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STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU 
dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

 

I. Název, sídlo, doba trvání spolku 

1. Název spolku zní CEREBRUM - Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s. 
2. Sídlo spolku je v Praze. 
3. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

II. Účel a vedlejší činnost spolku 

1. Účelem spolku je přispívat k porozumění problematice získaného poškození mozku a zejména 
podporovat občany, kteří jej utrpěli, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující a hájit jejich 
oprávněné zájmy. 

2. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání. O zahájení 
takové činnosti a jejím předmětu rozhodne podle potřeby Správní rada.  

III. Vznik a zánik členství, evidence členů 

1. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba. 
2. Členy spolku jsou zejména, nikoli však výlučně, osoby po získaném poškození mozku, osoby jim 

blízké, jakož i jejich zástupci dle občanského zákoníku. Spolek je pacientskou organizací. Spolek 
může požadovat, aby mu člen či uchazeč o členství prokázal, že je osobou po získaném poškození 
mozku, osobou blízkou osobě po získaném poškození mozku, nebo jejím zástupcem dle 
občanského zákoníku.  

3. Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí za člena rozhoduje na základě podané 
přihlášky Správní rada spolku. Přijetí záleží na úsudku Správní rady a není na ně právní nárok.  

4. Ředitel spolku vede seznam členů spolku a provádí v něm zápisy a výmazy.  
5. Seznam členů obsahuje nejméně tyto informace o každém členu spolku: 

a) jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, 
b) datum narození, 
c) u právnické osoby identifikační číslo (IČ), 
d) trvalé bydliště, nebo sídlo právnické osoby, případně adresu pro zasílání korespondence, 
e) e-mailovou adresu, 
f) informaci o tom, zda jde o osobu se získaným poškozením mozku, osobu jí blízkou, nebo 

jejího zástupce dle občanského zákoníku, 
g) datum vzniku a zániku členství, 
h) druh členství. 

6. Seznam členů spolku je přístupný pouze členům spolku. 
7. Člen spolku je povinen bezodkladně oznámit Správní radě každou změnu údajů zapsaných o něm 

v seznamu členů. Neučiní-li tak, nemůže se vůči spolku dovolávat náhrady jakékoli újmy, která 
mu v důsledku nesprávných či neúplných údajů vznikla. Člen rovněž nemá právo se dovolávat 
neplatnosti usnesení Členské schůze spolku, jíž se neúčastnil jen proto, že mu byla pozvánka 
zaslána na nesprávnou adresu uvedenou v seznamu členů. To neplatí, pokud člen nesprávnost 
nezavinil. 

8. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby: 
a) dobrovolným vystoupením člena, a to okamžikem doručení oznámení o vystoupení na 

adresu sídla spolku, 
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b) úmrtím fyzické osoby, nebo zánikem osoby právnické. Zaniká-li právnická osoba s právním 
nástupcem, může Správní rada rozhodnout, že její členství pokračuje v osobě tohoto 
právního nástupce, 

c) vyloučením rozhodnutím Správní rady z důvodů dále uvedených. 
9. Člena lze vyloučit v případě, že: 

a) nezaplatil stanovený Členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve 
výzvě k zaplacení, 

b) přes písemnou výstrahu opětovně porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku,  
c) porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku závažným způsobem. 

10. Za porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku se považuje zejména jednání v rozporu 
s těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku, nebo jednání zjevně směřující proti oprávněným 
zájmům spolku nebo vážně narušující pověst spolku. Za porušení povinností vyplývajících 
z členství ve spolku závažným způsobem se považuje též uvedení nepravdivého údaje o tom, že 
člen či uchazeč o členství je osobou po získaném poškození mozku, osobou blízkou osobě po 
získaném poškození mozku, nebo jejím zástupcem dle občanského zákoníku.  

11. Členství vyloučeného člena zaniká dnem rozhodnutí Správní rady o vyloučení. Rozhodnutí musí 
být členu doručeno. 

IV. Práva a povinnosti členů 

1. Člen spolku má právo: 
a) hlasovat na Členské schůzi, 
b) volit a být volen do orgánů spolku, 
c) účastnit se na činnosti spolku a čerpat služby poskytované spolkem, 
d) být informován o činnosti spolku. 

2. Člen spolku je povinen: 
a) řídit se těmito stanovami a vnitřními předpisy spolku, 
b) jednat i ve svém soukromém životě tak, aby neohrožoval zájmy spolku nebo jeho pověst, 
c) řádně a včas hradit Členské příspěvky, 
d) je-li zvolen do orgánů spolku, vykonávat svou funkci řádně a svědomitě, 
e) účastnit se zasedání Členské schůze spolku. Nezúčastní-li se člen bez vážného důvodu a 

náležité omluvy dvou nebo více po sobě jdoucích zasedání Členské schůze spolku, je toto 
jeho jednání považováno za závažné porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku a 
může být důvodem vyloučení ze spolku. 

3. Výši a splatnost Členských příspěvků stanoví Správní rada spolku. Správní rada může Členské 
příspěvky stanovit pro různé druhy členů odlišně. Může rovněž stanovit, že členové se získaným 
poškozením mozku, osoby jim blízké a jejich zástupci dle občanského zákoníku jsou od příspěvku 
osvobozeni. Členský příspěvek může mít rovněž povahu jednorázového vstupního poplatku.  

4. Spolek rozlišuje dva druhy členství, a to řádné a přidružené. Pouze řádní členové spolku mají 
všechna práva člena spolku. Přidružení členové nemají právo hlasovat na Členské schůzi, mohou 
se jí však zúčastnit a vznášet návrhy.  

5. O změně druhu členství může rozhodnout Členská schůze, a to na žádost člena. I bez žádosti lze 
rozhodnout o změně členství z řádného na přidružené, je-li dán důvod k vyloučení člena.  

6. Přidruženým členům se zasílá pozvánka na Členskou schůzi, nepřihlíží se k nim však při určení, 
zda je Členská schůze usnášeníschopná, ani při hlasování samotném. Změna práv a povinností 
čestných a přidružených členů je možná rozhodnutím Členské schůze. 

7. Členovi spolku se ve všech spolkových věcech doručuje, neurčí-li Správní rada jinak, na jeho e-
mailovou adresu uvedenou v seznamu členů. Tím není vyloučeno doručení na poštovní adresu 
nebo do datové schránky člena.  
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V. Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou: 
a) Členská schůze 
b) Správní rada 
c) Kontrolní komise 

2. Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté. 

VI. Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.  
2. Členská schůze: 

a) určuje hlavní zaměření činnosti spolku, 
b) schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu spolku, je-li vydávána, 
c) volí a odvolává členy všech orgánů spolku, 
d) rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku, 
e) rozhoduje o založení a zrušení pobočných spolků spolku,  
f) rozhoduje o zrušení či přeměně spolku. 

3. Členskou schůzi spolku svolává Správní rada zpravidla alespoň jedenkrát ročně. 
4. Správní rada je povinna Členskou schůzi svolat také z podnětu nejméně jedné třetiny jeho členů, 

nebo z podnětu jiného orgánu spolku. 
5. Nesplní-li Správní rada svou povinnost uvedenou v předchozí větě do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat Členskou schůzi na náklady spolku 
sám. 

6. Zasedání Členské schůze se svolává tak, aby mezi odesláním pozvánky poslednímu ze členů 
spolku a datem konání zasedání neuplynulo méně než 10 dnů. 

7. Součástí pozvánky musí být program jednání Členské schůze. O věcech neuvedených v pozvánce 
lze na Členské schůzi hlasovat pouze za účasti všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. 

8. Člen spolku je oprávněn nechat se na Členské schůzi zastoupit jinou osobou. Zástupce má právo 
hlasovat pouze o věcech uvedených v pozvánce, a to pouze v případě, že plná moc jej k hlasování 
výslovně opravňuje. Pouze člen zastoupený zástupcem oprávněným hlasovat se považuje za 
přítomného. 

9. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny řádných členů spolku. 
K přijetí rozhodnutí je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných řádných členů. K přijetí 
rozhodnutí o změně stanov a o zrušení či přeměně spolku je třeba hlasů nadpoloviční většiny 
všech řádných členů spolku. 

10. Není-li Členská schůze usnášeníschopná, může ten, kdo ji svolal svolat náhradní zasedání Členské 
schůze. Mezi odesláním pozvánky poslednímu ze členů spolku a datem konání náhradního 
zasedání nesmí uplynout méně než 15 dnů. Náhradní zasedání Členské schůze je 
usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných. Na náhradním zasedání Členské schůze lze 
projednat pouze ty věci, které byly uvedeny v pořadu jednání Členské schůze, která nebyla 
usnášeníschopná. 

11. V úvodu zasedání Členská schůze zvolí předsedajícího (předsedu zasedání), který zasedání řídí. 
12. Ze zasedání Členské schůze se pořizuje zápis. Zápis vyhotoví Správní rada a podepisuje jej 

předsedající Členské schůze. Zápis se zašle všem členům spolku.  
13. Členové Správní rady a Kontrolní komise jsou povinni účastnit se zasedání Členské schůze. 
14. Členská schůze může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto případě 

děje libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah (písemně, elektronicky). 
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O konkrétním způsobu provedení hlasování per rollam rozhodne podle potřeby Správní rada. 
Per rollam však nelze rozhodnout o změně stanov a o zrušení či přeměně spolku.  

VII. Správní rada 

1. Správní rada je kolektivní statutární orgán spolku. 
2. Správní rada má nejméně tři členy, volené a odvolávané Členskou schůzí. 
3. Správní rada volí ze svého středu předsedu Správní rady.  
4. Zanikne-li členství určité osoby ve Správní rady před uplynutím funkčního období, zvolí Členská 

schůze jejího nástupce pouze na dobu do skončení funkčního období člena, jehož funkční období 
skončilo předčasně. Správní rada je oprávněna hlasy všech svých zbývajících členů kooptovat na 
dobu do nejbližšího zasedání Členské schůze nejvýše jednoho nového člena.  

5. Správní rada rozhoduje o všech věcech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti 
jiného orgánu spolku. 

6. Spolek zastupuje ve všech jeho záležitostech samostatně předseda Správní rady nebo společně 
dva členové Správní rady.  

7. Zasedání Správní rady může svolat kterýkoli jeho člen. 
8. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 
9. Z jednání Správní rady se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové Správní rady. 

Odepře-li některý ze členů Správní rady zápis podepsat, uvede se to do zápisu s uvedením 
důvodu odepření. 

10. Správní rada může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto případě 
děje libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah (písemně, elektronicky). 
Rozhodnutí přijatá per rollam musí být pojata do zápisu z následujícího řádného zasedání 
Správní rady. 

11. Členům Správní rady lze za výkon funkce vyplácet odměnu, jejíž výši stanoví Členská schůze.  

VIII. Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je kolektivní kontrolní a revizní orgán spolku. 
2. Kontrolní komise má tři členy, volené a odvolávané Členskou schůzí.  
3. Kontrolní komise může zvolit z řad svých členů předsedu Kontrolní komise.  
4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v 

souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně 
Správní radu a Členskou schůzí spolku.  

5. V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a 
požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým 
záležitostem. 

6. V ostatním se na Kontrolní komisi přiměřeně použijí ustanovení o Správní radě spolku.  

IX. Ředitel 

1. Ředitel je zaměstnancem spolku, pověřeným řízením běžného provozu spolku. Ředitel je 
nejvyšším vedoucím zaměstnancem spolku.  

2. Ředitel není voleným orgánem spolku.  
3. Ředitele jmenuje a odvolává Správní rada.  
4. Ředitel je povinen jmenovat z řad zaměstnanců spolku svého zástupce, který převezme agendu 

ředitele v případě jeho nepřítomnosti, nebo v době kdy funkce ředitele není dočasně obsazena.  
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5. Ředitel je povinen předat kontrolní komisi bez zbytečného odkladu po skončení účetního období 
veškeré potřebné podklady pro zpracování zprávy kontrolní komise a poskytnout kontrolní 
komisi i jinou potřebou součinnost při výkonu její kontrolní činnosti. 

X. Regionální kluby 

1. Regionální kluby asociace (dále jen „kluby“) vznikají na základě iniciativy členů spolku, kteří 
usilují vyvíjet činnost koordinovanou se spolkem v určitém regionu. Klub může být založen na 
základě žádosti minimálně 3 členů adresované Správní radě. O zřízení nebo zrušení Klubu 
rozhoduje dle vlastní úvahy Správní rada. 

2. Kluby nejsou právnickými osobami (pobočnými spolky), nejsou oprávněny za spolek jednat ani 
jej zavazovat.  

3. Povinnosti každého Klubu vůči spolku stanovuje vnitřní předpis vydávaný Správní radou. 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dispozitivní 
ustanovení občanského zákoníku se na právní poměry spolku použijí jen v tom případě, že 
nepochybně nejsou v rozporu s těmito stanovami. 

2. V případě zániku spolku rozhodne Členská schůze o naložení s likvidačním zůstatkem dle vlastní 
volby. Není-li rozhodování Členské schůze možné, rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem 
Správní rada. 

3. Toto nové úplné znění stanov spolku v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí.  
 
 
 
 
V Praze, dne 19.5.2022 
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