Stanovy občanského sdružení s názvem:

Neurotrend, o.s.
1.
2.
3.
4.

I.
Název a sídlo
Název občanského sdružení : Neurotrend, o.s. (dále sdružení)
Sídlo sdružení: Haštalská 27, Praha 1 – Staré Město, 110 00.
Sdružení působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky.
Charakter sdružení: Neurotrend, o.s. vzniká na základě zákona č.83/1990 Sb. o sdružování
občanů v platném znění, je právnickou osobou ve smyslu par. 2 odst. 3 citovaného
zákona.
II.
Cíle činnosti

Cíly a předmětem činnosti sdružení je:
a)
b)
c)
d)
e)

výzkum a vývoj v oblasti neurověd,
osvěta a šíření informací z oblasti neurověd mezi odbornou i laickou veřejností,
vzdělávací akce v oblasti neurověd,
kognitivní terapie a rehabilitace,
další činnosti vedoucí ke zkvalitnění neuropsychologické diagnostiky a terapie.

III.
Formy činnosti
1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
2. Hlavní formy dosahování cílů sdružení jsou:
a) Praktická činnost členů ve spolupráci s českými i zahraničními odbornými a
grantovými organizacemi a jednotlivci.
b) Poskytování informací v oblasti výzkumu neurověd pořádáním vzdělávacích,
odborných a informačních akcí a vydáváním informačních a vzdělávacích materiálů.
c) Účast na výběrových řízeních v rámci vědy a výzkumu.
3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
IV.
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba.
2. Členství vzniká písemným prohlášením osoby, která má zájem se stát členem občanského
sdružení a současným či následným souhlasem výboru sdružení.
3. Členství zaniká:
a) Prohlášením člena o výpovědi svého členství.
b) Vyloučením z vážných důvodů výborem, který může svého člena vyloučit pouze
s udáním důvodů.
c) Úmrtím.
V.
Práva a povinnosti členů
1. Každý ze členů má právo a povinnost napomáhat dle svých možností činnosti sdružení.
2. Základním právem každého člena je účastnit se schůzí sdružení, volit a být volen do
orgánů sdružení.

1

3. Jednotliví členové sdružení mají právo kontrolovat činnost a hospodaření sdružení a
podílet se přiměřeným dílem na výsledcích jeho práce.
4. Jednotliví členové včetně zaměstnanců jsou povinni jednat a na veřejnosti vystupovat tak,
aby pověst sdružení neutrpěla úhony a nebylo narušeno její poslání.
5. Členské příspěvky jsou dobrovolné a platí se jedenkrát za kalendářní rok.

VI.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) členská schůze
b) výbor a předseda sdružení
c) revizor sdružení
VII.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.
2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je
přítomna alespoň polovina členů sdružení.
3. Členská schůze
a) volí a odvolává výbor sdružení a revizora.
b) rozhoduje o změně stanov a o zániku sdružení.
c) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a
revizní zprávu.
d) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.
VIII.
Výbor a předseda sdružení
1. Výbor sdružení je tříčlenný. Jeho funkční období je neomezené. Ze svého středu volí
předsedu sdružení.
2. Výbor:
a) Formuluje celkovou koncepci sdružení, jeho zaměření, preference i omezení.
b) Schvaluje stanovy sdružení, jeho změny
c) Schvaluje projekty pod jménem sdružení
d) Kontroluje veškeré hospodaření sdružení i využití svěřených prostředků
e) Přijímá nové členy či v případě nezbytí vylučuje.
3. Předseda sdružení (statutární orgán)
a) Svolává schůze výboru, vede je, vyhlašuje usnesení a běžně reprezentuje sdružení před
veřejností. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje první, popř. druhý místopředseda.
b) Po schválení výborem sdružení zastupuje sdružení ve věcech pracovněprávních
týkajících se sdružení.
c) Má navenek podpisové právo za sdružení.
4. Ve věcech, které se týkají hospodaření (zacházení s hmotnými prostředky), má podpisové
právo předseda a jím pověřený správce účtu.
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IX.
Revizor
Revizor plní úkoly kontrolního orgánu sdružení. Je volen členskou schůzí.
Revizor kontroluje činnost sdružení z hlediska hospodaření a plnění jeho poslání a cílů.
X.
Zásady hospodaření

1. Příjmy sdružení tvoří zejména:
a) příspěvky z veřejných rozpočtů,
b) granty, dotace, subvence apod.,
c) členské příspěvky (rozhodne-li členská schůze o jejich vybírání),
d) výnosy majetku sdružení,
e) dary fyzických a právnických osob,
f) dědictví a odkazy,
g) ostatní zákonné příjmy.
2. Majetek sdružení lze použít pouze v souladu se stanovami sdružení. Při jejich využívání je
nutno postupovat s maximální hospodárností. Sdružení je oprávněno ze svého majetku
hradit výdaje související s jeho činností.
3. Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hospodářský rok
sdružení je totožný s rokem kalendářním.
XI.
Zánik sdružení
Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O zániku
rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou svých členů. V případě likvidace členská
schůze na svém posledním zasedání určí likvidátora.
XII.
Majetkové vypořádání při zániku sdružení
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí
členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.
XIII.
Ustanovení závěrečná
Změna těchto stanov je možná pouze písemnou formou a do 15 dnů od jejího schválení musí
být oznámena ministerstvu vnitra České republiky.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace ministerstvem vnitra České republiky.

V Praze 12.9. 2007
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