
Stanovy spolku Jihlavská mládež, z. s. 

Čl I. — Úvodní ustanovení 

I.1. Názvem spolku je Jihlavská mládež, z. s. (dále jen „spolek“). 

I.2. Sídlem spolku je Jihlava. 

Čl II. — Účel a činnost spolku 

II.1. Účelem spolku je evangelizace a stmelování dětí a mládeže na 

Jihlavsku a podpora spolupráce mezi jihlavskými farnostmi a jejich 

kněžími. Spolek se aktivně zasazuje o hájení křesťanských hodnot a 

věrouky katolické církve.  

II.2. Spolek zejména pořádá letní tábory a evangelizační akce pro děti a 

mládež.  

II.3. Spolek vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost, která slouží k podpoře 

hlavní činnosti spolku nebo v hospodárném využití spolkového 

majetku. Zisk z hospodářské činnosti slouží pouze pro financování 

spolkové činnosti (včetně správy spolku).  

Čl III. — Nejvyšší orgán 

III.1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.  

III.2. Členská schůze je svolávána statutárním orgánem dle potřeby. 

Statutární orgán je také povinen svolat zasedání členské schůze 

z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Zasedání členské schůze se 

svolá ve lhůtě nejméně 7 dnů před jeho konáním a je možné ho 

svolat prostřednictvím internetu. 

III.3. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů spolku a 

rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Každý člen má jeden 

hlas.  

III.4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho 

ohlášení, je možné rozhodnout se souhlasem tří čtvrtin členů spolku 

oprávněných o ní hlasovat. 

III.5. Členská schůze je oprávněna rozhodovat i mimo zasedání s využitím 

technických prostředků nebo v písemné formě. 

III.6. Členská schůze na svém zasedání hodnotí činnost statutárního 

orgánu spolku, samotnou činnost spolku a volí a odvolává statutární 

orgán spolku. Ostatní záležitosti náleží do působnosti statutárního 

orgánu. 



Čl IV. — Statutární orgán 

IV.1. Statutárním orgánem spolku je pětičlenná Rada kterou tvoří 

předseda, místopředseda a tři radní.  

IV.2. Rada je volena členskou schůzí na dobu jednoho roku. 

IV.3. Každý člen Rady jedná za spolek samostatně. 

IV.4. Členy Rady mohou být i nezletilé osoby starší 15. let. 

IV.5. Rada vykonává veškerou působnost, která dle zákona náleží 

nejvyššímu orgánu (Členské schůzi). Radě tedy náleží rozhodování 

ve všech záležitostech spolku, pokud Rada nebo stanovy výslovně 

nesvěří rozhodnutí v dané věci nejvyššímu orgánu. 

IV.6. Rada především přijímá nové členy, rozhoduje o výši a splatnosti 

členského příspěvku, rozhoduje o změnách stanov, případně o 

vyloučení členů a zrušení spolku. 

IV.7. Člena statutárního orgánu je možné odvolat se souhlasem alespoň 

tří čtvrtinové většiny všech členů spolku.  

Čl V. — Členství ve spolku 

V.1. Členství ve spolku vzniká přijetím Rady, přičemž podmínkou pro 

přijetí žadatele je dosažení věku 14 let, správné vyplnění přihlášky a 

zaplacení vstupního poplatku, jehož výši určuje Rada. 

V.2. Člen má především právo se dle vlastních možností a schopností 

aktivně účastnit aktivit spolku. 

V.3. Člen má také právo účastnit se členské schůze, hlasovat a podílet se 

svým hlasem na jmenování či odvolání statutárního orgánu. 

V.4. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy 

spolku, dodržovat vnitřní dohody, chovat se v souladu s kodexem 

spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy 

spolku. 

V.5. Člen spolku je dále povinen hradit členské příspěvky ve výši určené 

Radou. Splatnost příspěvku určí taktéž Rada a informuje o tom své 

členy dostatečně předem. Nezaplacením ročního členského 

příspěvku členství zaniká. 

V.6. Spolek vede seznam současných i bývalých členů, tento seznam 

poskytne členovi spolku k nahlédnutí na jeho žádost předseda. 

Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku provádí 

předseda. 



Čl VI. — Závěrečná ustanovení 

VI.1. Stanovy byly přijaté na ustavující schůzi dne 09.03.2022. 

__________________________ 

Jan Skoumal, předseda spolku 

 


