
Česká neurologická společnost, z. s. 

 
Čl. 1 

Název a sídlo 

 

Název spolku je Česká neurologická společnost, z. s. (dále jen "spolek"). 

Spolek sídlí na adrese:  Na Pankráci 1685/17, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00. 

 

Čl. 2 

Charakter spolku 

1. Spolek je dobrovolným, nevládním, sdružením občanů, které se sdružily za účelem plnění účelu 

spolku uvedeného v čl. 3 těchto stanov, na základě společného zájmu k podpoře vzdělávání, 

vědecko-výzkumné a publikační činnosti a rozvoje mezinárodní spolupráce v oboru neurologie. 

2. Spolek je právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností. Činnost spolku se řídí 

platnou právní úpravou České republiky. 

3. Členy spolku jsou občané České republiky starší 18 let, kteří se angažují v oblasti oboru 

činnosti spolku, tedy v oboru neurologie a souhlasí se Stanovami a účelem spolku.  

 

Čl. 3 

Účel a činnost spolku 

1. Účelem spolku je: 

• Podpora vzdělávání, vědecko-výzkumné a publikační činnosti v oboru neurologie 

formou publikací, přednášek a konferencí. 

• Podpora řízení a realizace diagnostických postupů, léčebné a preventivní péče v oboru 

neurologie včetně léčebných standardů. 

• Podpora rozvoje a využití vědeckých poznatků v oboru neurologie. 

• Organizační zajištění konferencí. 

• Rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru neurologie. 

 

2. K dosahování výše uvedeného účelu spolku vyvíjí spolek mimo jiné tuto činnost: 

• eviduje členy spolku, 

• spolupracuje s odbornou neurologickou společností ČLS J.E.P. 

• spolupracuje se státními i nestátními institucemi v oblasti diagnostických, léčebných a 

preventivních postupů u neurologických onemocnění, 

• spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi v oblasti neurologie, 

• rozvíjí mezinárodní spolupráci, provádí výměnu informací a styků mezi odborníky 

v oboru neurologie, 

3. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší výdělečnou činnost, jejíž účel spočívá v 

podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Za tímto účelem 

může spolek zakládat obchodní nebo jiné společnosti, nebo družstva, případně se účastnit na 

jejich činnosti. Vedlejší činnost spolku může spočívat rovněž v organizování odborných a 

vzdělávacích akcí a vykonávání nakladatelské a vydavatelské činnosti stejně jako v provádění 

další hospodářské činnosti (např. zprostředkování reklamy v rámci svých aktivit, pronajímání 

nebytových prostor apod.) 

 

 

Čl. 4 

Členství ve spolku 

 

1. Členem spolku může být občan České republiky, fyzická osoba, starší 18 let. 

2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku. Členství 

vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. 



Výbor spolku rozhoduje o přijetí na své nejbližší schůzi po podání přihlášky. 

3. Člen spolku má právo: 

• účastnit se veškeré činnosti spolku a na činnosti spolku se podílet, 

• volit a být volen do orgánů spolku, 

• předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku, 

• obracet se na orgány spolku s podněty, požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány 

spolku, 

• svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve všech věcech činnosti spolku, 

• být informován o činnosti spolku, 

• využívat pomoci a podpory spolku v činnostech směřujících k účelu, za kterým je spolek 

založen a z jeho veškeré činnosti. 

4. Člen spolku má povinnost: 

• dodržovat stanovy a jednat v souladu s účelem spolku, 

• dodržovat předpisy spolku, 

• přispívat k naplňování účelu a poslání spolku, 

• svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku, 

• řádně v termínu platit stanovené členské příspěvky, 

• poskytovat orgánům a funkcionářům spolku potřebnou součinnost a nekonat nic, co by 

bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem spolku. 

5. Členství ve spolku zaniká: 

• doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku, nebo kterémukoliv 

jeho orgánu 

• úmrtím člena spolku,  

• zánikem spolku,  

• vyloučením člena spolku výborem v případě, že člen opakovaně i přes písemné 

napomenutí výborem porušuje tyto stanovy, nebo v případě, že stanovy poruší 

hrubým způsobem.  

7. Proti rozhodnutím výboru spolku ve věcech členství je možné se odvolat k členské schůzi 

spolku. 

 

Čl. 5 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

• členská schůze  

• výbor spolku 

• revizní komise 

 

A. Členská schůze 

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze všech jeho členů. 

2. Do její působnosti náleží 

• určit hlavní zaměření činnosti spolku, 

• rozhodovat o změně stanov, 

• schvalovat zprávu o činnosti spolku, 

• schvalovat úkoly a činnosti spolku pro příslušná období, 

• schvalovat zprávu o hospodaření spolku a zprávu revizní komise, 

• volit členy výboru a případně je odvolat, 

• volit členy revizní komise a případně je odvolat, 

• rozhodovat o odvoláních vůči rozhodnutí výboru ve věci členství ve spolku. 

• schvalovat výsledek hospodaření spolku, 

• schvalovat rozpočet spolku na příští období předkládaný výborem,  



• schvalovat účetní závěrku spolku, 

• schvalovat, měnit a rušit předpisy spolku, 

• hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů 

• určovat cíle spolku na příští období,  

• rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

3. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku podle potřeby, nejméně jedenkrát do 

roka. Výbor je povinen do 3 měsíců svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně 

alespoň jedna pětina členů spolku, anebo požádá-li o to revizní komise. Nesvolá-li výbor 

zasedání členské schůze v uvedené lhůtě, může ten, kdo podal podnět, svolat zasedání členské 

schůze na náklady spolku sám. 

4. Termín a místo konání členské schůze je povinen výbor zveřejnit nejpozději do 15 dnů před 

datem jejího konání. 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li na její jednání přítomno alespoň 15% členů spolku. 

Ke schválení usnesení členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů 

s právem hlasovat. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. 

6. Není-li členská schůze usnášeníschopná podle odst. 5, koná se nejdříve 30 minut po původním 

termínu náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná vždy. 

7. Každý člen má právo předložit návrh na hlasování. O jednotlivých návrzích se hlasuje, není-li 

stanoveno jinak, veřejným hlasováním. O požadavku tajného hlasování rozhodují účastníci 

jednání veřejným hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru, 

v jeho nepřítomnosti místopředsedy výboru. 

  

B. Výbor spolku 

 

1. Výbor spolku je čtyřčlenným výkonným orgánem spolku, který řídí činnost spolku a za svou 

činnost odpovídá členské schůzi. 

2. Členy výboru volí členská schůze na čtyři (4) roky. 

3. V čele výboru je předseda výboru, který zastupuje spolek navenek. V době nepřítomnosti 

předsedy výboru zastupuje spolek každý místopředseda výboru samostatně. Předseda výboru 

podepisuje a jedná jménem spolku. Předsedou výboru může být jedna osoba i opakovaně. 

Předsedu volí ze svých členů výbor spolku.  

4. Výbor svolává předseda výboru, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda výboru, případně 

jiný pověřený člen výboru.  

5. Výbor zejména:  

• volí ze svých členů předsedu výboru, 

• volí ze svých členů pokladníka, 

• koordinuje a organizuje činnost spolku, 

• zajišťuje další činnosti určené členskou schůzí, 

• svolává členskou schůzi 

• zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí členské schůze 

• rozhoduje o přijetí členů, zrušení členství a vyloučení členů ze spolku, 

• řídí hospodaření spolku a odpovídá za ně členské schůzi, 

• stanovuje výši členského poplatku, 

6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina všech jeho členů. Výbor rozhoduje 

nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

výboru. 

7. Výbor může k zajištění činnosti spolku zřídit sekretariát spolku. 

8. Pokud se v průběhu funkčního období uvolní místo ve výboru spolku nebo v revizní komisi 

(kvůli rezignaci, dlouhodobé nepřítomnosti apod.), nastupuje na uvolněné místo automaticky 

kandidát, který získal v posledních volbách nejvyšší počet hlasů. Do výboru spolku postupuje 

na tomto principu člen revizní komise s nejvyšším počtem hlasů a revizní komise je doplněna 



dalším kandidátem s nejvyšším počtem hlasů. 

 

C. Revizní komise 

 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku a za svou činnost odpovídá členské schůzi. 

2. Revizní komisi volí členská schůze na funkční období deseti (10) let. 

3. Členem revizní komise nemůže být zvolen člen výboru, ani likvidátor. 

4. Revizní komise má tři členy a ze svého středu volí předsedu revizní komise, který řídí její 

činnost. 

5. Revizní komise: 

• kontroluje činnost orgánů spolku, především výboru spolku, 

• vykonává dohled nad hospodařením spolku, přičemž tuto kontrolu provádí nejméně 

jedenkrát ročně a vypracovává zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti, 

• má právo účastnit se jednání orgánů spolku, 

• má právo pozastavovat rozhodnutí výboru spolku, pokud je toto rozhodnutí v rozporu 

se zákony, nebo se stanovami spolku a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru 

k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné. 

 

 

Čl. 6 

         Hospodaření spolku 

 

1. Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy. Za hospodaření spolku odpovídá výbor 

spolku, který předkládá zprávu o hospodaření včetně finanční závěrky členské schůzi. 

2. Spolek hospodaří samostatně s movitým i nemovitým majetkem. 

3. K zajištění hospodaření spolku, k nakládání s financemi a majetkem spolku, k zajištění vedení 

účetnictví, ve kterém jsou zachyceny všechny příjmy a výdaje, a k zajištění plnění daňových 

povinností je oprávněn výbor spolku. 

4. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 

příjmy z vedlejší činnosti, příspěvky z grantů, dotací a příspěvky od neziskových institucí, 

výnosy u úroků a z majetku spolku, jakož i zdroje pocházející z výsledků případných vlastních 

aktivit spolku uskutečňovaných jako vedlejší činnost spolku v souladu s cíli spolku, které jsou 

realizovány s platnými právními předpisy. 

5. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování a naplňování účelu spolku dle čl. 3 a ke správě 

spolku. 

6. Návrh rozpočtu připravuje výbor spolku a schvaluje jej členská schůze. Běžné hospodaření řídí 

a odpovídá za něj výbor spolku.  

 

Čl. 8 

Zánik spolku 

1. Spolek zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 

členské schůze 

b) rozhodnutím soudu 

c) jiným zákonným způsobem.  

ČL. 9  

Závěrečná ustanovení 

 

 Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 

 V záležitostech, které tyto stanovy výslovně neupravují, se spolek řídí obecně závaznými 

právními předpisy. 

 Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 22. 5. 2015   


