STANOVY
Křesťanské společnost
Cesta života České Budějovice z. s.

Název spolku

Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z. s.

IČO

625 34 165

Sídlo spolku

Záboří 18, 373 84 Záboří

Kraj

Jihočeský

Země

Česká Republika

Statutární orgán spolku

Výbor spolku (jako kolektvní statutární orgán)

Nejvyšší orgán spolku

Členská schůze

Článek 1
Základní ustanovení
1.

Název spolku je Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z. s. (dále jen

„Spolek“ ).
2. Sídlem Spolku je obec Záboří 18, 373 84 Záboří.
3. Spolek je samostatnou právní osobností, vymezenou Zákonem č. 89/2012 Sb., Nový
Občanský zákoník, v platném znění, která sdružuje své členy zejména za účelem
evangelizační práce, vzdělávací činnost, péče o dět a mládež a pomoci potřebným lidem
v sociální oblast.
Svou činnost vykonává v souladu s právními předpisy, provozním řádem a těmito
stanovami.
4. Orgány Spolku jsou kolektvní statutární orgán (dále jen „Výbor“), nejvyšší orgán (dále jen
„Členská schůze“) a kontrolní komise.
5. Členové spolku neručí za dluhy spolku jako celku.

Článek 2
Hlavní činnost
1. Hlavní činností Spolku je zejména evangelizační práce, vzdělávací činnost, péče o dět a
mládež a pomoc potřebným lidem v sociální oblast.
2. Své cíle Spolek plní:
a. vydáváním periodických i neperiodických publikací a literatury,
b. pořádáním pravidelných i mimořádných shromáždění, seminářů, evangelizací apod.
c. používáním hromadných sdělovacích prostředků
d. účastí na financování humanitárních akcí v oblast sociální péče, vzdělání, výchovy a
ochrany dětí a mládeže
3. Vedle hlavní činnost může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnost, je-li účel v podpoře hlavní činnost nebo
v hospodárném využití majetku spolku (např. pořádání kulturních a kulturně – vzdělávacích
akcí).
4. K uplatňování nebo ochraně společných zájmů, společné činnost nebo dosažení určitého
cíle může Spolek vytvářet s dalšími subjekty svazy nebo se podílet na jejich činnost.
5. Podrobnost o své činnost může Spolek upravit v provozním řádu Spolku.
6. Při své činnost Spolek spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami.

Článek 3
Členství ve Spolku

1. Členem Spolku (dále jen „Člen“) se může stát každý znovuzrozený křesťan, který souhlasí
s cíli a činností Spolku a jeho stanovami.
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2. Členství ve Spolku je dobrovolné. Vzniká rozhodnutím statutárního orgánu Spolku o přijetí
žadatele na základě přihlášky žadatele. Členské příspěvky jsou dobrovolné, a proto členství
ve spolku není podmíněno jejich zaplacením.
3. Kdo se uchází o členství ve Spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami a provozním
řádem Spolku od okamžiku, kdy je přijat za člena Spolku.
4. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

Článek 4
Seznam členů
1. Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam.
2. Zápisy v seznamu členů se provádí na základě usnesení statutárního orgánu Spolku.
3. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost a své náklady od Spolku potvrzení
s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto
údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho právní
nástupce.

Článek 5
Práva a povinnost členů
1. Člen má tato základní práva, která vykonává osobně:
a. podílet se na činnost a životě Spolku,
b. účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,
c. volit a být volen do Výboru Spolku a Kontrolní komise,
d. být informován o činnost spolku, plnění cílů a hospodaření Spolku,
e. využívat pomoci a výhod poskytovaných Spolkem,
f. podávat dotazy, návrhy a stížnost.
2. Člen má tyto základní povinnost:
a. chovat se v souladu s biblickými standardy,
b. účastnit se, dle svých možností, naplňování cíle Spolku a jeho činnost,
c. respektovat stanovy, orgány a provozní řád Spolku,
d. účastnit se financování chodu Spolku,
e. účastnit se jednání členských schůzí,
f. nahradit Spolku škodu, kterou mu svým zaviněním způsobí,
g. zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy Spolku,
h. jednat za Spolek v případě, že je řádně zvolen jako člen statutárního orgánu a je k tomu
oprávněn.
3. Členům spolku, který pro pokročilý věk nebo zdravotní stav, popř. z jiných důvodů,
nemohou v plném rozsahu plnit všechny povinnost Spolku, mohou být rozhodnutím
statutárního orgánu poskytnuty úlevy.

Článek 6
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Zánik členství
1. Členství ve Spolku zaniká:
a. úmrtím člena,
b. vystoupením člena; členství zaniká oznámením o vystoupení statutárnímu orgánu ke
dni oznámení,
c. vyloučením v důsledku porušení členských povinností na základě rozhodnutí
statutárního orgánu.
2. Při zániku členství nevzniká nárok na vrácení peněz poskytnutých Společnost.
3. Vyloučený člen může navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní
komise.

Článek 7
Prostředky a zdroje financování
1. Prostředky a zdroje financování tvoří:
a. dobrovolné členské příspěvky
b. dary a příspěvky fyzických a právnických osob
c. výtěžky účelových akcí a veřejných sbírek,
d. výnosy z hospodaření,
e. výnosy z vedlejší hospodářské činnost a výnosy z ostatních činností Spolku,
f. granty a dotace

Článek 8
Zásady hospodaření spolku
1. Zisk z činnost Spolku lze použít pouze pro naplňování cílů Spolku a jeho činnost.
2. Majetek, který je ve vlastnictví spolku, spolek drží, užívá, požívá jeho plody a užitky
a nakládá s nimi.

Článek 9
Orgány spolku
1. Pro zabezpečení činnost Spolku jsou zřízeny následující orgány:
a. Členská schůze,
b. Výbor,
c. Kontrolní komise.
2. Práva a povinnost jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich
jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku, ostatní orgány jsou volené.
4. Funkční období volených orgánů je sedm let.
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Článek 10
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšší orgán Spolku. Tvoří ji shromáždění všech členů Spolku.
2. Každý člen je povinen účastnit se zasedání Členské schůze a je oprávněn požadovat i dostat
na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu
zasedání Členské schůze.
3. Členskou schůzi svolává statutární orgán podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka,
oznámením členům Spolku alespoň čtrnáct dnů před jejím konáním, přičemž musí být
zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně
omezovaly možnost členů se ho účastnit.
4. Osoba zahajující zasedání, ověří, zda je Členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí
volbu předsedajícího Členské schůzi a volbu zapisovatele, který provede vyhotovení zápisu
ze zasedání Členské schůze.
5. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třicet dnů od jejího ukončení. Není-li to
možné, vyhotoví zápis ten, koho pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo
zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další
činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis
podepisují předseda a jeden člen Výboru. Každý člen Spolku má právo nahlížet do zápisů ze
zasedání Členské schůze.
6. Předsedající vede Členskou schůzi tak, jak byl její pořad ohlášen. Záležitost, která nebyla
zařazena na pořad zasedání při jejím ohlášení, lze rozhodnout jen za účast a se souhlasem
všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
7. Členské schůzi přísluší:
a. rozhodovat o přijetí stanov, provozního řádu spolku a jejich změnách,
b. volit na dobu sedm let předsedu, místopředsedu a další členy Výboru s určením jejich
funkcí a členy Kontrolní komise; odvolávat členy Výboru a Kontrolní komise před
uplynutím funkčního období, jestliže neplní své povinnost,
c. schvalovat zprávy o činnost a výsledcích hospodaření za uplynulé období,
d. schvalovat zprávy Výboru a Kontrolní komise a projednávat zprávy vnějších kontrolních
orgánů,
e. rozhodovat o dobrovolném rozpuštění či zrušení spolku s likvidací nebo o jeho
přeměně,
f. jmenovat likvidátora,
g. rozhodovat o zásadách majetkového vypořádání při zániku spolku.
11. Členská schůze si může vyhradit do své kompetence i další záležitost týkající se činnost
spolku.
12. Členská schůze je schopna usnášet se za účast většiny členů spolku. Usnesení přijímá
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
13. Hlasování je veřejné. Pokud se na tom usnesla dvoutřetnová většina přítomných členů, je
hlasování tajné.

Článek 11
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Výbor
1. Výbor je kolektvním statutárním orgánem spolku, který spravuje jeho záležitost mezi
členskými schůzemi.
2. Výbor má nejméně tři členy a tvoří ho předseda (dále „Předseda“), místopředseda a
členové výboru.
3. Počet členů výboru musí být menší než polovina počtu všech členů spolku.
4. Výbor provádí usnesení Členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou
vyhrazeny Členské schůzi.
5. Schůzi výboru svolává Předseda, popřípadě místopředseda Výboru.
6. Z jednání Výboru se pořizuje zápis, který podepisují Předseda a další člen výboru.

Článek 12
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku; za svoji činnost odpovídá pouze Členské
schůzi, které předkládá zprávy s návrhy na odstranění zjištěných závad a nedostatků.
Kontrolní komise je volena Členskou schůzí.
2. Kontrolní komise má tři členy. Členy kontrolní komise nemohou být členové Výboru ani
osoby jim blízké (vymezené ustanovením trestného zákona). Členové kontrolní komise volí
ze svého středu předsedu na její ustanovující schůzi.
3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitost Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek
činnost v souladu se stanovami, provozním řádem a právními předpisy. Kontroluje veškerou
činnost a hospodaření Spolku a jeho orgánů a provádí revizi účetních dokladů.
4. Kontrolní komise je i odvolacím orgánem. Řeší podané odvolání člena, kterému bylo
uloženo některé opatření pro porušení členských povinností. Rozhodnutí o odvolání včetně
návrhu na opatření předkládá Členské schůzi.
5. V rozsahu působnost 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.

Článek 13
Jednání jménem spolku
1. Jménem spolku jedná řádně zvolený Předseda.
2. Další členové Výboru mohou jednat pouze na základě pověření Výboru. Plná moc musí být
v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a
odpovědnost zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
3. Osoby oprávněné jednat za spolek jsou řádně voleni na členské schůzi na dobu stanovenou
Čl. 10, odstavce 7, písmeno b. Dokladem prokazujícím zvolení osob oprávněných jednat za
Spolek je zápis o rozhodnutí Členské schůze, o jmenování člena statutárního orgánu.
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Článek 14
Zrušení spolku
1. Spolek zaniká:
a. usnesením Členské schůze o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem,
b. pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění.
2. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. Jde-li o zánik usnesením Členské
schůze, provede majetkové vypořádání podle zásad stanovených Členskou schůzí Kontrolní
komise nebo Výbor. Jde-li o zánik rozhodnutím soudu, provede majetkové vypořádání
likvidátor jím určený.

Článek 15
Společná a závěrečná ustanovení
1. Není-li stanoveno v těchto stanovách jinak, řídí se Spolek především Zákonem č. 89/2012
Sb. Nový Občanský zákoník, v platném znění .
2. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
3. Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním
a odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce, zaniká funkce oznámením o odstoupení
statutárnímu orgánu spolku ke dni oznámení.
4. Členy Výboru a Kontrolní komise volí a odvolává Členská schůze.
5. Funkční období členů volených orgánů Spolku je sedmileté.
6. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat
náhradní členy až do doby nejbližšího zasedání orgánu k volbě.
7. Tyto stanovy byly projednány a přijaty usnesením Členské schůze ze dne 11.10.2015, s tím,
že nahrazují v plném rozsahu stanovy přijaté a platné ze dne 23.04.2008.
8. Tyto stanovy nabývají účinnost dnem zápisu do spolkového rejstříku.
.........................................................
Petr Petrášek
Předseda spolku
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