
Stanovy spolku  
Člověk a Víra, z.s. 

Článek I: Název a sídlo spolku a další úvodní ustanovení 

I.1.  Název spolku zní: Člověk a Víra, z.s. 

I.2.  Zkrácené názvy spolku: Člověk a Víra, ČaV, CaV. 

I.3.  Sídlem spolku je: Kubelíkova 766/52, 13005 Praha 3 ‐ Žižkov  

I.4.  Spolek je založen na zásadě dobrovolného členství a na zásadě nezávislosti na jakékoliv politické 

straně či hnutí a je založen na dobu neurčitou. 

Článek II: Účel spolku 

II.1.  Účelem spolku je svou činností: 

II.1.a) ukázat duchovní prožitek člověka 

II.1.b) ukázat, že víra v Boha patří k základním duchovním potřebám 

II.1.c) ukázat, že věřit je normální 

II.1.d) ukázat skvosty architektury a české duchovní tradice 

II.1.e) uměleckou cestou ukázat církevní obřady a setkání  

II.1.f) zvyšovat kvalitu církevní fotografie 

II.1.g) sdělovat evangelium 

II.1.h) zpřístupňovat víru 

II.1.i) působit pozitivně na ostatní fotografy na církevních setkáních 

II.2.  Svého účelu spolek dosahuje:  

II.2.a) vytvářením fotografií 

II.2.b) akreditačním systémem fotografů  

II.2.c) spoluprací s křesťanskými církvemi   

II.2.d) organizováním fotografů – nečlenů 

II.2.e) vzdělávací, propagační a publikační činností  

II.2.f) pořádáním akcí a výstav 

II.2.g) tvorbou propagačních a upomínkových předmětů 

Článek III: Práva a povinnosti člena a spolku 

III.1.  Člen spolku by měl aspirovat na (dále níže citace z Bible): 

1Tim3: Služebníci v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, 9ale lidé, 

jejichž tajemství víry je v čistém svědomí. 10Ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, ať potom 

slouží. 11Jejich ženy ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné. 12Služebníci 
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musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny. 13Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž 

získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše. 

III.2.  Člen spolku se zavazuje dodržovat „Kodex fotografů pro církve ČR“ [1], dodržovat „Technická 

specifikace díla, pravidla komunikace a časový rozvrh akcí“ [2], přičemž s těmito dokumenty měl člen 

možnost se seznámit před vstupem do spolku, a to i na webových stránkách spolku, přičemž člen vzal 

na vědomí, že v průběhu členství se tyto dokumenty mohou obsahově změnit, a chránit zájmy 

spolku. 

III.3.  Spolek šetří členská práva a oprávněné zájmy svých členů. 

III.4.  Nikdo nesmí být nucen ke členství a nikomu nesmí být bráněno ze spolku vystoupit. Nikdo nemá 

nárok na přijetí za člena.  

III.5.  Nestanoví‐li zákon a tyto stanovy jinak, má člen v souladu se zákonem a těmito stanovami právo: 

III.5.a) na zveřejnění schválených fotografií na webových stránkách spolku a jejich použití pro vlastní 
propagaci, přičemž je nutné vyžadovat uvedení autora fotografie a reference na spolek 

III.5.b) označit svoje fotografie navrhované pro zařazení na výstavy 

III.5.c) hlasovat při výběrových řízeních na výběr fotografií pro výstavy a prezentaci spolku 

III.5.d) navrhovat postupy a aktivity k dosažení účelu spolku 

III.5.e) využívat informace spolku pro členy, zejména v příslušné sekci webových stránek spolku a 

dalších komunikačních kanálech, který předsednictvo zvolí 

III.5.f) další práva, stanoví‐li tak zákon, tyto stanovy nebo rozhodnutí spolku (např. právo účastnit se 

vzdělávací činnosti spolku)  

III.6.  Člen je povinen v souladu se zákonem a těmito stanovami  

III.6.a) pořídit fotografie z církevních obřadů, na které je příslušný člen přihlášen 

III.6.b) poskytnout spolku všechny své fotografie pořízené církevních akcích v průběhu členství, 
vybrané a zpracované v souladu s technickou specifikací [2]. Výjimkou mohou být fotografie 

uvedené v článku III.11.  

III.6.c) přispívat podle svých možností k činnosti spolku a dosahování jeho účelu a to bez úplaty 

pokud tyto stanovy nestanoví jinak 

III.6.d) platit členské příspěvky, nejde‐li o Čestného člena a Partnera 

III.6.e) dodržovat tyto stanovy a rozhodnutí Předsednictva 

III.6.f) koordinovat všechny svoje fotografické aktivity pro církve s Vedoucím diecéze nebo 

Předsednictvem, aby nedocházelo ke zdvojení činností nebo nedorozuměním  

III.6.g) plnit další povinnosti, stanoví‐li tak zákon, tyto stanovy nebo rozhodnutí spolku 

III.7.  Člen bere na vědomí,  že nesmí  sám zveřejňovat nebo komukoli poskytovat  fotografie pořízené při 

církevních  akcích  v průběhu  jeho  členství,  které  nebyly  poskytnuty  spolku  a  schváleny.  Výjimkou 

mohou být fotografie uvedené v článku III.11.  

III.8.  Člen bere na vědomí, že smí poskytovat schválené fotografie pořízené při církevních akcích v průběhu 

jeho  členství  pouze  prostřednictvím  aktuálního  distribučního  kanálu,  kterým  jsou  v době  založení 

spolku webové stránky spolku. Výjimkou mohou být fotografie uvedené v článku III.11.  
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III.9.  Řádný členský příspěvek se hradí vždy na kalendářní rok; je splatný do 31. ledna kalendářního roku, za 

který je placen. Výši členského příspěvku stanoví Předsednictvo spolku vždy na příslušný kalendářní 

rok. 

III.10.  Člen  je  povinen  jakékoli  jednání  o  úhradě  za  fotografické  služby  na  církevních  akcích,  v církevních 

prostorách,  na  akcích  pořádaných  či  spolupořádaných  církví  nebo  církve  se  účastnící  neprodleně 

konzultovat s Předsednictvem, které posoudí,  zda  tyto služby spadají do činnosti  spolku nebo ne a 

případně pak předat toto jednání Předsednictvu.  

III.10.a) Typickými příklady základní činnosti spolku jsou reportáže z otevřených církevních akcí, jako 

jsou bohoslužby, poutě, mše svaté, mládežnické akce atd. Za tyto akce nepřísluší členu žádný 

honorář.  Porušení  tohoto  odstavce  znevažuje  spolek  v očích  církve  a  je  proto  důvodem 

k okamžitému vyloučení člena. 

III.10.b) Specifickou oblast představují biřmování a křest, které jsou součástí bohoslužby. Jedná se o 

základní  činností  spolku,  ale  Předsednictvo  může  v tomto  případě  stanovit  pravidla 

výjimečných  honorářů,  podle  kterých  umožní  fyzické  osobě  fotografie  zakoupit  a  o  zisk  se 

podílet s fotografem. 

III.11.  Činnost, která nepatří do náplně spolku a pro kterou ustanovení článků III.6. , III.7.  III.10. neplatí, je 

taková,  která  je  konána  na  objednávku  od  fyzické  osoby  prováděná  fotografická  dokumentace 

soukromých  akcí,  které  nejsou  součástí  bohoslužby;  jmenovitě  jednotlivý  křest  (typicky  křest 

novorozence), svatba, pohřeb a portréty/skupinové fotografie „na požádání“ (v případě nejasnosti se 

člen domluví s vedoucím diecéze). Poskytnutí i těchto fotografií uvítáme, pokud s tím fotografovaný 

souhlasí. Hromadný křest a biřmování k činnosti spolku neoddělitelně patří, viz článek III.10.b). 

III.12.  Spolek  eviduje  jméno,  datum  narození,  bydliště  člena  a  telefon.  Spolek  eviduje  též  kontakt  na 

příslušnou faru a ostatní kontaktní údaje o členech, jakož i den a způsob vzniku a zániku členství. Člen 

je  povinen  spolku  písemně  bez  zbytečného  prodlení  (a  to  předem,  nevylučuje‐li  to  povaha  věci) 

písemně oznámit údaje, uvedené v tomto bodě stanov, a každou jejich změnu; spolek je povinen údaje, 

i každou jejich změnu, zaevidovat bez zbytečného odkladu poté, co se o nich od člena dozvěděl.  

III.13.  Spolek uvádí na svém webu/komunikačním kanálu jméno, příjmení, město, telefon a případně adresu 

farnosti všech svých členů.  

Článek IV: Licenční smlouva 

IV.1.  Přijetím  členství  ve  spolku  člen  přijímá  aktuálně  platnou  „Licenční  smlouvu“  [3],  která  na  spolek 

převádí  výhradní  distribuční  práva  pro  svá  autorská  díla  na  neomezenou  dobu  pro  území  České 

republiky a nahradit smlouvu za jinou.  

IV.2.  Fotografie  poskytuje  spolku  každý  člen  zdarma  –  viz  „Licenční  smlouva“  [3].  Předsednictvo  může 

stanovit systém výjimečných honorářů, které mohou být třeba podílem z prodeje fotografií mediím. 

IV.3.  Aktuální  „Licenční  smlouvu“  [3]  stanovuje  statutární  orgán  spolku  v návaznosti  na  platné  zákonné 

úpravy a komunikuje jí elektronickou cestou všem členům. 

IV.4.  Pokud  se  člen  spolku  rozhodne  nové  znění  „Licenční  smlouvy“  [3]  neakceptovat,  může  ze  spolku 

vystoupit do jednoho měsíce po distribuci této smlouvy. 

IV.5.  Pokud  tak do  jednoho měsíce neučiní,  bere  se  za  to,  že  smlouvu akceptoval  v plném  rozsahu a  ta 

nahrazuje smlouvu předchozí. 

IV.6.  Vystoupením ze spolku se neruší distribuční práva spolku na díla pořízená v době trvání členství.  

IV.7.  Spolek doplatí členovi případné výjimečné honoráře do 1 měsíce od ukončení členství.  
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IV.8.  Výjimečné honoráře  (církevní a  reportážní použití  díla, potřeby propagace  spolku),  které by  spolek 

inkasoval po ukončení členství, se stávají majetkem spolku. 

IV.9.  Klasické komerční užití (např. komerční kalendář pro necírkevní subjekt), musí řešit spolek s členem, 

který vystoupil, podle „Licenční smlouvy“ [3]. 

Článek V: Vznik a zánik členství 

V.1.  Členství  ve spolku  je dobrovolné, členem se může stát fyzická osoba, která splňuje podmínky těchto 

stanov  a  souhlasí  s jejich  zněním,  a  která má  předpoklady  podílet  se  na  činnosti  a  rozvoji  spolku. 

Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. Členství ve spolku 

je stále nebo dočasné. Rovněž je možná čestná forma členství, jak popsáno dále. Stálé členství vzniká 

na dobu neurčitou. 

V.2.  Stálým členem může být fyzická osoba splňující podmínky dle článku V.4. a V.4.  

V.3.  O přijetí nového člena rozhoduje Předsednictvo, a to na základě přihlášky člena. 

V.4.  Předsednictvo může také rozhodnout o okamžitém členství bez nutnosti přihlášky a standardního 

přijímacího procesu (například pro fotografy, kteří byli součástí projektu před ustanovením spolku). 

V.5.  Podmínkou vzniku dočasného členství je 

V.5.a) kladné rozhodnutí Předsednictva o přijetí za dočasného člena 

V.5.b) zaplacení řádného příspěvku 

V.5.c) splnění technických požadavků specifikovaných v „Akreditaci, profesním postupu a 

základních právech a povinnostech“ [4], přičemž s tímto dokumentem se uchazeč o členství 

předem měl možnost seznámit 

V.5.d) splnění požadavků na kvalitu fotografií 

V.5.e) podpis „Licenční smlouvy“ [3]  

V.5.f) absolvování vstupního školení 

V.6.  Podmínkou vzniku stálého členství je kromě podmínek v článku V.4. : 

V.6.a) absolvování zkušební doby specifikované v „Akreditaci, profesním postupu a základních 

právech a povinnostech“ [4] 

V.6.b) pozitivní reference od představitelů církve na chování fotografa v souladu s „Kodexem 

fotografů pro církve ČR“ [1] 

V.6.c) případné absolvování praktického nebo teoretického testu 

V.6.d) kladné rozhodnutí Předsednictva o přijetí za stálého člena 

V.7.  Členství vzniká rozhodnutím Předsednictva a následným podpisem „Licenční smlouvy“ [3] a 

zaplacením příspěvku. 

V.8.  Členství končí  

V.8.a) smrtí člena, nebo jeho prohlášením za mrtvého 

V.8.b) nezaplacením členského příspěvku ani do 30 dnů ode dne jeho splatnosti, ač byl předtím 

k tomu člen vyzván 

V.8.c) dohodou člena se spolkem o zániku členství 
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V.8.d) vystoupením člena ze spolku 

V.8.e) vyloučením člena ze spolku z důvodů stanovených těmito stanovami 

V.8.f) jinými způsoby, které stanoví zákon nebo tyto stanovy, např. zánikem spolku. Dočasné 

členství skončí uplynutím stanovené doby v Akreditaci, profesním postupu a základních 

právech a povinnostech pro dočasné členství dle této Akreditace, kdy dojde za podmínek tam 

uvedených k jeho změně na členství stálé.  

V.9.  Dohoda o zániku členství i oznámení o vystoupení člena ze spolku musí mít písemnou nebo 

elektronickou formu.  

V.10.  O vyloučení člena ze spolku rozhoduje Předsednictvo spolku. Nestanoví‐li zákon výslovně jinak, může 

být člen vyloučen, jestliže  

V.10.a) porušil své členské povinnosti, stanovené zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím 

spolku i s ohledem na článek III.1.  

V.10.b) přestal splňovat podmínky pro členství 

V.10.c) nepoužívá stanovené komunikační způsoby a nereaguje na komunikaci 

V.10.d) přijal úplatu za nafocení církevní akce nebo neoznámil jednání o možné úplatě předsednictvu 

V.10.e) nezaplatil členský příspěvek, je vůči spolku nečinný nebo dodává dlouhodobě nedostatečně 
kvalitní fotografie 

V.10.f) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na spolku nebo vůči členu spolku 

V.10.g) člen může být vyloučen též z jiného důvodu, stanoví‐li tak zákon nebo tyto stanovy 

V.11.  Předsednictvo může rozhodnout, že členovi, u kterého spatřuje podmínky pro vyloučení ze spolku, 

udělí, tj. doručí elektronicky, před vyloučením nejprve výstrahu, kde mu poskytne příslušnou lhůtu 

k nápravě, a to v případě méně závažného porušení povinností. Při závažných a zvlášť hrubých 

důvodech (např. porušování kodexu) může Předsednictvo rozhodnout o okamžitém ukončení 

členství. Rozhodnutí musí být odůvodněno a doručeno členovi.  Proti rozhodnutí o vyloučení může 

člen podat odvolání, a to k Duchovnímu poradci, do 10 dnů od jeho doručení.  

V.12.  Z důvodu zániku členství nemá nikdo nárok na žádnou část majetku spolku ani na jiné plnění od spolku 

(též  zaplacené  členské  příspěvky  se  nikomu  nevracejí).  Obdobně  nemůže  spolek  z  důvodu  zániku 

členství  po  nikom  požadovat  žádné  náhrady  či  jiné  kompenzace  do  té  doby  čerpaných  výhod, 

vyplývajících  z  členství.  Zánikem členství nezaniká povinnost hradit  členský příspěvek, o němž bylo 

rozhodnuto před dnem zániku členství.  

V.13.  Nebylo ji dohodnuto jinak, má člen, kterému ve spolku členství končí, povinnost splnit všechny závazky, 

ke kterým se spolku zavázal – především pořízení fotografií na akcích, na které se přihlásil. Při tomto 

fotografování bude končící  člen  respektovat pravidla  spolku,  „Kodex  fotografů pro církve ČR“  [1] a 

„Technická specifikace díla, pravidla komunikace a časový rozvrh akcí“ [2]. 

V.14.  Při  zániku členství  je  končící  člen povinen vrátit průkazku  fotografa pod smluvní pokutou 1000 Kč. 

Kromě smluvní pokuty mu propadají případné výjimečné honoráře. 

Článek VI: Formy členství – akreditační systém 

VI.1.  Všechny  formy  členství  a  konkrétní  technické  požadavky  jsou  detailně  uvedeny  v  dokumentu 

„Akreditace, profesní postup a základní práva a povinnosti“ [4]. Pro účely tohoto dokumentu jsou zde 

uvedeny ve zkrácené podobě a jen některé. Dokument „Akreditace, profesní postup a základní práva 

a povinnosti“ [4] definuje a publikuje Představenstvo spolku s ohledem na potřeby spolku. 
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VI.2.  Spolek ke dnu založení rozeznává 5 forem členství stálého a několik forem dočasného členství. Všechny 

dočasné formy členství mají jen poradní hlas:  

VI.2.a) Kandidát (tj. forma dočasného členství) – o přijetí nového kandidáta rozhoduje Předsednictvo 

na  základě  posouzení  uchazečova  portfolia  fotografií  a  zhodnocení  technického  vybavení.  

Kandidát je dočasným členem spolku s poradním hlasem. Plnohodnotným členem se stává po 

uplynutí  6  měsíců,  pokud  o  to  požádá  vedoucího  diecéze/partnera  a  splní  technické  a 

umělecké požadavky. Pokud kandidát o členství nepožádá, může vedoucí diecéze po poradě 

s Předsednictvem kandidátovi navrhnout členství nebo přerušení spolupráce. 

VI.2.b) Fotograf – standardní forma stálého členství 

VI.2.c) Fotograf‐senior – pokud fotograf splňuje zvýšené technické požadavky a dodává konzistentně 
kvalitní fotografie, může se po 2 letech členství stát seniorem. Tato forma členství může být 

podmínkou účasti na některých komplikovaných akcích, může organizovat ostatní fotografy a 

vybírat  a  publikovat  fotografie  pro  služebně mladší  kolegy. Může  se  stát  členem Odborné 

komise. 

VI.2.d) Fotograf‐mistr  –  pokud  fotograf  splňuje  dále  zvýšené  technické  požadavky  a  konzistentně 

dodává vynikající fotografie, má pozitivní výsledky ve vedení méně zkušených fotografů, může 

se po 3 letech jako senior stát mistrem. Fotograf‐mistr se účastní náročných a důležitých akcí 

(typicky dokumentace státních a mezinárodních návštěv), pomáhá při akreditaci fotografů a 

účastní  se  vzdělávací  činnosti  spolku. Může mít  na  základě  rozhodnutí  Předsednictva  vyšší 

počet hlasů při hlasování Odborné komise a výběru fotografií pro výstavy. 

VI.2.e) Partner – doživotní členství, pokud Partner zásadním způsobem neporuší stanovy nebo zákon. 

Partner je automaticky členem odborné komise.  

VI.2.f) Čestný člen 

VI.3.  Členská schůze může rozhodnout, že se fyzická osoba s přihlédnutím na její přínos pro spolek jmenuje 

čestným členem spolku. 

VI.4.  Každý fotograf (s výjimkou dočasného členství) obdrží průkazku se svojí fotografií, vyznačenou formou 

členství  a  rokem  platnosti.  Fotograf  je  povinen  tuto  průkazku mít  při  fotografování  vždy  viditelně 

připevněnou  k oblečení.  Toto  je  nutné  s přihlédnutím  k autorskému  zákonu,  aby  bylo  zřejmé,  že 

pořizuje fotografie pro tento spolek. Na požádání představitele církve je povinen se touto průkazkou 

prokázat. 

VI.5.  Nominaci na čestného člena podává 

VI.5.a) Předsednictvo nebo 

VI.5.b) alespoň tři čestní členové nebo 

VI.5.c) alespoň pět řádných členů 

VI.6.  Čestný člen nemusí splňovat podmínky článku V.4. a V.6.  

VI.7.  Čestný člen a Partner není povinen platit členské příspěvky a je‐li přítomen na jednání orgánu spolku, 

udělí se mu na tomto jednání slovo, jestliže o to požádá. Jinak má čestný člen spolku, není‐li v těchto 

stanovách nebo v rozhodnutí spolku stanoveno jinak, práva a povinnosti jako každý jiný člen.  

VI.8.  Partnera  jmenují  na  základě  jednomyslného  rozhodnutí  všichni  existující  Partneři.  Typicky  má  při 

hlasování  komise  či  výběru  fotografií  vyšší  počet  hlasů.  Přesná  pravidla  stanovuje  podle  potřeby 

Předsednictvo. 
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Článek VII: Orgány spolku: 1) nejvyšší orgán a statutární orgán 

VII.1.  Orgány spolku jsou orgány dále uvedené pod bodem 1) – 7) níže. Členem orgánu nemusí být pouze 

člen spolku, ale i jiný osoba, jak uvedeno. Orgány spolku hlasují nadpoloviční většinou přítomných.  

VII.2.  Předsednictvo je nejvyšším orgánem spolku. Předsednictvo řídí činnost spolku. 

VII.3.  Předsednictvo zajišťuje činnost spolku, včetně řádného vedení účetnictví a dokumentace a evidence 

podle článku III.11.  

VII.4.  Předsednictvo předkládá členům spolku účetní uzávěrku a výroční zprávu, a to nejpozději do šesti 

měsíců od skončení kalendářního roku, kterého se týkají. 

VII.5.  Předsednictvo vykonává rovněž další činnosti, které vyplývají ze zákona, z těchto stanov. 

VII.6.  Předsednictvo přihlíží při svém rozhodování doporučení Duchovního poradce, Členské schůze, 

Odborné komise a Rozhodčí komise. 

VII.7.  Předsednictvo jmenují zakladatelé spolku. První Předsednictvo je tříčlenné, funkční období je tříleté. 

Pro další funkční období bude Předsednictvo pětičlenné, funkční období bude tříleté. Zakladatelé  

spolku mohou Předsednictvo odvolat, a to i bez udání důvodu a jmenovat nové Předsednictvo.  

VII.8.  Předseda Předsednictva je statutárním orgánem spolku.  

VII.9.  Zakladateli spolku a prvními členy Předsednictva jsou: 

VII.9.a) Roman Albrecht, nar. dne 29. dubna. 1962 

VII.9.b) Václav Chaloupka, nar. dne 1. dubna 1970 

VII.9.c) Miroslav Snopek, nar. dne 5. dubna 1989.  

VII.10.  Prvním předsedou Předsednictva je Roman Albrecht, nar. dne 29. dubna 1962 

Článek VIII: Orgány spolku: 2) Kontrolní komise 

VIII.1.  Kontrolní komise, jako kontrolní orgán spolku, má tři členy. 

VIII.2.  Jednoho člena kontrolní komise jmenuje Předsednictvo spolku s přihlédnutím na doporučení České 

biskupské konference. 

VIII.3.  Dva členy komise volí členská schůze. Funkční období je tříleté.  

VIII.4.  Kontrolní komise kontroluje hospodaření spolku a podává zprávu Členské schůzi a Předsednictvu.  

 

Článek IX: 3) Orgány spolku: Vedoucí regionu a Vedoucí diecéze  

IX.1.  V případě, že má spolek v daném území dostatek členů, může Předsednictvo rozhodnout o jmenování 

Vedoucího regionu nebo Vedoucího diecéze. 

IX.2.  Vedoucí regionu vede a podporuje činnost několika diecézí. 

IX.3.  Vedoucí diecéze řídí činnost spolku v dané diecézi, zvláště pak komunikuje s církvemi, obsazení akcí 

fotografy,  propaguje  spolek,  zajišťuje  sponzory,  organizuje  po  dohodě  s Předsednictvem  výstavy, 

školení a workshopy. 
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Článek X:  Orgány spolku: 4) Odborná komise 

X.1.  Členem odborné komise se může stát fotograf‐senior nebo fotograf mistr na základě jmenování 

Předsednictva. Počet členů odborné komise není omezen.  

X.2.  Partneři a Duchovní poradce jsou členy Odborné komise automaticky a mají právo veta, tj. možnost 

přehlasovat ostatní členy.  

X.3.  Odborná komise schvaluje akreditaci fotografů.  

X.4.  Vybírá fotografie pro prezentaci projektu a výstavy na základě hlasování členů spolku. 

X.5.  Uděluje rady a vede členy spolku po technické a umělecké stránce. 

Článek XI: Orgány spolku: 5) Rozhodčí komise 

XI.1.  Pokud to situace vyžaduje, může představenstvo zřídit tříčlennou rozhodčí komisi, do které jmenuje 

členy, nejlépe na základě návrhu členské schůze, funkční období je tříleté.  

XI.2.  Člen rozhodčí komise nesmí být členem Předsednictva.  

XI.3.  Rozhodčí komise řeší případné spory členů spolku. 

XI.4.  Rozhodčí komise může podat návrh na vyloučení člena. 

XI.5.  Rozhodčí komise se řídí doporučeními Duchovního poradce. 

Článek XII: Orgány spolku: 6) Duchovní poradce 

XII.1.  Duchovní poradce dohlíží na směřování spolku ke svým cílům a na způsob, cestu a prostředky, který 

spolek volí, počet není omezen.  

XII.2.  Je hlavním poradním orgánem Předsednictva. 

XII.3.  Duchovní poradce se účastní přijímání a vylučování členů, k němu se může odvolat člen proti 

rozhodnutí o vyloučení.  

XII.4.  Duchovní poradce může poskytovat duchovní konzultace členům. 

XII.5.  Duchovní poradce se může účastnit jednání Rozhodčí komise. 

XII.6.  Duchovního  poradce  jmenují  a  odvolávají  zakladatelé  spolku  na  základě  dohody  se  zástupci  církví. 

Pokud je to nutné, Předsednictvo může jmenovat několik Duchovních poradců. 

XII.7.  Duchovní  poradce může  požádat  Předsednictvo  o  přehodnocení  jakéhokoli  rozhodnutí.  V takovém 

případě  je  Předsednictvo  povinno  záležitost  znovu  projednat.  Pokud  přesto  trvá  na  původním 

rozhodnutí,  musí  to  být  rozhodnutí  jednomyslné.  V opačném  případě  se  musí  řídit  doporučením 

Duchovního poradce. 

 

Článek XIII: Orgány spolku: 7) Členská schůze 

XIII.1.  Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku a ta volí dva členy Kontrolní komise.  

XIII.2.  Navrhuje kandidáty na Vedoucí regionu a diecézí 

XIII.3.  Navrhuje členy Odborné komise 

XIII.4.  Navrhuje členy Rozhodčí komise 
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XIII.5.  Schvaluje nominaci na Čestného člena 

XIII.6.  Členskou  schůzi  svolává  Předsednictvo  minimálně  jednou  do  roka,  pozvánka  musí  být  doručena 

alespoň 15 dnů předem. Členská schůze je usnášení schopná, pokud je na ní přítomna min. ½ členů.  

XIII.7.  Pokud se na Předsednictvo obrátí alespoň 7 členů, je Předsednictvo povinno svolat Členskou schůzi. 

XIII.8.   Pokud  se  člen  nemůže  účastnit  Členské  schůze,  připouští  se  rozhodování  per  rollam  včetně 

elektronické cesty. 

Článek XIV: Hospodaření spolku 

XIV.1.  Při hospodaření spolku a nakládání s jeho majetkem se přihlíží k účelu spolku. O svých majetkových 

poměrech  vede  spolek  spolehlivé  záznamy.  Příjmy  spolku  jsou  zejména  členské  příspěvky,  dary, 

dotace,  granty  a  obdobné  příjmy,  dále  příjmy  z reklam  a  sponzorských  smluv.  Spolek  je  oprávněn 

nabývat do svého vlastnictví movité i nemovité věci.  

XIV.2.  Účetním obdobím je kalendářní rok, nestanoví‐li zákon nebo tyto stanovy jinak. Hospodaření spolku 

má být zpravidla přebytkové nebo vyrovnané. Spolek své hospodaření daňově optimalizuje, umožňuje‐

li  to zákon.   Předsednictvo předloží účetní závěrku za uplynulé účetní období členům spolku. Zisk z 

činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.  Finančními prostředky 

disponuje v rámci schváleného rozpočtu předseda Předsednictva.  

XIV.3.  Za  jednání,  uskutečněná  spolkem ve  prospěch  jen  některého  člena,  případně  jen některých  členů, 

může spolek od tohoto člena, případně od těchto členů požadovat náhradu nákladů, ale jen tehdy, 

pokud člen s touto náhradou předem souhlasil; tato náhrada nebo její část může být i paušální. 

XIV.4.  Hospodaření spolku kontroluje Kontrolní komise. 

Článek XV: Zánik spolku 

XV.1.  Spolek zaniká v důsledku rozhodnutí Předsednictva, nebo jiným způsobem, který stanoví zákon. 

XV.2.  Nestanoví‐li zákon, tyto stanovy nebo rozhodnutí spolku jinak, připadne v souvislosti se zánikem spolku 

případný  zůstatek  členům,  kteří  byli  členy  ke  dni  zániku  spolku;  každý  člen  obdrží  poměrný  podíl 

konečného majetkového zůstatku ke dni zániku spolku, ledaže Předsednictvo rozhodne jinak. 

XV.3.  Do případného zůstatku nepatří případné nevyplacené honoráře; ty vyplácí podle platných předpisů 

autorům.  

Článek XVI: Společná a závěrečná ustanovení 

XVI.1.  Spolek může provozovat stránky na sociálních sítích, na kterých zveřejňuje informace týkající se aktivit 

spolku, a to včetně a především fotografií z církevních akcí. 

XVI.2.  Na stránkách sociálních sítí spolek také může zřizovat uzavřené skupiny pro komunikaci se členy.  

XVI.3.  Nestanoví‐li  zákon  nebo  tyto  stanovy  jinak,  komunikace  se  členy  probíhá  elektronicky.  Formy 

komunikace stanovuje Předsednictvo a jsou pro členy závazná. 

XVI.4.  Spolek  dále  provozuje webové  stránky  (www.clovekavira.cz),  obsahující  fotografie,  zpravodajství  a 
informace pro a od členů spolku. 

XVI.5.  Webové stránky také slouží k propagaci činnosti spolku, komunikaci se zákazníky a získávání nových 

členů. 
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XVI.6.  Kde se v těchto stanovách mluví o zákonu, rozumí se tím zákony, platné a účinné v České republice, a 

podle povahy věci i jiné obecně závazné právní předpisy a technické normy, platné a účinné v České 

republice. 

XVI.7.  Jménem  spolku  jedná  a  podepisuje  se  předseda  Předsednictva  samostatně,  anebo  dva  členové= 

Předsednictva společně, a to tak, že k vytištěnému nebo jinak vypsanému názvu spolku připojí svůj 

podpis.  

XVI.8.  Tyto stanovy byly schváleny dne 2. 10. 2015  
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