“. 

(2) Sídlo spolku v Ostravě.  

(3) ČSNR je spolek založený ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., a jako takový 

je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

(4) ČSNR je samosprávná, dobrovolná, nekonfesní, nepolitická, profesní a odborná organizace s 

právní subjektivitou, založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozvoj oboru 

neurokognitivní rehabilitace. Posláním spolku je zejména: 

a) Sdružovat osoby vykonávající nelékařská zdravotnická povolání: psychology, logopedy, 

fyzioterapeuty, ergoterapeuty, všeobecné sestry, a dále lékaře, pracovníky v sociálních 

službách a pedagogické pracovníky, kteří se zabývají problematikou neurokognitivní 

rehabilitace v rámci praxe, popřípadě vědecko–výzkumné činnosti.  

b) Dbát o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků (evidence based) a usilovat o 

jejich implementaci do běžné praxe (lege artis) v péči o pacienty s narušeným kognitivním 

fungováním, a tím podporovat růst oboru neurokognitivní rehabilitace na území České 

republiky a Evropské unie.  

c) Podporovat vědecko-výzkumnou činnost v oblasti neurokognitivní rehabilitace a její 

implementaci v oblasti zdravotnictví, školství a sociálního sektoru, vytvářet podmínky pro 

seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazovat se o jejich uplatňování 

v praxi.  

d) Vytvářet podmínky pro výměnu informací mezi svými členy i organizacemi podobného 

zaměření, podporovat vzájemnou komunikaci, usilovat o celoživotní postgraduální a 

specializační vzdělávání v oboru neurokognitivní rehabilitace a dbát o odborný růst tohoto 

oboru. 

e) Dbát na dodržování odborné, morální a etické úrovně svých členů při výkonu činnosti 

neurokognitivní rehabilitace.   

(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.  
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Článek II. 

Činnost spolku 

(1) Hlavní činnost ČSNR směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak 

jak jsou stanoveny v  čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím: 

a) Pořádáním pravidelných odborných setkání členů ČSNR; 

b) Organizací odborných vzdělávacích akcí, seminářů, výcviků a kurzů, konferencí a oborových 

setkání v regionálním, celostátním a mezinárodním měřítku;  

c) Výzkumnou činností v oblasti metod a postupů souvisejících s neurokognitivní rehabilitací a 

podporou výzkumu v této oblasti v České republice; 

d) Rozvíjením profesního standartu neurokognitivní rehabilitace; 

e) Podporou výcviků v metodách souvisejících s diagnostickou a intervenční činností 

pořádaných jednotlivými členy ČSNR. 

 (2) K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší: 

a) Publikační, recenzní a editorskou činností; 

b) Konzultační a poradenskou činností; 

c) Zastupováním členů ČSNR v mezinárodních organizacích; 

d) Podporou kvalitního a profesionálního zacházení s diagnostickými a intervenčními metodami 

v neuro-rehabilitační činnosti; 

e) Implementace metod a výsledku vědecko-výzkumné činnosti do praxe. 

(3) Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Je-li při výkonu hlavní 

činnosti dosaženo příjmu, použije ČSNR tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na 

úhradu své správy. Hlavní činnosti jsou financovány především z členských příspěvků, grantů a 

sponzorských darů.  

 

Článek III. 

Členství ve spolku 

(1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku ČSNR (dále jen „člen“) se může stát každá 

fyzická osoba starší 18 let splňující výše zmíněné kvalifikační předpoklady definované v článku I. 

odstavci a), bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní 

příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho 

právního nástupce.  

(2) Fyzická osoba se stává členem po odeslání písemné žádosti o členství (včetně elektronické pošty), 

osobním představením se stávajícím členům přítomných na členské schůzi ČSNR a následným 

hlasováním stávajících a přítomných členů na schůzi. Pro přijetí uchazeče je nutná prostá většina hlasů 

přítomných členů ČSNR na schůzi.  

 (3) Člen spolku má právo:  

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním; 

b) volit a být volen do jednotlivých orgánů spolku; 

c) odstoupit z funkce během volebního období; 

d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku; 

e) podílet se na činnosti spolku; 
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f) být informován o usneseních rady ČSNR , mít přístup k zápisům z členských schůzí 

ČSNR; 

g) být přijat a vyslechnut na nejbližším setkání ČSNR, pokud si to člen přeje; 

h) požádat o odbornou expertní pomoc v souvislosti se svou vlastní praxí; 

i) být pověřen zastupováním zájmů ČSNR při jednáních, které s činností ČSNR souvisejí; 

j) vstupovat do společného diskusního prostoru a využívat vzájemné podpory komunity 

v rámci ČSNR. 

(4) Člen spolku má povinnosti: 

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, řádně a poctivě vykonávat funkce, do 

kterých byl zvolen nebo jmenován; 

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by 

byly v rozporu se zájmy spolku; 

c) aktivně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce; 

d) platit pravidelně členské příspěvky, jejichž výši stanovila rada ČSNR a schválila členská 

schůze ČSNR. Členský příspěvek je splatný do konce září příslušného kalendářního roku; 

e) dostavit se na jednání členské schůze, pokud k tomu byl písemně vyzván předsedou 

ČSNR, nebo jeho pověřeným zástupcem; 

f) respektovat a řídit se etickým kodexem spolku, respektovat dobré kolegiální vztahy, 

nelhat, nekrást a nepodvádět. 

(5) Členství ve spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení (vč. oznámení v elektronické formě) o vystoupení člena 

předsedovi; 

b) úmrtím člena; 

c) zánikem spolku; 

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně porušuje zájmy ČSNR i 

přes písemné napomenutí (vč. dopisu v elektronické formě) ze strany orgánů spolku, 

případně porušuje stanovy ČSNR; 

e) opakovaným (dvakrát) nezaplacením členského příspěvku; 

f) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

(6) Seznam členů spolku je dostupný k nahlédnutí v sídle spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu 

provádí předseda rady spolku ČSNR při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně 

podstatných údajů. 

(7) Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo nebo bylo ukončeno členství, proběhne do tří 

měsíců od potvrzeného ukončení členství. 

(8) Čestné členství může udělit rada ČSNR, je vyhrazeno pro významné domácí a zahraniční 

odborníky, nevyplývají z něj práva a povinnosti řádného člena. Je chápáno jako forma kolegiálního 

ocenění. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze na základě návrhu kteréhokoliv člena 

společnosti. Čestní členové mohou být zařazeni, pokud si to přejí, do společného komunikačního fóra 

spolku a být tak informováni o dění v ČSNR , do kterého mohou přispívat svými komentáři. 
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(9) Všichni zakládající členové spolku jsou považováni za řádné členy spolku se všemi právy a 

povinnostmi člena.  

 

Článek V.  

Orgány spolku 

(1) Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: 

a) členská schůze; 

b) Rada spolku. 

(2) Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich 

jednání je upraven dále ve stanovách.  

(3) Členská schůze je tvořena shromážděním všech přítomných členů spolku, Rada spolku je volená 

členskou základnou na schůzi. 

(4) Funkční období volených orgánů jsou dva roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet 

neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské 

schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím 

funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho 

povinností. 

 

 

Článek VI. 

Členská schůze 

(1) Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje 

o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov; 

b) volí radu spolku a odvolává ji, případně pouze její jednotlivé členy; 

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok; 

d) schvaluje hospodaření spolku; 

e) určuje a schvaluje plán spolku a jeho cíle na příští období; 

f) schvaluje přijímání nových členů a rozhoduje o vyloučení členů; 

g) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob; 

h) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních; 

i) rozhoduje o zániku spolku. 

(2) Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 

spolku. 
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(3) Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou Rady spolku podle potřeby, nejméně však jednou 

ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně 

(vč. elektronické pošty) alespoň jedna čtvrtina členů spolku. Zasedání členské schůze je neveřejné, 

neurčí-li předseda spolku jinak. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti 

dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady 

spolku sám. 

(4) Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda Rady spolku členům spolku 

elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem 

spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 30 dní před jeho konáním. Součástí informace je 

návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda 

Rady spolku členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení. 

(5) Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí Rady spolku. 

(6) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání čtvrtina všech členů spolku a 

nadpoloviční většina Rady spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů 

spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy 

členů si jsou rovny. Hlasování je zpravidla veřejné. K tajnému hlasování se přistupuje pouze, pokud se 

o tomto členská schůze před konkrétním hlasováním usnese.  

(7) Na žádost nejméně většinové poloviny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Rada 

spolku je povinna svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, 

která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze.  

 

 

Článek VII. 

Rada spolku 

(1) Rada spolku ČSNR je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami 

po celé své funkční období.  

(2) Rada spolku je statutárním orgánem spolku a skládá se z: 

a) předsedy rady spolku; 

b) organizačního tajemníka; 

c) vědeckého tajemníka; 

d) tajemníka pro hospodaření; 

e) tajemníka pro etickou komisi. 

(2) Jednat jménem spolku může vždy jen předseda společně s dalším členem rady spolku. 

(3) Rada spolku a obsazení jednotlivých funkcí uvedených v Článku VII. a odstavci 2 jsou voleny na 

zasedání členské schůze. Rada spolku je volena na dva roky. Pokud není členská schůze 

usnášeníschopná (dle podmínek uvedených v Článku VI, odst. 6 těchto stanov) přistupuje se ke 

korespondenčnímu hlasování v elektronické formě. V tomto případě pověří stávající předseda Rady 

spolku tři členy spolku, kteří kontrolují transparentnost elektronického hlasování.  
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(3) Rada spolku organizuje a zajišťuje činnost spolku ve shodě s usneseními členské schůze. Rada 

spolku rozhoduje o všech otázkách činnosti společnosti, pokud si rozhodnutí o nich nevyhradí členská 

schůze. Posláním Rady je organizovat a plánovat odborný a společenský program spolku, podílet se na 

mezinárodní i domácí reprezentaci spolku. Úkolem rady je zajistit kontinuitu společnosti, zajišťovat 

hospodaření spolku, předkládat členské schůzi přehled o hospodaření za minulé období. Rada spolku 

podle potřeby zřizuje komise k zajištění dílčích činností společnosti a pověřuje jednotlivé členy spolku 

dílčími úkoly. 

(4) Všichni členové rady spolku vykonávají svoji činnost bez nároku na odměnu, mají ovšem právo na 

náhradu výdajů nezbytných pro tuto činnost. 

(5) Pokud některý člen Rady spolku dlouhodobě neplní povinnosti vyplývající z této funkce, má 

předseda Rady spolku právo navrhnout členské schůzi odvolání člena Rady a novou volbu konkrétní 

funkce v Radě. 

(6) Předseda spolku je veřejným zástupcem sdružení. Jedná jménem Rady spolku a disponuje 

podpisovým právem k účtu ČSNR. Je volen nejvýše na dvě volební období za sebou. Předseda je 

povinen: 

a) svolávat zasedání členské schůze; 

b) plánovat program členské schůze a vést agendu členské schůze; 

c) archivovat zápisy ze zasedání členských schůzí; 

d) volí si svého zástupce ze členů Rady spolku, který ho zastupuje v době nepřítomnosti, 

nebo potřeby; 

e) důstojně reprezentovat ČSNR na domácí i mezinárodní půdě. 

(7) Organizační tajemník vede evidenci členů, podílí se na zajištění organizace odborných setkání 

společnosti, spolupracuje s předsedou Rady při vedení agendy členských schůzí, spolupracuje při 

zpracování zápisů ze zasedání spolku. 

(8) Vědecký tajemník organizuje odborný a vědecký program spolku, zajišťuje případné lektory a 

podílí se na pozvání zahraničních hostů. 

(9) Tajemník pro hospodaření zajišťuje a kontroluje zejména příjem a výdej finančních prostředků 

spolku. Kontroluje účelnost vynakládání finančních prostředků spolku. Provádí bankovní transakce na 

pokyn předsedy Rady spolku a má přístup k účtům spolku. Každoročně zpracovává přehled o 

hospodaření pro členskou schůzi. 

(10) Tajemník pro etickou komisi dbá na dodržování etické a morální úrovně spolku, připravuje schůzi 

etické komise, svolává a předsedá etické komisi ČSNR. O závěrech jednání etické komise seznamuje 

Radu spolku. V případě vlastní nepřítomnosti pověřuje tajemník řízením schůze svého zástupce, 

některého ze členů komise.  

 (11) Rada spolku rozhoduje na základě konsensu jednotlivých členů rady. Konsensus může být 

vyjádřen ústně či písemně, vč. elektronické formy komunikace. Pokud v Radě není dosaženo 

konsensu, přistupuje rada k hlasování. Rada spolku rozhoduje ve sporných otázkách hlasováním 

prostou většinou za všech členů rady. Každý člen Rady má jeden hlas. Na návrh kteréhokoliv člena 

Rady musí být hlasování tajné. Pokud nastane situace, že je dvakrát za sebou dosažena shoda hlasů, 

předkládá Rada dílčí otázku projednání členské schůzi.  



S T A N O V Y  -  Č S N R     S t r á n k a  7 | 7 

 

Článek VII. 

Majetek a hospodaření 

(1) Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z 

darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z 

příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.  

(2) Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k 

financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro 

realizaci těchto činností. 

(3) Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v 

plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo 

charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě 

platných smluv. 

(4) Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování 

poslání a cílů spolku. 

(5) Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle 

ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku. 

(6) Rada spolku může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak 

zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i 

omezení pravomocí subjektu při jeho správě. 

(7) Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členské schůze. 

(8) Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních 

předpisech a směrnicích spolku. 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z 

jiného důvodu stanoveného zákonem. 

2. Spolek ČSNR vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy 

účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti 

dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 

Účinnost od 22.11.2017       V Ostravě, dne 22.11.2017 

PhDr. Petr Nilius, Ph.D. 
          navrhovatel stanov 

………………………………… 

  

Mgr. Lucie Kytnarová ………………………………… 

Ing. Luděk Wellart ………………………………… 

Mgr. Petra Krulová ………………………………… 

Ing. Eliška Kulová, Ph.D. ………………………………… 

 


