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Hlava I
Vymezení sdružení
§1 Jméno a sídlo sdružení
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno sdružení: „ YMCA v eské republice - K es anské sdružení mladých lidí“ (dále jen „YMCA“ )
Sídlo sdružení: Na P o í í 12, 115 30 P raha 1.
YMCA je ob anské sdružení podle zákona . 83/1990 Sb. v platném zn ní.
Registrace: Ministerstvo vnitra eské republiky dne 20. prosince 1992 pod .j. VSC/1-16449/92-R.
P sobnost: celé území eské republiky.

§2 lenství YMCA v jiných subjektech
1. YMCA je lenem:
a) Evropské aliance YMCA (EAY),
b) Sv tové aliance YMCA (WAY).
§3 Poslání sdružení
1.

YMCA je k es ansky orientované dobrovolné nepolitické a neziskové sdružení, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí.
Jméno YMCA je zkratkou anglického názvu „Young Men´s Christian Association“ , jehož eským ekvivalentem je dnes pro
YMCA „ K es anské sdružení mladých lidí“ .

2.

YMCA je hnutím služby a pomoci. Harmonickým rozvojem t lesné, duševní a duchovní stránky lov ka chce p ispívat
ke zdravému, odpov dnému a radostnému životu lidí ve spole nosti.

3.

YMCA se hlásí k P a ížské bázi Sv tové aliance, p ijaté na jejím ustavujícím shromážd ní roku 1855 v P a íži. P a ížská báze
vyjad uje poslání YMCA, je dodnes základnou pro její veškerou práci a jednotící ideou sv tového spole enství YMCA a zní
takto:
„Posláním k es anských sdružení mladých muž je sdružovat mladé muže, kte í považují Ježíše Krista podle Písma
svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou a životem jeho u edníky a usilují o ší ení jeho království mezi
mladými lidmi. Jakékoli rozdíly v názorech na jiné v ci, jakkoli d ležité, nemají narušovat bratrské vztahy mezi leny
Sv tové aliance.“
Pa ížská báze je závazná pro všechny oblasti práce YMCA.

4.

YMCA vznikla jako sdružení mladých muž , dnes je otev ena všem: muži a ženy, chlapci a dívky všech ras a národ , vyznání,
sociálních skupin a v ku tvo í celosv tové spole enství YMCA.

5.

Vycházejíc z P a ížské báze chce YMCA p edevším vést mladé lidi k Ježíši Kristu a plnosti života v n m. V tom spat uje
své poslání.

6.

P ln ní poslání YMCA spo ívá zejména v pé i o všestranný t lesný, duševní a duchovní rozvoj mladých lidí, a to len YMCA
i neorganizované mládeže a je provád no zvlášt prost ednictvím:
mravní výchovy zam ené na nenásilnou obrodu mladého lov ka,
t lesné výchovy a sportu,
výchovy k demokracii, toleranci a ob anské odpov dnosti,
vzd lávacích program ve v d , um ní, kultu e, sociálních oblastech, ekologii apod.,
charitativní a humanitární pomoci pot ebným lidem doma i v zahrani í,
mezinárodních styk s d razem na vzájemné poznávání, p átelství a spolupráci mladých lidí.

§4 Hlavní formy, jimiž je realizováno poslání YMCA
YMCA plní své poslání zejména využitím t chto hlavních forem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organizuje spole enské aktivity pro d ti a mládež.
P o ádá biblické hodiny a kurzy, vede mladé lidi ke tení Bible, vytvá í zájmové a diskusní kluby.
P o ádá tábory pro d ti a mládež s biblickým, sportovním, vzd lávacím, ekologickým a zábavným programem.
P o ádá sportovní, turistické, ekologické a kulturní akce a slavnosti, organizuje celoro n pracující oddíly a kluby se skautským
i jiným programem.
Usiluje o obnovu, zlepšení a upevn ní rodiny jako základu zdravé spole nosti a p edpokladu dobré výchovy mladých lidí.
Organizuje poradenskou a informa ní službu pro mladé lidi a pomáhá jim p i ešení duchovních, pracovních, studijních,
sociálních, zdravotních a dalších problém .
Organizuje humanitární a charitativní akce na pomoc pot ebným lidem doma i v zahrani í.
Z izuje školní, humanitární, informa ní a jiná ú elová za ízení obecn prosp šného a neziskového charakteru.
Na tvorb a realizaci programu se p evážn podílejí dobrovolníci z ad len YMCA, tím jsou vedeni k nezištné práci
ve prosp ch YMCA a celé spole nosti. Pln ní svého programu zajiš uje však z ásti také placenými pracovníky.
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Hlava II
lenství v YMCA
§5 lenství v YMCA
1.
2.
3.
4.

leny YMCA jsou fyzické osoby (dále jen „ individuální lenové“ ) a právnické osoby (dále jen „ kolektivní lenové“ ).
Název kolektivních len je jednotný a je tvo en slovy: „ YMCA …“ s dopln ním názvu místa, ve kterém kolektivní len p sobí
nebo názvu, který charakterizuje innost kolektivního lena a p i tom nepoškozuje dobré jméno YMCA.
Kolektivní lenové jsou tvo eni výhradn fyzickými osobami.
Kolektivní lenové mají své vlastní stanovy a volí si vlastní orgány, které je ídí a kontrolují jejich innost.

§6 lenství f yzických osob v YMCA
1.
2.
3.
4.
5.

lenem YMCA se m že stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, v ku, vyznání, politického a sociálního za azení,
národnosti, rasy a státní p íslušnosti (dále jen „individuální len YMCA“ ).
Fyzická osoba se stává individuálním lenem YMCA p ijetím jeho žádosti generálním sekretá em YMCA, nebo jím pov eným
zástupcem, na základ doporu ení kolektivního lena.
Generální sekretá , nebo jím pov ený zástupce, m že odmítnout p ijetí p ihlášky, pokud existuje reálné nebezpe í škodlivého
p sobení na mladé lidi nebo na innost YMCA.
Generální sekretá nebo jím pov ený zástupce má právo vylou it individuálního lena, pokud svým jednáním hrub porušuje
stanovy YMCA, její zásady a cíle, nebo zanedbává lenské povinnosti.
Individuální lenství v YMCA je nep evoditelné na jinou osobu. lenství kon í vystoupením, úmrtím, nebo vylou ením
individuálního lena z YMCA.

§7 Práva a povinnosti individuálních len YMCA
1.

2.

P ráva individuálních len YMCA:
a) ú astnit se innosti YMCA
b) být pravideln informován o d ní v YMCA
c) užívat výhod individuálního lena YMCA, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na ú astnických poplatcích atp.)
d) podávat podn ty orgán m YMCA a obdržet odpov na sv j podn t.
P ovinnosti individuálních len YMCA:
a) platit lenské p ísp vky
b) zachovávat dobré jméno YMCA.

§8 lenství b žné a inné
1.

V rá mci sdružení YMCA existuje dvojí typ individuálního lenství:
a)
lenství b žné,
b)
lenství inné.
2. Generální sekretá je povinen vést seznam inných a b žných len .
3. B žným lenem YMCA je ten individuální len, který na sebe nevezme odpov dnost inného lena, chce se však ú astnit práce
YMCA, podílet se na aktivitách, které mu lenství umož uje, a který respektuje poslání YMCA.
4.
inným lenem se m že stát ten b žný len YMCA, který dosáhl v ku 16 let, p ijal za své poslání sdružení YMCA, vyjád ené
v §3 a §4 t chto stanov, sdružuje se ke k es anské služb v YMCA a ú astní se práce YMCA nebo p idruženého lena YMCA
nejmén po dobu t í m síc a který složí slib inného lena.
5.
inní lenové nesou odpov dnost za napl ování poslání YMCA a za hledání cest, jak tato poslání p enášet do praktického
života. Vedou YMCA v jejím úsilí o získání mladých lidí pro Krista a pro p ípravu na k es anskou službu. Napl ují tak zásadu
k es anského vedení práce YMCA, která je otev ena všem, a slouží každému bez ohledu na to, zda je nebo není k es an.
6.
inný len má právo být volen do ídících a kontrolních orgán YMCA a ú astnit se s hlasem poradním valného shromážd ní
YMCA.
7. Každý uchaze o inné lenství skládá slib inného lena:
„Znám cíle a poslání YMCA - K es anského sdružení mladých lidí. V ím, že Ježíš Kristus je Boží Syn a Spasitel, chci
jej následovat, sloužit mu a poslouchat ho. Chci s jeho pomocí ve svém život , v myšlení, mluvení i jednání, v práci
i ve volném ase uskute ovat a ší it jeho evangelium, sloužit bližním a zastávat se všech, jimž se d je k ivda
a bezpráví. Zavazuji se v YMCA aktivn pracovat, dbát o její dobré jméno a žít v bratrské lásce s ostatními leny.“
8. Uchaze e o inné lenství p ijímá úst ední výbor YMCA nebo jím pov ený zástupce.
9. Úst ední výbor nebo jím pov ený zástupce má právo odejmout inné lenství individuálnímu lenovi, pokud se po dobu delší
než šest m síc neú astní práce YMCA, aniž by mu bránily závažné d vody, nebo svým jednáním porušuje slib inného lena
YMCA. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je p ípustné a ídí se ustanovením §23.
10. Sekretá em YMCA a kolektivního lena se m že stát pouze inný len YMCA.
11. len, kterému bylo od ato inné lenství, se stává lenem b žným.
§9 lenství právnické osoby
1.

P rávnická osoba se m že stát lenem YMCA (dále jen „kolektivním lenem“ ) po spln ní následujících podmínek:
a) vznikla na základ zákona . 83/1990 Sb. v platném zn ní
b) její stanovy jsou v souladu s posláním YMCA a v souladu se stanovami YMCA zejména s ustanoveními §4, 5, 6, 7, 10, 13,
22, 24 a § 9 odst 1.d) a zárove obsahují ustanovení uvedená ve stanovách YMCA v §3 odst. 1 - 5 a §8.
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c)

2.

p edloží své stanovy zaregistrované na Ministerstvu vnitra R úst ednímu výboru YMCA spolu s písemnou žádostí
o p ijetí za kolektivního lena YMCA
d) tvo í jí alespo 5 inných len YMCA, z toho nejmén t i zp sobilí k právním úkon m a je alespo 6 m síc p idruženým
lenem YMCA.
P ijetí za kolektivního lena YMCA podléhá schválení úst edním výborem YMCA. lenství vzniká dnem podpisu smlouvy
o lenství v YMCA mezi novým kolektivním lenem a YMCA.

§10 Práva a povinnosti kolektivního lena YMCA
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kolektivní lenové YMCA
a) zachovávají navzájem bratrské obecenství,
b) všechny své innosti provád jí v souladu s t mito stanovami,
c) podporují poslání YMCA.
Kolektivní lenové YMCA se ídí ve své práci platnými zákony R a souvisejícími právními p edpisy a plní povinnosti z nich
vyplývající.
Kolektivní lenové YMCA se ídí ve své práci též programovými dokumenty, závaznými ády a dalšími vnit ními p edpisy
usnesenými a publikovanými úst edním výborem resp. valným shromážd ním YMCA. Publikace se provádí doru ením
p edpis kolektivním len m YMCA.
Kolektivní lenové YMCA odvád jí ve prosp ch YMCA ro ní lenský p ísp vek, jehož výši ur uje úst ední výbor YMCA.
Kolektivní lenové YMCA p ipravují každoro n zprávu o své innosti, sestavenou v souladu s pokyny úst edního výboru
YMCA.
Kolektivní lenové YMCA mají právo využívat jméno a logo YMCA v souladu s t mito stanovami a dalšími vnit ními p edpisy
YMCA.
Kolektivní lenové YMCA mají právo se aktivn p ímo podílet na ízení YMCA prost ednictvím svého zástupce v úst edním
výboru YMCA.
Kolektivní lenové YMCA mají rovn ž právo vyslat své delegáty na valné shromážd ní YMCA. Základem pro stanovení po tu
delegát na valné shromážd ní je po et inných len YMCA registrovaných u p íslušného kolektivního lena.
Kolektivní lenové YMCA sídlící nebo p sobící na ur itém území mohou zakládat regionální uskupení pro lepší hájení svých
zájm . Kolektivní len YMCA nesmí být lenem takového subjektu, jehož cíle, stanovy nebo innost odporují poslání
a stanovám YMCA.

§11 Zánik lenství kolektivního lena YMCA
1.
2.

3.
4.

Kolektivní len YMCA, který neplní své závazky, nebo jiným zp sobem a p es písemné bratrské napomenutí trvale porušuje
stanovy a poslání YMCA nebo nespl uje podmínky dle §9, m že být usnesením úst edního výboru vylou en z YMCA.
Kolektivní lenství v YMCA m že dále zaniknout:
a) písemným oznámením kolektivního lena o vystoupení z YMCA doru eným statutárnímu zástupci YMCA
b) zánikem kolektivního lena YMCA

Dnem zániku l enství v YMCA ztrácí subjekt právo použív at logo a jméno YMCA ve svém názvu i v jakýchkoliv
inform a ních i jiných materiálech.
P i zániku lenství v YMCA nemá subjekt právo na podíl z majetku YMCA v R.

§12 P idružené lenství
1.
2.
3.
4.
5.

P rávnické osoby, jejichž poslání je blízké nebo podobné poslání YMCA, se mohou stát p idruženými leny YMCA.
O p ijetí p idruženého lena rozhoduje úst ední výbor na základ písemné žádosti.
Vzájemná práva a povinnosti, rozsah a zp sob spolupráce stanoví smlouva o p idružení, kterou schvaluje úst ední výbor
YMCA.
Zástupce p idruženého lena má právo zú astnit se valného shromážd ní YMCA s hlasem poradním a právem podávat návrhy.
Výbor p idruženého lena YMCA, který projeví zájem stát se kolektivním lenem, musí být alespo po dobu 6 m síc v úzkém
pracovním kontaktu s úst edním výborem YMCA.

Hlava III
Dobrovolní spolupracovníci
§13 Dobrovolní spolupracovníci YMCA
1.
2.

3.

V tšina aktivit a program YMCA je realizována díky ob tavé práci dobrovolných spolupracovník .
Dobrovolným spolupracovníkem YMCA je každý, kdo spl uje sou asn následující podmínky:
a) nezištn nabízí své znalosti, schopnosti, dovednosti, zkušenosti a sv j volný as pro innost YMCA a není
za to odm ován formou platu,
b) je ochoten podporovat poslání YMCA,
c) uzav el s YMCA resp. kolektivním lenem YMCA Smlouvu dobrovolníka YMCA.
YMCA (prost ednictvím generálního sekretá e) resp. kolektivní len YMCA uzav e s dobrovolným spolupracovníkem smlouvu
podle § 724 ob anského zákoníku. V této smlouv se vymezí práce, kterou dobrovolník vykonává, a pravomoc a odpov dnost
dobrovolníka. P odstatné náležitosti Smlouvy dobrovolníka YMCA stanovuje p íslušná vnit ní organiza ní norma YMCA.

Schválené VS YMCA dne 23. íjna 2004

4/9

Stanovy YMCA v

4.

5.

R

Smlouva bude vždy uzav ena s fyzickými osobami, které vykonávají v YMCA resp. v rámci kolektivního lena tyto funkce:
a) vedoucí aktivit YMCA,
b)
lenové ídících, kontrolních a poradních orgán na všech úrovních ízení YMCA i kolektivních len YMCA,
c) správa majetku a hospoda ení.
YMCA i kolektivní lenové YMCA mohou v rámci svých rozpo t odm ovat dobrovolné spolupracovníky za jejich
soustavnou práci.

Hlava IV
Organiza ní uspo ádání
§14 Orgány YMCA
P ro zabezpe ení své innosti z izuje YMCA následující orgány:
a) valné shromážd ní,
b) úst ední výbor,
c) p edsedu,
d) I. a II. místop edsedu,
e) hospodá e,
f) generálního sekretá e,
g) revizní komisi.
§15 Valné shromážd ní a jeho úkoly
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valné shromážd ní je nejvyšším orgánem YMCA.
Valné shromážd ní jedná o život a innosti YMCA za uplynulé období, p ijímá zásady innosti pro období následující, volí
orgány YMCA a stanovuje sm rnice pro jejich práci, hodnotí práci odstupujících orgán a p ijímá další rozhodnutí zásadní
d ležitosti pro život YMCA.
Do výlu né kompetence valného shromážd ní p ísluší zejména:
a) schvalování výro ní zprávy o innosti a o hospoda ení YMCA za uplynulé období p edkládané úst edním výborem
nejpozd ji do konce íjna b žného roku,
b) schvalování jednacího a volebního ádu, resp. jeho úprav, platného pro jednání a volby ve všech orgánech YMCA,
c) tajná volba p edsedy, dvou místop edsed , hospodá e, len revizní komise a náhradních kandidát na lena revizní
komise,
d) usnášení o návrzích p edložených valnému shromážd ní,
e) zm na stanov,
f) schvalování dohod o p ístupu do seskupení s jinými organizacemi nebo vystoupení z nich
g) rozhodování o nabytí a zcizení nemovitého majetku YMCA, jehož hodnota p evyšuje 1 mil. K ,
h) zadávání úkol úst ednímu výboru a kontrola jejich pln ní,
i) vyjad ování se k usnesení úst edního výboru,
j) volba poradních komisí odpov dných valnému shromážd ní,
k) rozhodování o rozpušt ní YMCA (dle §26),
a další kompetence, které si vyhradí.
leny valného shromážd ní jsou:
a) lenové úst edního výboru YMCA,
b) delegáti kolektivních len .
Delegáty kolektivního lena volí ze svého st edu inní lenové na valných sch zích a to za každých zapo atých 25 inných
len vždy jednoho delegáta, nejvýše však 4 delegáty.
Základem pro stanovení po tu delegát na valné shromážd ní je údaj v eviden ním listu kolektivního lena.
Valného shromážd ní YMCA se m že s hlasem poradním ú astnit každý inný len YMCA, estný p edseda YMCA, estní
lenové YMCA, sekretá i YMCA a kolektivních len , zástupci p idružených len a další osoby p izvané úst edním výborem
YMCA v R. Všichni mají právo vystoupit v diskusi s hlasem poradním a podávat návrhy.
Valné shromážd ní je schopné usnášení, je-li p i usnášení p ítomna nadpolovi ní v tšina jeho len .
P o et len valného shromážd ní pro ú el usnášení schopnosti je ur en následovn :
a) p i ustavení valného shromážd ní je ur en po et len valného shromážd ní po tem ádn p ihlášených delegát ,
b) po celou dobu trvání valného shromážd ní (vyjma p ípadu uvedeného v bodu a) je ur en po et len valného
shromážd ní po tem právoplatných delegát valného shromážd ní p ítomných v okamžiku ustavení valného
shromážd ní.
Sejde-li se neusnášeníschopné valné shromážd ní, je rozpušt no. Úst ední výbor YMCA ihned svolá nové valné shromážd ní,
které je usnášeníschopné, je-li p ítomna více než t etina jeho len oprávn ných hlasovat.
Valné shromážd ní rozhoduje prostou v tšinou p ítomných len oprávn ných hlasovat. O zm n stanov YMCA rozhoduje
valné shromážd ní t íp tinovou v tšinou všech len oprávn ných hlasovat.
Valné shromážd ní je svoláno jednou za rok úst edním výborem YMCA, vždy po ro ní ú etní uzáv rce, nejdéle však
do 31. íjna následujícího roku. Úst ední výbor m že svolat v od vodn ných p ípadech mimo ádné valné shromážd ní.
Na žádost nejmén jedné t etiny kolektivních len a s udáním d vodu a programu jednání musí být svoláno mimo ádné valné
shromážd ní. P edseda YMCA je povinen svolat mimo ádné valné shromážd ní do 8 týdn od doru ení žádosti.
P ozvání na valné shromážd ní musí být písemné s uvedením programu jednání a musí být kolektivním len m odesláno
nejmén ty i týdny p ed termínem valného shromážd ní. Pozvání pro inné leny YMCA musí být ve stejném termínu
zve ejn no.
Jednání valného shromážd ní YMCA ídí p edseda nebo jím pov ený p edsedající valného shromážd ní.

Schválené VS YMCA dne 23. íjna 2004

5/9

Stanovy YMCA v

R

15. Valné shromážd ní m že zvolit inné leny, kte í se zasloužili o innost, rozvoj a uznání YMCA, estnými leny YMCA.
Návrh na estné lenství musí být p edložen se zd vodn ním nejmén 2 m síce p ed valným shromážd ním úst edním výborem
všem kolektivním len m.
16. Zcela výjime n m že valné shromážd ní ud lit innému lenu titul „ estný p edseda YMCA“ . Tento titul m že mít vždy jen
jedna osoba. Návrh musí být p edložen stejn jako návrh na estné lenství.
§16 Úst ední výbor a jeho úkoly
1.
2.

Úst ední výbor je druhým nejvyšším orgánem YMCA a ídí její innost v souladu se stanovami a sm rnicemi valného
shromážd ní. Za svoji innost se zodpovídá valnému shromážd ní.
Úst ední výbor je složen z:
a) p edsedy,
b) I. místop edsedy,
c) II. místop edsedy,
d) hospodá e,
e) zástupc kolektivních len – inný ch len YMCA; jednání úst edního výboru s e zú astní vždy jeden

zástupce za každ ého kolektivního lena,

f) generálního sekretá e.
3. Funk ní období volených len , dle bodu 2 odst. a) až d), je dvouleté.
4.
len úst edního výboru musí spl ovat podmínku inného lenství a minimální v k 18 let.
5. Úst ední výbor vede a ídí práci YMCA v období mezi valnými shromážd ními, dohlíží na dodržování stanov, pe uje o rozvoj
YMCA, vede k bratrské sou innosti s organizacemi obdobného charakteru doma i v zahrani í, s cílem co nejv rn ji napl ovat
poslání a obecnou prosp šnost YMCA.
6. Úst ední výbor YMCA odpovídá za ádné hospoda ení a veškeré ekonomické aktivity YMCA, kontroluje dodržování
rozpo tových pravidel a dbá o ádnou pé i o majetek YMCA.
7. Do výlu né kompetence úst edního výboru pat í:
a) p ezkoumávání a schvalování rozpo tu a ro ní uzáv rky hospoda ení YMCA, záv re né (výro ní) zprávy o innosti
YMCA za uplynulý rok a publikování záv r v rámci YMCA, nejdéle do konce kv tna b žného roku,
b) vysílání zástupc do jiných grémií v tuzemsku i zahrani í (nap . do vládních a nevládních organizací, Evropské a Sv tové
aliance YMCA apod.),
c) schvalování dohod o spolupráci YMCA s jinými organizacemi,
d) jmenování generálního sekretá e a rozhodování o jeho odvolání,
e) schvalování programových dokument závazných pro YMCA a její leny,
f) schvalování interních organiza ních norem YMCA, krom stanov a jednacího a volebního ádu, v etn vymezení
pravomoci a odpov dnosti pracovník ,
g) stanovení výše p ísp vk individuálních a kolektivních len ,
h) rozhodování o odkladu, zm n nebo prominutí p ísp vk individuálních a kolektivních len ,
i) schvalování nabytí a zcizení nemovitého majetku YMCA, jehož hodnota nep evyšuje 1 mil. K , a usnášení se podle §24,
j) schvalování zatížení nemovitého majetku,
k) rozhodování o sv ení majetku do správy jiným subjekt m,
l) projednání zpráv revizní komise,
m) rozhodování o p ijetí a vylou ení kolektivních len YMCA,
n) rozhodování o p ijetí a vylou ení p idruženého lena YMCA.
8. Úst ední výbor je oprávn n delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na statutární zástupce YMCA v R,
pop . na kolektivní leny a individuální leny.
9.
lenové úst edního výboru jsou povinni navšt vovat dle svých možností kolektivní leny, seznamovat se s jejich inností
a problémy, povzbuzovat je v jejich práci a pomáhat jim.
10. Úst ední výbor svolává jeho p edseda podle pot eby, nejmén však p tkrát ro n v období mezi dv ma ádnými valnými
shromážd ními.
11. P edseda je povinen svolat do 15 dn mimo ádnou sch zi úst edního výboru, požádá-li o to nejmén polovina len s udáním
d vodu svolání a programu sch ze.

12. Pozvání na sch zi výboru musí být písemné nebo prost ednictvím elektronické pošty a musí být spolu s programem
jednání odesláno nejmén 14 dn p ed termínem sch ze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pou ze ze
závažných d vod a pokud to výbor po svém svolání schválí.
13. Kolektivní lenové, jsou povinni zajistit ú ast svého zástupce n a s ch zích úst edního výbo ru YMCA. Kol ektivní
len písemn oznámí YMCA nejmén jedenkrát do roka svého zástupce v úst edním výboru YMCA v R a jeho 1.
a 2. náhradníka, kte í budou zastupovat kolektivního lena v daném po adí.

14. Úst ední výbor je usnášeníschopný, pokud je p ítomna nadpolovi ní v tšina jeho len . Usnesení se p ijímají nadpolovi ní
v tšinou p ítomných len , neur í-li stanovy jinak. V p ípad rovnosti hlas není návrh p ijat. Tajn se hlasuje, požaduje-li to
alespo jeden len.
15. O jednání úst edního výboru po izuje zapisovatel zápis, jehož správnost stvrzuje svým podpisem. Vykonatelnost p ijatých
usnesení nastane podpisem a schválením zápisu dv ma verifikátory zvolenými k tomu ú elu. K vykonatelnosti neodkladných
nebo závažných usnesení je t eba vyhotovit na základ usnesení p ímo b hem jeho zasedání zvláštní díl í zápis, který podepíší
všichni p ítomní lenové úst edního výboru.
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16. Funkce lena úst edního výboru YMCA je estná a je proto vykonávána bezplatn . len m výboru však p ísluší náhrada
cestovních výloh p i cestách konaných z pov ení výboru, dále b žné ob erstvení p i sch zích výboru. len m úst edního
výboru YMCA p ísluší též refundace ztráty výd lku. Tato pln ní jsou však podmín na dostatkem finan ních prost edk YMCA
a nesmí být na úkor poslání YMCA.
17. Zástupce revizní komise se ú astní jednání úst edního výboru s hlasem poradním. Zástupce p idruženého lena se m že ú astnit
jednání úst edního výboru s hlasem poradním.
§17 P edseda a místop edsedové YMCA
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

P edseda YMCA (dále jen „ p edseda“ ) osobn zastupuje YMCA a jedná jejím jméne m - je jejím nejvyšším p edstavitelem.
P edseda je volen valným shromážd ním z inných len YMCA na dobu dvou let. Funk ní období kon í p edáním funkce
nastupujícímu p edsedovi. P edání je nutné provést nejdéle do 14 dn od zvolení nového p edsedy.
K výlu ným kompetencím p edsedy pat í:
a) vedení valného shromážd ní,
b) svolání sch zí úst edního výboru,
c) vedení sch zí úst edního výboru.
P edseda se ídí zákony R, stanovami a rozhodnutími úst edního výboru a valného shromážd ní.
P edseda m že delegovat n které své kompetence na místop edsedy, hospodá e nebo další leny úst edního výboru, p ípadn
na další zam stnance YMCA.
I. a II. místop edseda podle po adí zastupuje p edsedu po dobu jeho nep ítomnosti v plném rozsahu.
I. a II. místop edseda jsou voleni valným shromážd ním z inných len YMCA na dobu dvou let.

§18 Hospodá YMCA
1.
2.
3.
4.

Hospodá odpovídá za sestavení rozpo tu YMCA, dodržování rozpo tových pravidel, vypracování ú etní uzáv rky a jejich
p edložení úst ednímu výboru YMCA.
Kontroluje stav erpání rozpo tu YMCA.
Dbá na ádnou pé i o majetek YMCA.
Hospodá je volen valným shromážd ním z inných len YMCA na dobu dvou let.

§19 G enerální sekretá YMCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Generální sekretá YMCA je odpov dný úst ednímu výboru YMCA za administrativní a technicko organiza ní podporu innosti
úst edního výboru a valného shromážd ní YMCA, a zajiš ování správy majetku YMCA a vedení ekonomické agendy YMCA
a lenské a jiné evidence YMCA.
Generálního sekretá e jmenuje úst ední výbor YMCA na dobu 6 let. M že být jmenován i opakovan .
B hem svého funk ního období m že být generální sekretá odvolán pouze rozhodnutím nadpolovi ní v tšiny len úst edního
výboru YMCA.
Generální sekretá je služebn pod ízen p edsedovi YMCA.
P ro zajišt ní úkol GS YMCA m že být z ízen úst ední sekretariát, stru n „ úst edí“ , který tvo í sekretá i a technicko
administrativní pracovníci. GS je v tomto p ípad vedoucím úst edního sekretariátu YMCA v R.
Generální sekretá p ijímá do pracovního pom ru zam stnance úst edního sekretariátu a ukon uje jejich pracovní pom r.
Úst ední výbor má právo svými usneseními zadávat úkoly generálnímu sekretá i a pracovník m úst edního sekretariátu
prost ednictvím generálního sekretá e a kontrolovat jejich pln ní.
Generální sekretá je ádným lenem valného shromážd ní a úst edního výboru.
Další práva a povinnosti generálního sekretá e a pracovník úst edního sekretariátu jsou stanoveny v jejich náplni práce, která
je sou ástí pracovní smlouvy.

§20 Revizní komise YMCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Revizní komise je tvo ena t emi nebo p ti leny. Ti volí ze svého st edu p edsedu a místop edsedu. Do revizní komise m že být
zvolen každý inný len YMCA, který dosáhl 18 let.
Funk ní období len revizní komise je dvouleté.
Úkolem revizní komise je kontrolovat, zda innost orgán YMCA a kolektivních len YMCA a hospoda ení YMCA probíhá
v souladu s obecn platnými p edpisy, organiza ními normami YMCA a rozhodnutími valného shromážd ní a úst edního
výboru.
Revizní komise je zodpov dná valnému shromážd ní YMCA.
Kontrolu hospoda ení provádí revizní komise nezávisle na ostatních orgánech YMCA a orgánech jejích kolektivních len
na základ vlastního rozhodnutí kdykoliv v pr b hu roku, nejmén však jednou ro n , v rámci odsouhlasení ro ní záv rky
hospoda ení.
P i provád ní kontrol je komise povinna postupovat objektivn a nestrann . Zahájení a ukon ení kontroly hlásí zástupce komise
p edsedovi YMCA.
O výsledku kontroly p edá zástupce komise do 14 dn p edsedovi a následn valnému shromážd ní písemnou zprávu. Zpráva
musí obsahovat stru ný záznam o postupu kontroly, kontrolované oblasti, zjišt né nedostatky a osoby, které za n nesou
odpov dnost a návrh na opat ení k náprav .
P racovníci a funkcioná i YMCA jsou povinni s revizní komisí v pr b hu kontroly spolupracovat a poskytovat jí pot ebné
informace.
Nesouhlasí-li odpov dné osoby se záv ry komise, mají právo p ipojit k revizní zpráv své písemné vyjád ení.
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lenové komise jsou povinni zú astnit se všech ádn svolaných zasedání. Neplní-li n který len bez vážných d vod
opakovan tuto povinnost, p ípadn jiným zp sobem vážn práci komise narušuje, m že být po písemném napomenutí
usnesením alespo dvou t etin všech len komise z n ho vylou en. Na jeho místo povolá komise z náhradník zvolených
valným shromážd ním kooptací jiného lena, který spl uje podmínky pro zvolení a ádný výkon funkce v komisi. Kooptovaný
len vykonává svou funkci do p íští sch ze valného shromážd ní. Stejn se postupuje, odstoupí-li nebo zem e-li len komise
b hem svého funk ního období.
Komise je zp sobilá k usnášení, je-li p i usnášení p ítomna nadpolovi ní v tšina jejích len .
Rozhodnutí se p ijímá nadpolovi ní v tšinou hlas p ítomných len . V p ípad rovnosti hlas není návrh p ijat. Tajn
se hlasuje, požaduje-li to alespo jeden len komise.
O jednání komise po izuje zapisovatel zápis, jehož správnost stvrzuje svým podpisem. Vykonatelnost p ijatých usnesení nastane
podpisem a schválením zápisu dv ma verifikátory zvolenými k tomu ú elu. K vykonatelnosti neodkladných nebo závažných
usnesení je t eba vyhotovit na základ usnesení komise p ímo b hem zasedání komise zvláštní díl í zápis, který podepíší všichni
p ítomní lenové komise.
Funkce len komisí je estná a je proto vykonávána bezplatn . Obdobn však platí ustanovení §16 bodu 17.

§21 Statutární zástupci YMCA
1.
2.

Statutárními zástupci YMCA jsou z titulu funkce její p edseda, I. a II. místop edseda, hospodá a generální sekretá . Navenek
zastupují YMCA vždy spole n p edseda (v p ípad jeho nep ítomnosti I. nebo II. místop edseda podle po adí) a jeden další
statutární zástupce. Stejn podepisují d ležité listiny za YMCA.
Statutární zástupci YMCA mohou písemn zmocnit další osoby, aby v díl ích v cech jednali jménem YMCA. P lná moc musí
obsahovat v cný a asový rozsah zmocn ní.

§22 St et zájm
1.
2.
3.
4.
5.

Funkci lena úst edního výboru s výjimkou generálního sekretá e nemohou vykonávat osoby v pracovním pom ru k YMCA.
inný len YMCA m že být statutárním zástupcem nebo zam stnancem pouze jednoho kolektivního lena nebo YMCA.
len revizní komise nesmí být lenem úst edního výboru, ani statutárním zástupcem n kterého z kolektivních len ,
ani zam stnancem YMCA a kolektivního lena.
len revizní komise nesmí být osobou blízkou dle ob anského zákoníku ke statutárnímu zástupci YMCA.
St et zájm v hospodá ské oblasti eší další vnit ní p edpisy YMCA.

Hlava V
O dvolací ízení
§23 Odvolání a ízení o n m
1.
2.
3.
4.

Orgány kolektivních len YMCA nebo individuální lenové YMCA, kte í nesouhlasí s rozhodnutím orgán kolektivního lena
YMCA nebo orgán YMCA, které se jich týká, mají po zve ejn ní napadaného rozhodnutí právo odvolat se k úst ednímu
výboru YMCA.
Odvolání musí být podáno do 30 dn ode dne doru ení rozhodnutí ú astník m. P odání odvolání nemá odkladný ú inek vyjma
p ípadu, kdy úst ední výbor rozhodne o vylou ení kolektivního lena.
O podaném odvolání je povinen p íslušný orgán rozhodnout do t iceti dn ode dne doru ení odvolání. P okud je nejbližší ádná
sch ze orgánu svolána na pozd jší termín, musí být rozhodnuto na této sch zi a lh ta pro rozhodnutí se o tuto dobu prodlužuje.
P o vy erpání shora uvedených opravných prost edk se mohou kolektivní i individuální lenové odvolat k nejbližšímu valnému
shromážd ní YMCA. Valné shromážd ní odvolání projedná, uzná-li jeho zásadní význam pro YMCA, nebo, jde-li o odvolání
proti rozhodnutí, které bylo rozhodnuto v úst edním výboru jako první instanci.

Hlava VI
Hospoda ení, maje tková práva a je jich ochrana
§ 24 Obecná prosp šnost YMCA
1.
2.
3.

P rost edky na svou innost získává YMCA z lenských p ísp vk , z d dictví a odkaz , z dar fyzických a právnických osob
z tuzemska i zahrani í, ze státních p ísp vk a nada ních grant a z p íjm ze svých inností a z výnosu svého majetku.
Veškeré získané prost edky musí být využívány ve smyslu t chto stanov, musí sloužit k financování inností napl ujících
poslání a cíle YMCA a k vytvá ení pot ebných podmínek pro realizaci t chto inností.
P rost edky YMCA a kolektivních len YMCA nesm jí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to
v plné mí e i pro leny a zam stnance YMCA a kolektivních len YMCA. To nevylu uje použití prost edk k sociálním nebo
charitativním ú el m. Výjimku z tohoto ustanovení tvo í ádná mzda i odm na sjednaná na základ platných smluv.

§25 Majetek a hospoda ení YMCA
1.
2.
3.

Kolektivní leni jsou na sob z hlediska hospodá ských závazk a pohledávek nezávislí, neodpovídají za závazky YMCA v R
a YMCA v R neodpovídá za závazky kolektivních len .
Za ádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány YMCA v rozsahu dle ustanovení t chto stanov
a dalších vnit ních p edpis YMCA.
K nabytí a zcizení nemovitého majetku jehož hodnota p evyšuje 1 mil. K , je t eba souhlasu valného shromážd ní YMCA.
V p ípad , že hodnota nemovitého majetku nep evyšuje 1 mil. K , a dále v p ípad zatížení nemovitého majetku zástavním
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právem nebo v cným b emenem a k jeho dlouhodobému pronájmu (na dobu delší než jeden rok) bez ohledu na jeho hodnotu
p ísluší rozhodnutí úst ednímu výboru YMCA.
Úst ední výbor YMCA m že ást majetku sv it do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpe eno ú eln jší využití
majetku ve prosp ch YMCA. Ve smlouv o sv ení majetku ur í rozsah i omezení pravomocí subjektu p i jeho správ .
Hospoda ení probíhá na základ ro ního rozpo tu schváleného úst edním výborem.
Úst ední výbor YMCA je odpov dný za vydání a aktualizaci vnit ních p edpis YMCA, které budou obsahovat podrobnosti
o zp sobu hospoda ení YMCA, resp. kolektivního lena YMCA.

Hlava VII
Zánik YMCA
§26 Zánik YMCA
1.
2.
3.

YMCA m že zaniknout:
a) pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra R o rozpušt ní,
b) dobrovolným rozpušt ním nebo slou ením s jiným sdružením na základ rozhodnutí valného shromážd ní.
Aby mohla být YMCA rozpušt na usnesením valného shromážd ní, musí být valné shromážd ní ádn svoláno s uvedením,
že má být jednáno o návrhu rozpušt ní, a pro tento návrh musí hlasovat nejmén t i p tiny len valného shromážd ní.
Dojde-li k zániku YMCA v R, p ejde její majetek po vypo ádání závazk na organizaci Evropské aliance YMCA.

Hlava VIII
Ostatní ustanovení
§27 Zm ny stanov
1.
2.
3.

Stanovy YMCA lze zm nit pouze rozhodnutím valného shromážd ní YMCA, hlasují-li pro navrženou zm nu nejmén t i p tiny
p ítomných len .
Zm nit stanovy lze pouze tehdy, byl-li návrh písemn p edán kolektivním a p idruženým len m YMCA ve lh t 4 týdn p ed
konáním valného shromážd ní YMCA. Kolektivní a p idružení lenové a lenové úst edního výboru, mohou pod ávat

ve lh t do 2 týdn p ed konáním valného shromážd ní YMCA pozm ovací návrhy a protinávrhy.

ásti stanov vymezující k es anský charakter sdružení a jeho obecnou prosp šnost (§3, 4, 8 a 24 stanov), zaru ující základní
orientaci sdružení YMCA a jeho p íslušnost ke sv tovému spole enství YMCA, nelze ze stanov vypustit ani zásadním
zp sobem m nit. Vypušt ní t chto ustanovení by m lo za následek zrušení p íslušnosti k tomuto spole enství.

Hlava IX
P e chodná a záv re ná ustanovení
§28 P echodná ustanovení
1.
2.

YMCA je pokra ovatelkou sdružení YMCA v eskoslovensku na území eské republiky ve smyslu usnesení úst edního výboru
YMCA v eskoslovensku ze dne 17. íjna 1992.
YMCA p evzala podle dohody s YMCA na Slovensku podle protokolu z listopadu 1991 veškerý majetek, práva a závazky
bývalého sdružení YMCA v eskoslovensku na území eské republiky, a to jak ve vztahu k tuzemským fyzickým
a právnickým osobám, tak ve vztahu k zahrani ním subjekt m, zejména ke Sv tové a Evropské alianci YMCA.

§29 Záv re ná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Dosavadní stanovy byly p ijaty dne 7. listopadu 1992 a 20. listopadu 1992 byly registrovány u ministerstva vnitra. Zm ny
stanov byly p ijaty usnesením valného shromážd ní YMCA v R 7. kv tna 1994 v Brn , dne 4. kv tna 1996 v Brn ,
dne 12. ervna 1999 v P raze, 17. b ezna 2001 v P raze, 12. íjna 2002 v Brn a 11. íjna 2003.
Tyto stanovy byly p ijaty na valném shromážd ní YMCA v R dne 23. íjna 2004 v Brn .
Tyto zm n né stanovy nabývají platnost dnem, kdy budou ministerstvem vnitra vzaty na v domí.
Tím dnem pozbudou platnosti dosavadní stanovy YMCA ze dne 11. íjna 2003.

Schválené VS YMCA dne 23. íjna 2004
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