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Stanovy spolku Centrum pro manželství a rodinu, z. s. 
 
 
Čl. 1. – Název, sídlo a vznik 
Název: Centrum pro manželství a rodinu, z.s. (dále jen „spolek“) 
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 
 
Čl. 2 - Charakter spolku 
Spolek je dobrovolným nevládním, neziskovým svazkem občanů, kteří se angažují v oblasti 
manželské a rodinné problematiky. Spolek je právnickou osobou. 
 
Čl. 3 - Účel a činnost spolku 
Účelem spolku je podpora a upevnění manželství a rodiny. 
Toho chce spolek dosáhnout zejména 

• pořádáním přednášek, kurzů, tréninků, seminářů a konferencí, 
• poskytováním poradenství, 
• propagací své činnosti v médiích a publikační činností, 
• vyhledáváním spolupracovníků a jejich vzděláváním, 
• spoluprací s odborníky a obdobně zaměřenými státními i nestátními institucemi. 

 
Čl. 4 - Členství 
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let na základě písemné přihlášky 

doporučené dvěma členy spolku a po schválení nadpoloviční většinou členů spolku. 
2. Členství ve spolku zaniká kromě úmrtí: 

• vystoupením člena písemným oznámením, 
• zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, 
• zánikem spolku. 

 
Čl. 5 - Práva a povinnosti členů 
Člen spolku má právo: 

• účastnit se jednání členské schůze, 
• volit orgány spolku, 
• být volen do orgánů spolku, 
• obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 

Člen má povinnost zejména: 
• dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku, 
• aktivně se podílet na plnění cíle spolku, 
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
• platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí, 
• dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 

 
Čl. 6 - Orgány spolku 
Orgány spolku jsou: 
1. členská schůze, 
2. předseda, 
3. místopředseda. 
 
Čl. 7 – Členská schůze 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 
2. Tvoří ji všichni členové spolku. 
3. Členská schůze zejména: 

• rozhoduje o změnách stanov spolku, 
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• schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční 
závěrku hospodaření, 

• volí a odvolává předsedu a místopředsedu spolku, 
• rozhoduje o přijetí za člena a o zrušení členství, 
• rozhoduje o zrušení spolku. 

4. Řádnou členskou schůzi svolává předseda spolku jednou ročně. Mimořádnou členskou 
schůzi svolá předseda, požádají-li o to nejméně 2/3 členů s udáním důvodu, který se má 
projednat. 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň 2/3 všech členů spolku. 
6. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. 

• Rozhodnutí o změně stanov a o zániku spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují 
alespoň 2/3 všech členů spolku. 

• Ostatní rozhodnutí jsou přijata, jestliže pro ně hlasuje prostá většina všech členů. 
 
Čl. 8 - Předseda a místopředseda 
1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek navenek a jedná jeho 

jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných 
záležitostech spolku. 

2. Předsedu volí členská schůze. 
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí členské schůze, za hospodaření a plynulý 

chod spolku. 
4. Předseda připravuje podklady pro jednání členské schůze, svolává ji a řídí její jednání. 
5. Místopředsedu volí členská schůze. Místopředsedu popřípadě jiného člena spolku může 

předseda pověřit, aby jednal jménem spolku. 
6. Funkční období předsedy a místopředsedy je 3 roky, přičemž funkci mohou zastávat i 

vícekrát za sebou. 
 
Čl. 9 - Zásady hospodaření 
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména: dary a 

příspěvky právnických a fyzických osob, dědictví, výnosy majetku, členské příspěvky, 
dotace a granty. 

2. Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku, který každoročně předkládá členské 
schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. 
4. Členská schůze může vedením účetnictví pověřit důvěryhodnou osobu, se kterou spolek 

uzavře dohodu o hmotné zodpovědnosti. 
 
Čl. 10 - Zánik spolku 
Spolek zaniká: 
1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 

členské schůze nebo zrušením na základě rozhodnutí soudu. 
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o 

způsobu majetkového vypořádání, a to výhradně v souladu s cílem spolku. 
 
Čl. 11 - Závěrečná ustanovení 
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 
2. Centrum pro manželství a rodinu vzniklo 17.1.2012 jako občanské sdružení registrací u 

Ministerstva vnitra ČR. Dne 1.1.2014 bylo zapsáno jako spolek do spolkového rejstříku 
vedeného u Městského soudu v Praze. 

3. Tato změna stanov byla schválena na členské schůzi dne 4.3.2015. 


