
Stanovy občanského sdružení 
Spolek přátel Evangelické teologické fakulty

Článek I: Úvodní ustanovení
1. Název občanského sdružení: Spolek přátel Evangelické teologické fakulty 

Zkráceně: Spolek přátel ETF (dále jen spolek)
2. Sídlo spolku: Černá 9, 115 55 Praha 1, ČR

Článek II: Právní postavení spolku
1. Spolek je sdružení dobrovolné a nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu.

Spolek je nevládní, neziskovou organizací.
2. Spolek je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.

Článek III: Cíl činnosti sdružení
1. Sdružení je organizací sdružující osoby, které mají zájem na rozvíjení a udržování kontaktů s 

Evangelickou teologickou fakultou na akademické úrovni. Pod pojmem spolek se rozumí  sdružení 
sloužící jako platforma pro vzájemné setkávání současných i bývalých českých i zahraničních 
studentů, pedagogů, zaměstnanců ETF a jiných zájemců. Pracuje metodou tematických konferencí, 
seminářů, diskusních setkání, publikační činnosti atd.

2. Posláním spolku je zejména:
• Poskytnout prostor k výměně zkušeností a informací studentům teologie.
• Rozvíjet a udržovat kontakty mezi bývalými studenty teologie.
• Informovat o aktuálním dění, perspektivách a vývoji teologie na ETF.
• Zamýšlet se nad soudobými společenskými otázkami (etickými, sociálními, kulturními  politickými 

a duchovními) v souvislosti se studiem a posláním teologie.
• Posilovat svazky s dalšími teologickými fakultami a církvemi v České republice i v zahraničí na 

základě ekumenického hnutí.
Spolek bude klást důraz na informovanost, otevřený rozhovor a prožívané společenství.

3. Úkolem spolku je zejména:
• Organizovat každoroční setkání pro všechny členy spolku.
• Vydávat informační bulletin.
• Navazovat, udržovat a rozvíjet spolupráci a partnerské vztahy s institucemi obdobného 
     zaměření a  pracovat s nimi na společných projektech.

Článek IV: Členství
1 Členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a 

mají vztah k ETF, především členové bývalé i současné akademické obce ETF. Podmínkou členství je 
písemně vyjádřený souhlas se stanovami a cíli sdružení a placení členských příspěvků.

2 Členství vzniká souhlasem předsednictva a splněním podmínek bodu 1., čl.IV. O svém členství 
získává člen potvrzení vydané předsednictvem.

3 Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením 
d) zrušením členství na základě nesplnění podmínek bodu 1., čl.IV. rozhodnutím 
předsednictva spolku 
e) zánikem spolku
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Článek V: Práva a povinnosti členů
1 Člen má právo zejména:

a) podílet se na činnosti spolku
b) být volen do orgánů spolku (od 18 let)

            c) volit orgány spolku (od 15let)
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

2 Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku
b) svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku

3 Člen je povinen platit členské příspěvky vždy do konce 1. čtvrtletí kalendářního roku. 
Článek VI. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a) členská konference 
b) předsednictvo 
c) revizní komise 

Článek VII: Členská konf  erence  
1. Členská konference je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou konferenci tvoří všichni členové spolku.
3. Řádnou členskou konferenci svolává předsednictvo jednou ročně. V případě potřeby svolá konferenci 

mimořádnou. Mimořádnou konferenci svolá předsednictvo také vždy, když o to požádá nejméně 
jedna třetina členů. 

4. V případě nefunkčnosti předsednictva má právo nejméně jedna třetina členů zvolit náhradní orgán, 
který svolá mimořádnou členskou konferenci.

5. Členská konference zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku 
b) rozhoduje o změnách vnitřních řádů spolku (dále jen VŘ)
c) stanovuje a schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, schvaluje výroční zprávu spolku, 

rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření spolku
d) schvaluje výši členských příspěvků
e) volí na dobu dvou let předsedu, členy předsednictva a revizní komise 
f) rozhoduje o případném zrušení spolku

6. Veškeré podrobnosti svolávání, jednání a rozhodování členské konference stanoví VŘ, které budou 
schváleny nejpozději na 2. jednání členské konference.  

 Článek VIII: Předsednictvo
1. Předsednictvo je výkonný orgán spolku, který za svou činnost odpovídá členské konferenci. 
2. Předsednictvo má nejméně 5, nejvíce 11 členů. Při jeho volbě se má dbát na zastoupení různých zemí. 
3. Předsednictvo řídí a zajišťuje činnost spolku v období mezi zasedáními členské konference. Předseda 

svolává zasedání předsednictva, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně třikrát ročně.
4. Předsednictvo zejména:

a) volí ze svých členů  místopředsedu, sekretáře, ekonoma 
b) koordinuje a zajišťuje činnost spolku
c) svolává členskou konferenci
d) zpracovává výroční zprávu o své činnosti a podklady pro rozhodování členské konference
e) přijímá nové členy spolku
f) rozhoduje o zrušení členství
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5. Předseda zastupuje spolek navenek a  jedná jeho jménem ve všech věcech samostatně. S jeho 
souhlasem jej zastupuje místopředseda, nebo jiný člen předsednictva jím pověřený.  

6. Okolnosti, za nichž mají podpisové právo předseda, místopředseda a ekonom, upravují        VŘ.
7. K zajištění činnosti spolku může předsednictvo vytvořit pracovní skupinu z řad členů spolku.
8. Předsednictvo je usnášení schopné, je-li přítomna jedna třetina jeho členů. V případech hodných 

zřetele je možné rozhodovat i mimo zasedání  předsednictva a to tak, že na listiny obsahující 
rozhodnutí připojí svůj písemný souhlas všichni členové předsednictva.

Článek IX: Revizní komise
1 Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské konferenci.
2 Revizní komise má nejméně dva členy. Členové revizní komise nemohou být zároveň členy 

předsednictva.
3 Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje předsednictvo na zjištěné 

nedostatky a podává návrh na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
4 Revizní komise vypracuje zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti a předkládá ji členské 

konferenci. 
5 Pravomoce členů revizní komise a rozsah kontrolní činnosti upravují VŘ.

Článek X: Zásady hospodaření
1 Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2 Zdroje majetku jsou zejména:

a) členské příspěvky, dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b) výnosy majetku
c) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku
d) dotace z veřejných rozpočtů, subvence, granty a pod.

3 Za hospodaření spolku odpovídá předsednictvo, které každoročně předkládá členské konferenci 
zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

4 Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou konferencí.
5 Veškerý majetek je spravován v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména těmi, které 

upravují hospodaření neziskových organizací.
Článek XI: Zánik spolku

1. Spolek zaniká: 
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí členské konference
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská konference o způsobu 
majetkového vypořádání a o převedení likvidačního zůstatku, dále rozhodne o jmenování likvidátora, 
kterému stanoví odměnu.

Článek XII: Závěrečná ustanovení
1 Spolek vydává a reviduje vnitřní řády, které upřesňují fungování spolku v souladu s těmito stanovami.
2 Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
3 Tento spolek vzniká registrací Ministerstvem vnitra ČR.
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