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STANOVY 

ISACHAR, z. s. 
                 
 

I. 

Název a sídlo 
1. Název spolku zní: ISACHAR, z. s. (dále jen spolek) 
2. Sídlem spolku je Opltova 155, 43603 Litvínov 
  
 
 

II. 
Předmět činnosti 

Předmětem činnosti spolku je: 
 

1. Organizační a pořadatelská činnost (pořádání konferencí, seminářů, sportovních aktivit, misijních 
výjezdů a letních táborů). 

2. Podpora a vzdělávání mladých lidí v oblasti křesťanství a vedení skupin. 

3. Vytváření multimediálního prostoru pro mladé lidi. 

4. Koordinační činnost směřující ke spolupráci mezi křesťanskými církvemi, zejména spolupracujícími 
sbory, v oblasti práce s mladými lidmi a misijní činnosti mezi nimi. 

5. Misijní aktivity v rámci regionu a podpora zahraniční misie. 
 
 

III. 
Členství ve spolku 

1. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů. 
2. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která se chce aktivně účastnit prací 

naplňujících cíle spolku. U fyzické osoby se předpokládá min. 3 leté působení ve vedoucích rolích 
aktivit spolku.  Na návrh představenstva může být tato doba upravena.  

3. Každá fyzická osoba má ve spolku zastoupení jako jedna osoba, každá právnická osoba má ve spolku 
zastoupení 2 osob.  

4. O vzniku členství fyzické či právnické osoby rozhoduje valná hromada. 
5. Každý člen může dobrovolně ze spolku vystoupit oznámením této skutečnosti představenstvu.  
6. Členství zanikne výmazem ze seznamu členů spolku k určitému datu. 
7. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen spolku zvlášť závažným způsobem 

porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré jméno spolku, přestože byl na porušování 
svých povinností a na možnost vyloučení ze spolku písemně představenstvem upozorněn.  
 

 
IV. 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen spolku má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a 
vznášet návrhy, a tím se podílet na činnosti spolku. 

2. Právnická osoba má ve spolku statut spolupracujícího sboru, jehož právem a povinností je: 
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a) právo mít zastoupení na valné hromadě až 2 osobami (celkem až 2 hlasy) 

b) aktivně se podílet na chodu spolku a účastnit se jeho aktivit 

c) platit členský příspěvek, jehož výše bude odsouhlasena valnou hromadou. 

 
3. Člen spolku má právo být informován o programu jednání valné hromady na pozvánce doručené 

mu nejméně 14 dnů před konáním valné hromady. 
4. Člen spolku má povinnost přispívat svou činností k dosažení cílů činnosti spolku, a také dodržovat 

společně dohodnuté postupy. 
 
 

V. 
Organizační struktura spolku 

 
Orgány spolku jsou: 

1. Valná hromada 
2. Představenstvo 
3. Ředitel 
4. Dozorčí rada 

 

1. Valná hromada 

1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Součástí valné hromady je každý přítomný člen 
spolku. Do působnosti valné hromady patří: 

a. volba a odvolávání členů představenstva 
b. volba a odvolávání členů dozorčí rady 
c. volba a odvolávání ředitele 
d. vznik a ukončení členství členům spolku 
e. schvalování stanov a jejich případných změn 
f. zrušení spolku 

1.2. Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů. 
1.3.  Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů. 
1.4. Každá právnická osoba (spolupracující sbor) má na valné hromadě zastoupení až 2 osob, z nichž 

každá má 1 hlas. 
1.5. Každá fyzická osoba má 1 hlas. 
1.6. Pravidelná valná hromada se koná 1x ročně.  
1.7. Pravidelnou i valnou hromadu svolává představenstvo prostřednictvím svého předsedy 
1.8. O svolání mimořádné valné hromady má právo požádat dozorčí rada (jako celek) nebo minimálně 

dva členové představenstva. V obou případech je nutné o svolání písemně požádat předsedu 
představenstva, nebo místopředsedu představenstva, který je povinen svolat valnou hromadu 
do 30 dnů od obdržení žádosti. 

1.9. Valná hromada na začátku své schůze zvolí ze svého středu předsedajícího, který valnou 
hromadu následně řídí a zapisovatele, který vytvoří z valné hromady zápis. V průběhu valné 
hromady mohou členové doplňovat program o další body. Z každé valné hromady pak je učiněn 
zápis, který obdrží všichni členové spolku.  

 
2. Představenstvo 

2.1. Představenstvo je řídícím orgánem sdružení. Statutárním orgánem je vždy předseda a 
místopředseda představenstva.  

2.2. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům. 
2.3. Představenstvo má 4 členy, 3 volené valnou hromadou a ředitele, který je jeho součástí 
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2.4. Představenstvo je voleno členskou schůzí na dobu 4 let, opětovné zvolení členů představenstva 
je možné. 

2.5. Představenstvo si ze svého středu volí předsedu.  
2.6. Místopředsedou představenstva je ředitel spolku. V případě, že pozice ředitele není obsazena, 

zvolí představenstvo neprodleně místopředsedu ze svého středu.  
2.7. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda představenstva. V případě jeho nepřítomnosti/ 

nečinnosti (3 měsíců a více) svolává a řídí představenstvo jeho místopředseda. 
2.8. Předseda představenstva je povinen svolat představenstvo, požádají-li o to člen představenstva 

nebo dozorčí rada (jako celek). V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy představenstva 
(6 měsíců a více) přechází tato povinnost na místopředsedu představenstva. 

2.9. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 2 x ročně. 
2.10. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech spolku vyjma těch, které stanovy vyhrazují valné 

hromadě nebo řediteli spolku. 
2.11. Za představenstvo spolku samostatně jednají předseda představenstva, nebo místopředseda 

představenstva, a to ve všech případech, kromě finančních operací a uzavírání smluvních vztahů 
s plněním přesahující limitu 75.000 Kč. V případě vyšší limity, tj. nad 75.000 Kč musí být takové 
právní jednání za spolek podepsáno současně předsedou i místopředsedou představenstva. 

2.12. Do působnosti představenstva patří zejména: 

o realizovat běžnou činnost spolku,  
o prostřednictvím svého předsedy svolávat pravidelnou valnou hromadu, připravit program 

valné hromady,  
o Připravovat návrh změn stanov na základě podnětů členů 
o vést seznam členů spolku 
o úkolovat ředitele, dohlížet nad jeho činností, schvalovat či rozporovat jeho návrhy 
o Vytvářet finanční rámec spolku, zajišťovat vedení účetnictví a právních povinností spolku. 

 
 

2.13. Představenstvo je usnášení schopné, jsou-li přítomni minimálně 3 jeho členové. 
2.14. Představenstvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou. 
2.15. Hlasovací právo je rovné. 
2.16. Místopředseda představenstva zabezpečuje vyhotovení zápisu ze zasedání představenstva. 
2.17. Místopředseda představenstva vypracovává a dozorčí radě předkládá do 15. 1. následujícího 

roku výroční zprávu za uplynulý kalendářní rok. 
 
3. Ředitel 
 

3.1  Ředitel spolku je volená fyzická osoba, která je volena valnou hromadou na období 3 let. Počet 
volebních období není omezen.  

3.2 Ředitel je součástí představenstva spolku jako místopředseda.  
3.3 Ředitel odpovídá za provoz spolku, nese hmotnou odpovědnost za rozhodnutí ve svém funkčním 

období, je výkonným orgánem. Dále je nositelem vize a rozvíjí jeho aktivity.  
3.4 Náplň práce ředitele určuje představenstvo. Mezi jeho povinnosti patří: 
 - Koordinace aktivit spolku 
 - Vedení agendy, pořizování zápisů z představenstva, zpracování výroční zprávy 
 - Zajišťování řádného vedení účetnictví, komunikaci spolku navenek, zastupování spolku před 

orgány státní správy, evidence a správa majetku. 
3.5. Funkce ředitele může být prováděna dobrovolnicky nebo v rámci pracovního poměru. Případný 

pracovní poměr uzavírá předseda představenstva na základě schválení  valnou hromadou.  
3.6. Ředitel si tvoří svůj pomocný tým spolupracovníků (Isacharský tým) z řad dobrovolníků podle svého 

uvážení.  
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4. Dozorčí rada 

4.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a 
uskutečňování jednotlivých činností spolku, dodržování stanov a povinností členů.  

4.2. Členy dozorčí rady volí valná hromada, minimální počet členů jsou 2 osoby. 
4.3. Funkční období člena dozorčí rady jsou 4 roky. 
4.4. Členem dozorčí rady může být pouze člen spolku, osoba způsobilá k právním úkonům, je 

bezúhonná a není ke spolku v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. 
4.5. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena představenstva. 
4.6. V rámci své působnosti je dozorčí rada oprávněna: 

 a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se spolku, 
b) požádat předsedu představenstva o svolání mimořádného zasedání představenstva či 
mimořádné členské schůze.        

4.7. Dozorčí rada schvaluje výroční správu spolku za uplynulý rok. 
 

VI. 
Zásady hospodaření spolku 

 
1. Zdroje spolku tvoří 

   a) dary a příspěvky tuzemských i zahraničních osob (fyzických i právnických)  
   b) výnosy z vlastní činnosti spolku, 
   c) výnosy z majetku spolku, 
   d) výnosy z jiných finančních zdrojů 
   e) dotace a granty 
 

2. Způsoby použití a poskytování prostředků spolku 
2.1.  Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými předpisy, popř. vnitřními předpisy spolku. 
2.2. Finanční prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti spolku a k zajištění 

vlastního provozu spolku.  
2.3. Za Hospodaření spolku odpovídá představenstvo, hmotnou odpovědnost nese ředitel spolku a to 

vždy za období, ve kterém je ve své funkci.  
 

VII. 
Etické a funkční zásady spolku 

 
1. Spolek je tvořen lidmi, kteří touží naplňovat cíle spolku dobrovolně a na základě křesťanských 

hodnot. 
2. Členové spolku budou vždy postupovat v souladu se základním křesťanským učením a Biblickými 

principy, zejména pak smířlivě, s úctou a láskou jeden ke druhému. Konkrétní zásady jsou 
definovány Etickou směrnicí spolku, která je schvalována valnou hromadou.  

3. Hlavním cílem je sdružovat a pracovat s mladými lidmi z církví v Severočeském regionu.  
 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tyto stanovy mohou být měněny pouze písemnou formou, a to po schválení valnou hromadou. 
2. Schválením aktuálních stanov, pozbývají ty předcházející svou platnost. 
3. O zániku sdružení může rozhodnout pouze Valná hromada. Zbylý majetek spolku musí být na 

základě rozhodnutí valné hromady  využit pro účely podobné předmětům činnosti spolku.  
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V Litvínově dne ……………… 

 
 
 
 
…………………………… ………………………………..          …….………………                 …...……………… 
předseda představenstva   místopředseda představenstva                člen představenstva  člen představenstva 


