COGITO - Centrum kognitivní edukace, spolek
STANOVY SPOLKU
Spolek byl založen jako občanské sdružení a nadále působí jako spolek
podle ustanovení zák. § 214 a násl. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
a podle těchto stanov:
Čl. 1
Základní ustanovení spolku
1. Název spolku zní:
COGITO - Centrum kognitivní edukace, spolek
(dále jen „COGITO“).
2. Sídlem COGITO jsou České Budějovice.
Čl. 2
Účel a činnost COGITO
1. Účelem COGITO je podpora vědeckého bádání, popularizace, publikování a vzdělávání v oblasti
výchovy, vzdělávání, didaktiky a kognitivní psychologie a souvisejících oborů, a to včetně
vzdělávání studentů, jakož i studium, realizace a rozvíjení terapeutických a nápravných aktivit
využívajících kognitivních stimulačních technik.
2. Činnost COGITO se uskutečňuje formami přednášek, seminářů, kurzů, kulturních a vzdělávacích
akcí, poradenské činnosti, publikační činnosti, stáží apod.
3. COGITO spolupracuje s odbornými pracovišti či odborníky z České republiky i zahraničí,
především s institutem ICELP (International Center for the Enhancement of Learning Potential)
v Jeruzalémě.
Čl. 3
Členství v COGITO
1. Členem COGITO se může stát zletilý člověk. Nezletilý člověk ve věku 15-18 let se může stát
přidruženým členem bez hlasovacího práva.
2. Člen COGITO je povinen aktivně se podílet na činnosti COGITO, včetně placení členského
příspěvku, a zachovávat ustanovení stanov a rozhodnutí orgánů COGITO podle stanov. Členský
poplatek činí minimálně 300 Kč ročně a splatný vždy nejpozději do 31. 3. daného roku na účet
COGITO.
3. Člen COGITO má právo podílet se na činnosti COGITO, účastnit se valné hromady COGITO a
volit a být volen do orgánu COGITO. Přidružený člen COGITO má stejná práva jako řádný člen
COGITO s výjimkou aktivního a pasivního volebního práva.
4. Členství vzniká rozhodnutím spolku o přijetí za člena na základě jeho žádosti.
5. Členství zaniká:
a. úmrtím člena, členství nepřechází na právní nástupce člena;
b. vystoupením člena z COGITO;
c. vyloučením člena z COGITO;
d. zánikem členství podle čl. 3.8.
6. Člen může být vyloučen z COGITO, jestliže
e. závažným způsobem porušuje povinnosti spojené s postavením člena podle práva, stanov
nebo vnitřního řádu COGITO;
f. svým jednáním poškozuje pověst COGITO.
g. O vyloučení člena COGITO rozhoduje Rada; výzva k nápravě se nevyžaduje; podrobnosti
stanoví vnitřní předpis.
7. Členství člena zaniká též uplynutím času dvou let, po které člen
h. nezaplatil splatný členský příspěvek nebo

i.

se nezúčastnil činnosti spolku, tedy se ani jednou v tomto období nezúčastnil Valné
hromady ani jiné aktivity spolku a ani nepřispěl žádným osobním nebo věcným plněním k
činnosti spolku.

Čl. 4
Orgány COGITO
1. COGITO spravují a jeho vůli tvoří tyto orgány:
a. Valná hromada;
b. Rada;
c. Předseda a místopředsedové;
d. Revizor.
Čl. 5
Valná hromada
1.
2.
3.
4.

Valná hromada je nejvyšším orgánem COGITO.
Valnou hromadu tvoří všichni členové COGITO.
Valná hromada zasedá zpravidla jednou ročně.
Valná hromada :
a. volí a odvolává Předsedu, členy rady a Revizora;
b. stanovuje výši členských příspěvků;
c. rozhoduje o vyloučení člena ze spolku
d. schvaluje plán činnosti a hospodaření pro příští období a zprávu o činnosti hospodaření za
uplynulé období;
e. schvaluje návrh Rady na změnu stanov;
f. rozhoduje o zrušení nebo přeměně COGITO;
5. Podrobnosti k jednání Valné hromady stanoví vnitřní předpis.
Čl. 6
Rada
6.1 Rada je výkonným a řídícím orgánem COGITO. Rada se zodpovídá ze svého působení Valné
hromadě.
6.2 Radu tvoří čtyři členové volení Valnou hromadou; funkční období člena Rady trvá pět let a běží
nezávisle na běhu funkčních období ostatních členů Rady; členem Rady je dále Předseda.
6.3 Rada řídí činnost spolku a rozhoduje v mezích práva a stanov o kterékoliv záležitosti COGITO,
není-li výslovně Stanovami svěřena jinému orgánu; takovým rozhodnutím jsou v mezích zákona
vázány všechny orgány a všichni členové spolku. Rada zejména:
a. řídí a kontroluje výkon působnosti Předsedy,
b. volí jednoho případně dva místopředsedy Rady
c. uděluje Předsedovi souhlas se jmenováním zpravodajů,
d. rozhoduje o přijetí člena do spolku,
e. schvaluje návrh změny stanov, který předkládá Valné hromadě.
Čl. 7
Předseda
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Předseda je statutárním orgánem a řídícím orgánem COGITO.
Předseda je volen Valnou hromadou na dobu neurčitou; Předseda se z výkonu své funkce
zodpovídá Radě a je v mezích zákona a Stanov vázán jejími rozhodnutími.
Předseda je statutárním orgánem a zastupuje spolek ve všech záležitostech navenek a jedná
jménem spolku vůči třetím osobám a orgánům veřejné moci. Jménem spolku jedná Předseda
samostatně; písemná právní jednání činí tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis.
Předseda řídí činnost COGITO a je oprávněn rozhodnout ve všech vnitřních záležitostech, které
nejsou vyhrazeny jinému orgánu COGITO, a to v mezích Stanov a rozhodnutí Rady.
Předseda zejména
a. zodpovídá za běžný chod COGITO tak, aby spolek naplňoval své poslání a dostál svému
postavení podle práva,
b. organizuje kurzy v souladu s posláním COGITO,

c. připravuje a Radě ke schválení předkládá plán činnosti a hospodaření pro příští období a
zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období,
d. reprezentuje poslání COGITO vůči členstvu, odborným pracovištím a odborníkům i
veřejnosti, zejména po stránce odborné,
e. předsedá zasedáním Rady a zasedáním Valné hromady.
7.6
7.7

7.8
7.9

Předseda jmenuje se souhlasem Rady zpravodaje a svěřuje jim k dlouhodobému výkonu část své
působnosti.
Předseda může též svěřit určitou záležitost ve své působnosti i jiné osobě. Předseda jménem
COGITO tyto osoby povolává jako dobrovolníky nebo s těmito osobami uzavírá pracovněprávní
vztahy nebo jiné smluvní vztahy, vykonává vůči nim působnost vrcholného řídícího pracovníka,
jejich činnost řídí, kontroluje a za ni zodpovídá.
Předseda spolku odpovídá COGITO za škodu způsobenou neřádným výkonem funkce,
neodpovídá však za ta jednání a rozhodnutí uložené mu rozhodnutím Rady.
Místopředseda v nepřítomnosti Předsedy vykonává působnost Předsedy a zastupuje COGITO ve
všech záležitostech. Pořadí místopředsedů určí Předseda.

Čl. 8
Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem a dohlíží, zda COGITO vykonává svou činnost a zejména
hospodaří v souladu se svým právním postavením, stanovami, plánem činnosti a rozpočtem.
Revizor předkládá Valné hromadě, případně též Radě, zprávu o svých zjištěních.
2. Každý člen a činovník spolku COGITO předloží Revizoru k jeho žádosti doklady spolku, které má,
a podá vysvětlení o skutečnostech spolkové činnosti se týkajících.
Čl. 9
Hospodaření
1. COGITO je osobou nezaloženou za účelem vytváření a rozdělování zisku. Případný zisk se
nerozděluje mezi členy COGITO ani jiným osobám; zisk použije pro svou činnost k dosahování
svého účelu.
2. Příjmy COGITO tvoří zejména:
a) členské příspěvky
b) dary fyzických a právnických osob
c) příjmy z grantů a dotací
d) jiné výnosy z činnosti a majetku COGITO.
3. Výdaje COGITO tvoří náklady související s činností COGITO.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu COGITO.
5. COGITO umožní kterémukoliv členu nahlédnout do záznamů a dokladů o majetkových poměrech
Spolku.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Valná hromada a Rada je kolektivní orgán; je usnášení schopný, je-li jednání účastna
nadpoloviční většina všech jeho členů, a rozhoduje nadpoloviční většinou účastnivších se členů.
2. Valnou hromadu a Radu k zasedání svolává a předsedá mu Předseda; předseda svolá
(mimořádné) zasedání vždy, rozhodne-li tak Rada nebo požádá-li o to nejméně třetina členů toho
orgánu.
3. Valná hromada, Rada, příp. další kolektivní orgány spolku mohou rozhodovat též mimo zasedání
per rollam tak, že členové orgánu ve stanovené lhůtě hlasují pomocí prostředků komunikace na
dálku. Pro usnášeníschopnost a pro přijetí rozhodnutí jsou potřebné stejné počty osob účastných
a jejich hlasů, jako v případě rozhodování při zasedání za osobní přítomnosti; za přítomné se pro
tyto účely považují všichni členové orgánu vyjma těch, kteří se předem omluvili.
4. Ustanovení zákona, zejména občanského zákoníku, upravující členskou schůzi spolku se pro
orgány spolku COGITO nepoužijí ani přiměřeně (vylučuje se ust. § 246 odst. 3); a nepoužijí se ani
ustanovení o funkčním období členů volených orgánů (vylučuje se ust. § 246 odst. 1).

5. Funkce volených i jmenovaných činovníků zaniká odstoupením, zánikem členství ve spolku nebo
odvoláním; rozhodnutí o odvolání náleží orgánu, který do funkce zvolil či jmenoval; k odvolání
zpravodaje nebo místopředsedy není třeba souhlas Rady.
6. V případě zrušení COGITO rozhoduje po vypořádání všech finančních závazků o způsobu
vypořádání zbývajícího majetku COGITO Valná hromada.
7. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 26. 11. 2016 a tím se zrušují dosavadní stanovy.
Tyto stanovy schválila Valná hromada
v Náchodě dne 26. 11. 2016

………………….......……………
Mgr. Irena Marušincová
předseda

………………….......……………
Mgr. Kamila Štindlová
člen Rady

