RE-FRESH MARRIAGE, z. s.
Stanovy spolku
Čl. I
Název a sídlo
RE-FRESH MARRIAGE, z. s. (dále jen „spolek“) mají své sídlo v Nýdku, na adrese Nýdek 626,
PSČ 739 95. Český ekvivalent jména spolku: Obnova (osvěžení) manželství. Spolek užívá též
zkraceného označení: RFMarriage
Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je pokrýt mezeru v oblasti prevence manželských a rodinných vztahů díky
vztahovému mentoringu, koučování párů i jednotlivců. Další činnosti spolku je organizování
víkendových pobytů nebo konferencí zaměřených na budování rodinných vztahů. Rodina se
musí stát místem, kde vznikají hodnoty a proto pracujeme jak s rodiči tak dětmi. Účelem je
rovněž vytvářet pro děti volnočasové aktivity ve formě různého typu klubů nebo kempů.

Čl. III
Hlavní činnost spolku a charakteristika
1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) vztahového mentoringu manželských a předmanželských párů dle programu FOCCUS
b) koučování párů i jednotlivců
c) pořádání konferencí pro manželské a předmanželské páry, zaměřené na dané téma
d) pořádání víkendových pobytů pro páry (manželé, otec/syn nebo dcera, matka/syn nebo
dcera) se zaměřením na posílení a obnovu vztahů.
e) pořádání volnočasových aktivit pro děti všech věkových skupin
f) pořádání pobytů, kempů a klubů pro děti
2. Spolek není církví nebo náboženskou společností a není na žádné církvi přímo závislý.
3. Spolek je dobrovolným a svobodným sdružením osob ve smyslu ustanovení o spolku zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Při naplňování svého účelu spolek spolupracuje s křesťanskými církvemi, křesťanskými
organizacemi a kulturními i vzdělávacími institucemi.
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5. Činnost spolku je orientována zejména na manželské páry, mladé páry vstupující do
manželství a rodinné vztahy (rodiče x děti)
6. Činnost spolku je motivována křesťanskou láskou a vykonávána na principech křesťanské
etiky.

Čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, jestliže souhlasí se stanovami a účelem
spolku a ztotožňuje se s křesťanskými hodnotami.
2. Členem se může stát i cizí státní příslušník nebo právnická osoba cizího práva.
3. Členství vzniká přijetím za člena na základě písemné přihlášky; rozhodnutí o přijetí náleží
Řediteli, Ředitel rozhodnutí předem projedná se členy Správní rady a jejich názor uváží.
4. Člen spolku má právo:
a) volit a po dosažení plné svéprávnosti být volen do orgánů spolku,
b) aktivně se podílet na činnosti spolku,
c) obracet se na orgány spolku s návrhy, podněty či stížnostmi,
d) být informován o dění ve spolku.
5. Člen spolku má povinnost:
a) vést příkladný život ve smyslu požadavků Bible,
b) aktivně se podílet na naplňování účelu spolku a zodpovědně plnit úkoly z toho
vzcházející,
c) plnit povinnosti člena spolku podle zákona, stanov a vnitřního řádu spolku,
d) chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku.
6. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní
zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu
spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
7. Spolek může vyloučit člena z důvodu, že neplní povinnosti člena (IV/5) nebo že přestal
splňovat podmínky pro trvání členství (IV/1), nelze-li zjednat nápravu. Rozhodnutí o vyloučení
náleží Řediteli. Nesouhlasí-li vyloučený člen s rozhodnutím Ředitele o vyloučení, může se do 1 5
dnů od obdržení oznámení o vyloučení odvolat ke Správní radě; rozhodnutí o vyloučení
nabývá účinnosti marným uplynutím uvedené lhůty nebo rozhodnutím Správní rady.
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8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.

Čl. V
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) Členská schůze
b) Správní rada
c) Ředitel
Čl. VI
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí a případně odvolává členy Správní rady a stanovuje jejich počet pro následující
období,
c) volí z řad pracovníků spolku a případně odvolává Představitele pracovníků spolku,
2. Zasedání členské schůze svolává Ředitel, a to
a)

k řádnému zasedání každoročně,

b) příp. k mimořádnému zasedání, považuje-li to Ředitel nebo Správní rada za potřebné,
nebo požádá-li o to nejméně polovina členů spolku.
3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, a svá
rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
4. Členská schůze bere na vědomí:
a) plán činnosti a hospodaření spolku na příští období,
b) zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období,
c) dlouhodobé strategie a priority spolku. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad
zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen
se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
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Čl. VII
Správní rada
1.

Správní rada je řídícím orgánem spolku, do její působnosti náleží péče, aby spolek

naplňoval své poslání a účel a svou činnost vykonával řádně.
2.

Správní radu tvoří nejméně tři členové voleni Členskou schůzi. Členem Správní rady může
být zvolena důvěryhodná osoba, která souhlasí s účelem spolku a je ochotna a schopna

tuto funkci v souladu se stanovami spolku vykonávat; člen Správní rady nemusí být
členem spolku.
3.

Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a svá

rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
4.

Jednání Správní rady se s hlasem poradním účastní též Představitel pracovníků volený

Členskou schůzi. Představitel pracovníků přednáší Správní radě stanoviska a informace
týkající se pracovníků spolku a jejich zapojení v činnosti spolku. Představitel pracovníků má
přístup ke všem podkladům stejně jako členové Správní rady a udělí se mu slovo,
kdykoliv o to požádá.
5.

Funkční období členů Správní rady a Představitele pracovníků běží každému z nich

samostatně a trvá počet roků stanovený rozhodnutím Členské schůze při volbě, přitom
skončí dnem zasedání Členské schůze v posledním roce jeho trvání. Nestanovila-li dobu
funkčního období Členská schůze výslovně, trvá na dobu neurčitou.
6.

Činnost Správní rady koordinuje a jejím zasedáním předsedá Předseda Správní rady,

kterého volí z řad svých členů a též odvolává Správní rada.
7.

Správní rada:
a) volí a odvolává Ředitele, dohlíží na výkon jeho funkce a rozhoduje o jeho odměňování,

b) schvaluje právní jednání, kterými spolek zatěžuje nebo pozbývá vlastnictví věcí
nemovitých, nebo kterými se spolek zavazuje k plnění nad 1.000.000,- Kč,
c) rozhoduje o dalších závažných záležitostech spolku, které si v mezích stanov do své
působnosti vyhradí,
d) přezkoumává rozhodnutí Ředitele o vyloučení člena spolku,
e) navrhuje Členské schůzi kandidáty na nové členy Správní rady,
f) schvaluje plán činnosti a hospodaření spolku pro příští období,
g) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období,
h) schvaluje dlouhodobé strategie a priority spolku a kontroluje jejich naplňování.
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Čl. VIII
Ředitel
1.

Ředitel je výkonným orgánem a statutárním orgánem spolku.

2.

Ředitele volí a případně jej odvolává Správní rada. Funkční období Ředitele trvá na dobu,
již Správní rada stanovila výslovně při volbě, jinak na dobu neurčitou.

3.

Ředitel je vázán rozhodnutími Správní rady a jí se zodpovídá z výkonu funkce.

4.
Do působnosti Ředitele náleží spravovat spolek ve všech ohledech tak, aby bylo
naplňováno poslání a účel spolku, byly naplňovány stanovy a vůle spolku vyjádřená v
rozhodnutích Členské schůze a Správní rady, spolek dostál povinnostem podle svého
právního postavení a byl zajištěn řádný chod spolku.
5.

Ředitel při spravování spolku
a) činí potřebná faktická a právní jednání,
b) vydává rozhodnutí závazná pro všechny členy a pracovníky spolku.

6.

Ředitel správu spolku zajišťuje osobně a/nebo prostřednictvím dalších pracovníků

spolku, které přijímá a propouští, případně prostřednictvím dalších osob,
které tím pověří. Ředitel činnost těchto osob řídí a kontroluje.
7.
Ředitel zastupuje spolek a jako statutární orgán jedná jménem spolku navenek ve všech
záležitostech samostatně.

Čl. IX
Zásady hospodaření
1.

Spolek hospodaří s nemovitým majetkem.

2.

Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických i právnických osob,
b) členské příspěvky, byly-li stanoveny; stanovit výši a splatnost náleží Správní radě,
c) výnosy z činností při naplňování cílů spolku,
d) granty a státní dotace pro konkrétní projekty a programy,
e) výtěžky z případné vedlejší hospodářské činnosti.
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3.

Spolek může uskutečňovat vedlejší hospodářskou činnost, jejíž veškerý zisk bude použit

výhradně pro podporu hlavní činnosti spolku. Spolek může též nabýt majetkovou účast v

jiné

právnické osobě.
4.

Za hospodaření spolku odpovídá Ředitel, který každoročně předkládá Správní radě

zprávu o hospodaření ke schválení a Členské schůzi na vědomí.
5.

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu.

Čl. X
Závěrečná ustanovení
1.

Rozhodnutí
a) o zrušení Spolku a o použití likvidačního zůstatku,
b) o přeměně Spolku,
c) o změně stanov Spolku náleží Členské schůzi; takové rozhodnutí vyžaduje pro přijetí

souhlas alespoň poloviny všech členů Spolku; Členská schůze může takto rozhodnout pouze na
návrh Ředitele.
2.

Ředitel provede všechny úkony, jichž je třeba k naplnění rozhodnutí podle předchozího

odstavce, zejména v případě zrušení Spolku jmenuje likvidátora.
3.

Kolektivní orgán spolku (Správní rada a Členská schůze) může rozhodovat též per rollam

mimo zasedání tak, že členové orgánu ve stanovené lhůtě hlasují pomocí prostředků
komunikace na dálku. Pro usnášeníschopnost a pro přijetí rozhodnutí jsou potřebné
stejné počty osob účastných a jejich hlasů jako v případě rozhodování při zasedání za
osobní přítomnosti; za přítomné se pro tyto účely považují všichni členové orgánu vyjma
těch, kteří se předem omluvili.
4.

Prvními členy Správní rady se stávají osoby zvolené Členskou schůzi při zasedání, na

kterém Členská schůze schválila tyto stanovy v tomto znění.
5.

Spolek má právo se v souladu se svým účelem obracet na státní orgány s peticemi a

žádostmi a účastnit se soudního či správního řízení v případech, kdy tak zákon umožňuje.
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Tyto stanovy schválila Členská schůze dnešního níže uvedeného dne a okamžikem schválení
nabývají účinnosti.

V Nýdku dne 20. 8. 2020

………………………………………………….

Marek Cieślar
statutární orgán

………………………………………………….

Paul Spasic

…………………………………………

Ella Cieślarová

zastoupen panem Markem Cieślarem
dle PLNÉ MOCI udělené Generálním konzulátem
České Republiky v Chicagu, USA,
poř.číslo OV607/2016
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