Stanovy občanského sdružení
STŘEDOEVROPSKÉ CENTRUM MISIJNÍCH STUDIÍ o. s.
I.
Základní ustanovení
1.Sdružení se nazývá plným názvem: STŘEDOEVROPSKÉ CENTRUM MISIJNÍCH STUDIÍ o. s.
2.Sdružení má postavení právnické osoby dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
3.Sídlem sdružení je: U Školské zahrady 1264/1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, Česká republika.
II.
Poslání a cíle činnosti sdružení
1.Posláním sdružení je prohlubování vzájemné spolupráce a hledání nových myšlenkových
podnětů jako zdrojů teologické reflexe na poli misie.
2.Cíle činnosti jsou:
a) zprostředkovávaní výměny zkušeností a informací,
b) hledání a tvorba nových modelů na poli misie,
c) spolupráce s obdobnými českými a zahraničními, jakož i dalšími organizacemi,
iniciativami a nadacemi.
III.
Hlavní činnost a formy činnosti sdružení
1. Hlavní činností sdružení je podpora výměny zkušeností a hledání nových postupů na poli
křesťanské misie.
2. Formy činnosti sdružení jsou zejména:
a) poradenská činnost,
b) informační servis,
c) pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
d) vydávání letáčků a publikací.
IV.
Členství ve sdružení
1.Členství ve sdružení je dobrovolné. Členstvím vznikají nejen práva, ale i povinnosti člena
sdružení, především závazek dodržovat Stanovy sdružení. Členství je nepřevoditelné a
nezcizitelné.
2.Členem sdružení se může stát každá osoba starší 18 let, která souhlasí bez výhrad se
Stanovami sdružení a hodlá činnost sdružení podporovat svou vlastní aktivní prací nebo
finančně.
3.Členem sdružení se může stát právnická osoba, která souhlasí bez výhrad se Stanovami
sdružení a hodlá činnost sdružení podporovat aktivní spoluprací nebo finančně.
4. Přihláška za člena musí být podána písemně. Její součástí musí být bezvýhradné prohlášení
o souhlasu se Stanovami sdružení a závazku tyto dodržovat, datum žádosti a podpis.
5. O přijetí či nepřijetí za člena rozhoduje výbor sdružení.
6. Členství ve sdružení zaniká:
a) vystoupením člena na základě jeho podepsaného písemného prohlášení, které je
doručeno sdružení,
b) vyloučením pro zvlášť hrubou nekázeň, porušení Stanov, znevážení dobrého jména
sdružení, jakož i za zneužití majetku sdružení, peněz a informací,
c) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby, která je členem,
d) zánikem sdružení.
7. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být předáno osobně nebo doporučeně do místa poslední
známé adresy bydliště či sídla. Vyloučení spadá do kompetence výboru, přičemž musí být
předem ústně projednáno s dotčeným členem, je-li to možné. Nepřítomnost provinilého člena
však nebrání projednání vyloučení ani rozhodnutí o něm. Rozhodnutí musí být písemné a musí
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obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. O odvolání rozhoduje valné shromáždění,
pokud sám výbor svoje rozhodnutí nezruší.
V.
Práva členů sdružení
Každý člen má právo:
a) účastnit se na činnostech sdružení,
b) účastnit se valného shromáždění,
c) uplatňovat své názory, návrhy a kritiku,
d) vyžadovat informace o činnosti sdružení a jeho hospodaření,
e) být volen do orgánů sdružení,
f) hlasovat a volit.
VI.
Povinnosti členů sdružení
Každý člen sdružení je povinen:
a)dodržovat Stanovy, usnesení valného shromáždění a rozhodnutí výboru sdružení, přijatá dle
Stanov,
b)podílet se s nejvyšší možnou péčí na správě záležitostí sdružení,
c)šetřit a chránit majetek sdružení,
d)podílet se na popularizaci a propagaci sdružení a jeho cílů.
VII.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a)valné shromáždění,
b)výbor,
c)předseda,
d)první místopředseda,
e)místopředsedové,
f)dozorčí rada.
VIII.
Valné shromáždění
1.Valné shromáždění je nejvyšším zastupitelským orgánem sdružení, které svolává minimálně
jednou ročně předseda nebo první místopředseda sdružení. Taktéž je povinností svolat valné
shromáždění do 1 měsíce požádá-li o to nadpoloviční většina členů.
2.Svolání valného shromáždění musí být učiněno písemně vůči každému členu sdružení, a to
nejpozději 14 dnů přede dnem konání valného shromáždění, s uvedením místa, termínu a
programu valného shromáždění.
3.Právo účasti na valném shromáždění, právo hlasovat, být volen a volit každého člena
sdružení upravuje článek IV. Stanov.
4.Valné shromáždění je schopné usnášení, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina všech
členů. K platnosti usnesení a volby je nutné získat nadpoloviční počet hlasů přítomných
oprávněných voličů.
5.V případě, že se valné shromáždění nesešlo v usnášeníschopném počtu v ohlášeném termínu,
přítomní musí vyčkat 30. minut od ohlášeného začátku. Po této časové lhůtě je valné
shromáždění usnášeníschopné v jakémkoliv počtu a rozhoduje nadpoloviční většinou
přítomných.
6.Valné shromáždění zejména:
a) projednává zprávu o činnosti a hospodaření sdružení, tuto zprávu schvaluje nebo
ukládá nápravná opatření,
b) vyjadřuje se ke kalendáři aktivit na příslušný rok,
c) stanoví volební období orgánů sdružení a jejich početní složení,
d) volí a odvolává členy výboru,
e) volí a odvolává členy dozorčí rady,
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f) plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru sdružení,
g) schvaluje úpravy Stanov,
h) rozhoduje o zániku dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,
přičemž v prvním případě zvolí likvidační komisi, která provede vypořádání práv,
závazků a majetku sdružení,
i) schvaluje návrh rozpočtu předložený výborem.
7.K platnosti rozhodnutí o zániku sdružení je třeba třípětinové většiny všech členů sdružení.
IX.
Výbor
1.Výbor je nejvyšším výkonným orgánem sdružení, který sdružení řídí mezi zasedáními valného
shromáždění. Schází se minimálně dvakrát ročně.
2.Výbor přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valnému
shromáždění anebo ve věcech, které mu byly uloženy valným shromážděním. Především
výboru přísluší:
a) projednávat a schvalovat roční plán činnosti,
b) schvalovat účetní uzávěrku za předchozí kalendářní rok,
c) projednávat a schvalovat návrh rozpočtu,
d) projednávat a schvalovat organizační a personální strukturu činnosti sdružení,
e) ze svého středu volit předsedu, prvního místopředsedu a místopředsedy sdružení,
f) vydávat směrnice upravující chod sdružení.
3.Rozhodnutí výboru je přijato, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a pro návrh se
vyslovila nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4.O zasedáních výboru se pořizuje písemný zápis. Zápis musí obsahovat přinejmenším: kdy a
kdo se zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak byly konkrétně
rozhodnuty.
5.Výbor a jeho předseda jsou povinni předložit valnému shromáždění včas písemné materiály a
zprávy, které je valné shromáždění oprávněno projednat a rozhodnout o jejich přijetí.
X.
Předseda
1.Předseda je statutárním zástupcem sdružení, který zastupuje sdružení. Předseda, pokud
není ve Stanovách uvedeno jinak, zodpovídá za správu a řízení sdružení.
2.Předseda je oprávněn:
a) svolávat valné shromáždění,
b) řídit zasedání výboru sdružení, které svolává minimálně dvakrát ročně,
c) přijímat rozhodnutí v rozsahu, v jakém byl pověřen usnesením valného shromáždění
nebo výboru, vždy však v souladu se Stanovami,
d) uzavírat jménem sdružení a se souhlasem výboru pracovněprávní vztahy, dále řídí
pracovníka/y sdružení a pověřuje místopředsedy k vykonávání pravomocí.
XI.
První místopředseda
První místopředseda je statutárním zástupcem, který zastupuje sdružení. Výkon své funkce
koordinuje s předsedou sdružení, jehož výkon funkce doplňuje dle potřeby.
XII.
Místopředsedové
Místopředsedové zastupují předsedu ve všech jeho pravomocech a povinnostech. Jednají tak
na základě pověření předsedy nebo prvního místopředsedy sdružení.
XIII.
Dozorčí rada
Dozorčí rada:
1) kontroluje hospodaření sdružení a dodržování těchto stanov orgány sdružení.
3

2) má přístup ke všem materiálům sdružení a alespoň jednou ročně provádí kontrolu, následně
upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
3) o své činnosti podává zprávu valnému shromáždění, které ji schvaluje.
4) je tvořena lichým počtem členů, které volí valné shromáždění sdružení, a kteří nesmějí být
zároveň členy výboru.
XIV.
Majetek a hospodaření sdružení
1.Majetek sdružení tvoří zejména finanční prostředky a jiná majetková práva. O majetku vede
sdružení předepsané účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy a dbá o jeho
náležitou ochranu.
2.Zdroje majetku tvoří zejména: členské příspěvky, dary, dotace, granty a podpory od třetích
osob.
3.Hospodaření se řídí ročním plánem činností a rozpočtem. Za hospodaření odpovídá předseda.
XV.
Jednání za sdružení
1. Předseda sdružení a první místopředseda sdružení zastupují a jednají za sdružení jako
statutární zástupci každý samostatně. Z tohoto titulu může každý z nich pověřit zastupováním
v konkrétní věci další osobu.
2. Sdružení jako samostatná právnická osoba může vstupovat do smluvních vztahů. Smluvní
vztah uzavírá některý ze statutárních zástupců sdružení či jiná jím pověřená osoba.
XVI.
Ustanovení přechodná a závěrečná
Tyto Stanovy schválilo valné shromáždění dnešního dne 26. 9. 2007 a nabudou účinnosti dnem
jejich registrace na Ministerstvu vnitra České republiky dle zák. čís. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů.
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