
Muži, ženy, bible, z.s. 

Stanovy spolku 
 

Čl. 1 

Název a sídlo spolku 

1. Název spolku zní: Muži, ženy, bible, z.s. (dále jen„spolek“) 

2. Sídlo spolku je na adrese: Diamantová 1908, 511 01 Turnov. 

 

Čl. 2 

Účel spolku 

1. Účelem spolku je osvětová a vzdělávací činnost zaměřená na zkoumání a šíření biblického 

pohledu na člověka jako muže a ženu, kteří jsou si rovni ve své lidské hodnotě a důstojnosti a 

vzájemně se doplňují ve svých odlišných rolích.  

2. Spolek dosahuje svého účelu zejména 

a) pořádáním přednášek, seminářů a konferencí, 

b) vydáváním a šířením publikací, 

c) osvětou prostřednictvím internetových stránek. 

 

Čl. 3 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která dovršila 18 let. 

2. Druhy členství ve spolku jsou: sympatizant a řádný člen. 

3. Členství sympatizanta vzniká automaticky na základě jím podané žádosti.  

4. Řádné členství vzniká dnem, kdy výbor rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky. 

Na řádné členství není právní nárok a žádost může být výborem zamítnuta i bez udání 

důvodu.  

5. Členství ve spolku zaniká 

a) dnem doručení písemné žádosti člena spolku o ukončení jeho členství, 

b) vyloučením člena, jestliže se dopustil jednání, které je v rozporu s účelem spolku 

nebo s dobrými mravy. 

6. Pokud se řádný člen bez uvedení důvodu nezúčastní dvou po sobě následujících členských 

schůzí, bude jeho řádné členství změněno na členství sympatizanta. 

7. Seznam členů spolku vede předseda. Seznam členů je zpřístupňován pouze řádným členům 

spolku. 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti členů spolku 

1. Řádný člen spolku má právo podílet se aktivně na činnosti spolku, hlasovat a volit orgány 

spolku a být volen do orgánů spolku. 

2. Řádný člen i sympatizant má právo být informován o činnosti spolku, podávat návrhy, dotazy 

a stížnosti. 

3. Řádný člen spolku má povinnost chránit a zachovávat dobré jméno spolku, platit členské 

příspěvky a podílet se podle svých možností na činnosti spolku. 

 



Čl. 5 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou členská schůze, výbor a předseda.  

 

 

Čl. 6 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Do její působnosti patří zejména 

a) volit a odvolávat členy výboru, 

b) rozhodovat o hlavní činnosti spolku, 

c) ukládat úkoly výboru a stanovovat výši členských příspěvků. 

2. Členská schůze je svolávána prostřednictvím oznámení vyvěšeného na internetových 

stránkách spolku nejpozději 30 dní před jejím konáním. 

3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných řádných členů spolku. 

Ke změně stanov je potřeba nadpoloviční většiny všech řádných členů spolku.  

4. Sympatizant má právo účastnit se členské schůze spolku jako nehlasující člen. 

 

Čl. 7  

Výbor 

1. Výbor je výkonným orgánem spolku.  

2. Počet členů výboru určuje členská schůze. Jednotlivé členy výboru volí a odvolává členská 

schůze. Funkční období výboru je pětileté.  

3. Výbor si ze svého středu volí předsedu.  

4. Výbor zejména  

a) svolává členskou schůzi, 

b) organizuje činnost spolku, 

c) schvaluje plán hospodaření a účetní uzávěrku, 

d) přijímá nové členy spolku a rozhoduje o jejich vyloučení. 

5. Členství ve výboru zaniká, jestliže se člen rady bez omluvy a bez závažného důvodu 

nezúčastní tří po sobě jdoucích schůzí výboru. 

 

Čl. 8 

Předseda 

1. Předseda je statutárním zástupcem spolku a zastupuje spolek navenek. Jeho funkční období 

je pětileté. Předseda jedná jménem spolku samostatně. 

2. Předseda zejména 

a) vede členské schůze spolku, 

b) svolává a vede schůze výboru, 

c) naplňuje rozhodnutí výboru, 

d) uzavírá smlouvy, 

e) rozhoduje o běžných záležitostech spolku. 

 

3. Předseda je zodpovědný za 

a) plnění rozhodnutí výboru, 

b) vedení účetní evidence, 



c) vedení seznamu členů, 

d) plynulý chod spolku,  

e) přípravu podkladů pro jednání výboru. 

 

Čl. 9 

Hospodaření spolku 

1. Spolek vynakládá prostředky výhradně na úkony spojené s účelem spolku. 

2. Zdroji financování činnosti spolku jsou dary fyzických nebo právnických osob, členské 

příspěvky a případně další příjmy.  

3. Není-li smluvně ujednáno jinak, je činnost všech členů spolku bezplatná; mají však nárok na 

náhradu předem schválených nezbytně vynaložených nákladů. 

4. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na členské schůzi. 

 

Čl. 10 

Zrušení spolku 

1. O zrušení spolku může rozhodnout jen členská chůze. Členská schůze jmenuje likvidátora 

v rozhodnutí o zrušení spolku, který zajišťuje povinnosti spojené s likvidací. Členská schůze 

zároveň rozhodne, komu bude nabídnut případný likvidační zůstatek. 

2. Případný likvidační zůstatek může být darován výlučně neziskové organizaci, jejíž činnost je 

v souladu s účelem spolku dle čl. 2. 

 

 

 

Tyto stanovy byly chváleny na ustavující schůzi spolku v Liberci dne 19.11.2019. 

 


