STANOVY SPOLKU HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR, Z.S.
Úplné znění ke dni 27. 11. 2015
Čl. 1 Základní ustanovení
1. Název spolku: Hnutí Pro život ČR, z.s. (dále jen „spolek“).
2. Sídlo spolku: Jánská 2269/26, 586 01 Jihlava
3. Spolek je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou právnickou
osobou založenou za účelem naplňování společného zájmu uvedeném v bodě 5.
4. Spolek se nečlení na žádné pobočné spolky.
5. Společným účelem spolku je humanitární a vzdělávací činnost zaměřená na
záchranu životů nenarozených dětí a na obnovu společenské i právní ochrany
života člověka od jeho početí do přirozené smrti.
Čl. 2 Členství ve spolku
1.
2.
3.
4.

Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 14 let.
Druhy členství ve spolku jsou: sympatizant a řádný člen.
Členství sympatizanta vzniká automaticky na základě jím podané žádosti.
Řádné členství (dále jen člen) vzniká dnem, kdy předsednictvo rozhodne o přijetí
žadatele na základě jeho přihlášky. Na řádné členství není právní nárok a žádost o
něj může být předsednictvem zamítnuta i bez udání důvodu.
5. Členství člena ve spolku zaniká:
a) dnem přijetí písemné žádosti člena o ukončení jeho členství,
b) v případě řádného člena, pokud se bez písemné omluvy nezúčastní dvou po
sobě následujících členských schůzí,
c) vyloučením člena spolku z důvodu jednání v rozporu s účelem spolku, nebo
takovým jednáním, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.
6. Seznam členů spolku vede a změny v něm bez zbytečného odkladu provádí
předseda. Seznam členů spolku není zpřístupněn.
Čl. 3 Práva a povinnosti členů spolku
1. Řádný člen spolku má právo podílet se aktivně na činnosti spolku, hlasovat a volit
orgány spolku, být volen do orgánů spolku při splnění podmínky plnoletosti.
2. Řádný člen spolku i sympatizant mají právo být informováni o činnosti spolku,
podávat návrhy, dotazy, stížnosti.
3. Člen spolku má povinnost:
a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
b) podílet se podle svých možností na činnosti spolku.
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Čl. 4 Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou členská schůze, předsednictvo a předseda.
Čl. 5 Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Do její působnosti zejména patří:
volit a odvolávat členy předsednictva, rozhodovat o hlavní činnosti spolku, ukládat
úkoly předsednictvu a stanovovat výši členských příspěvků.
2. Členská schůze:
a) je svolána prostřednictvím oznámení zveřejněným na webových stránkách
spolku nejpozději měsíc před jejím konáním,
b) přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů
spolku,
c) může měnit stanovy a to pouze nadpoloviční většinou všech řádných členů
spolku.
Čl. 6 Předsednictvo
1. Předsednictvo je výkonným orgánem spolku. Celkový počet členů určuje členská
schůze. Jednotlivé členy předsednictva volí, popřípadě odvolává členská schůze.
Funkční období předsednictva je tříleté. Členství v předsednictvu zaniká, pokud se
jeho člen bez písemné omluvy a závažného důvodu nezúčastní tří po sobě jdoucích
schůzí předsednictva.
2. Předsednictvo volí ze svého středu předsedu spolku, svolává členskou schůzi,
organizuje činnost spolku, schvaluje plán hospodaření a účetní uzávěrku, přijímá
nové členy spolku a rozhoduje o jejich vyloučení.
3. Předsednictvo může kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské
schůze.
Čl. 7 Předseda
1. Předseda je statutárním zástupcem a zastupuje spolek navenek. Jeho funkční
období je tříleté. Jedná jménem spolku samostatně, vede členské schůze, svolává
a vede schůzi předsednictva, naplňuje rozhodnutí předsednictva, uzavírá smlouvy,
zajišťuje pracovní dohled nad zaměstnanci a rozhoduje o běžných záležitostech
spolku.
2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí předsednictva, vedení účetní
evidence, vedení seznamu členů, za plynulý chod spolku a za přípravu podkladů
pro jednání předsednictva.
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Čl. 8 Finanční hospodaření
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 eventuálně další příjmy.
3. Činnost všech členů spolku je bezplatná, mají však nárok na náhradu nezbytných
vynaložených a předem schválených výdajů.
4. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických
osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití
prostředků k sociálním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či
odměna sjednaná na základě platných smluv.
5. S výsledky hospodaření seznamuje předsednictvo spolku členy spolku na členské
schůzi.
Čl. 9 Zrušení spolku
1. O zrušení spolku může rozhodnout jen členská schůze. Členská schůze jmenuje
likvidátora v rozhodnutí o zrušení spolku, který zajišťuje povinnosti spojené
s likvidací.
2. Případný likvidační zůstatek může být darován výlučně neziskové organizaci
zaměřené na ochranu lidského života před narozením.
Čl. 10 Závěrečné ustanovení
1. Nabytím účinnosti těchto stanov se stávají členy vznikajícího předsednictva
současní členové Rady Hnutí Pro život ČR, o.s. a předsedou spolku se stává jeho
prezident.
2. Tyto stanovy byly schváleny dne 27.11.2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do
spolkového rejstříku.
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