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STANOVY 

Židovské liberální unie v České republice, z.s. 
( dále jen ŽLU ) 

Úvod 
 

Tyto Stanovy vymezují činnost, vnitřní uspořádání a řízení dobrovolného a nezávislého 

zapsaného spolku s názvem Židovská liberální unie v České republice, z.s. (zkratka ŽLU) 

a stanovují její hlavní úkoly a cíle. 

ŽLU byla přípravným výborem podle zákona č.  83/1990 Sb. o sdružování občanů 

registrována na Ministerstvu vnitra ČR jako občanské sdružení dne 27. dubna 2000 

pod registračním číslem VS/1-1/43623/00-R, bylo jí přiděleno IČO 70827982. 

Ustavující shromáždění členů ŽLU proběhlo dne 28. května 2000 

v sídle Rádia Svobodná Evropa v Praze. 

Novela Stanov ŽLU byla registrována dne 1. března 2002. 

Od roku 2002 je ŽLU členem European Union for Progressive Judaism (EUPJ) 

a World Union for Progressive Judaism (WUPJ). 

ŽLU je od roku 2002 přidruženým členem Federace židovských obcí v České republice. 

Od 1. ledna 2014 změnila ŽLU podle ustanovení § 3045 zákona č. 89/2013 Sb. 

občanského zákoníku svou právní formu z občanského sdružení na spolek. 

ŽLU je registrována ve spolkovém rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze v oddílu L, vložka 10862. 

ŽLU je zapsaným spolkem zřízeným na dobu neurčitou. 

 

Článek 1 - Všeobecná ustanovení 

 

1) ŽLU sdružuje občany, hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu, kteří jsou 

příslušnými orgány ŽLU přijati. 

 

2) ŽLU umožňuje vytváření poboček ŽLU za těchto podmínek: 

a) všichni členové pobočky musí být zároveň členy ŽLU 

b) pobočka musí mít minimálně 3 členy 

c) pobočka nemá kolektivní členy 

d) pobočka nemá právní subjektivitu 

e) pobočka informuje představenstvo ŽLU o svém vzniku 

f) pobočka ze svého středu volí předsedu pobočky a seznámí představenstvo ŽLU 

      s volebním zápisem 

g) podle KLÍČE ( 1 zástupce / 50 členů ) budou pobočkou jmenováni zástupci pobočky 

      do rady ŽLU (nejméně 1 zástupce za pobočku) 

h) pobočka hospodaří se 60% příspěvků ŽLU svých členů 

 

3) ŽLU v duchu židovských tradic zajišťuje náboženský, kulturní a společenský život svých členů a 

jejich sociální potřeby. Podporuje vzdělávání svých členů v židovských tradicích a pečuje o kulturní a 

náboženské památky (synagogy, hřbitovy, muzea, památníky apod.). ŽLU aktivně brání židovskou 

pospolitost jako celek, i její jednotlivé příslušníky, proti všem projevům antisemitismu, rasismu, 

xenofobie, fašismu, nacismu, proti jakékoliv diskriminaci a chrání památku jejich obětí. ŽLU může 

podporovat a účastnit se činnosti i jiných organizací a institucí. Perspektivním cílem ŽLU je přechod 

na náboženskou společnost podle zákona č. 3/2002 Sb. 

 

4) Sídlem ŽLU je:    Dlouhá 37,  110 00  Praha 1, Česká republika. 
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5) Činnost ŽLU je financována z:  

a) příspěvků členů, 

b) dotací,  

c) darů, dědictví a jiných dobrovolných příspěvků,  

d) podnikatelské činnosti, dalších zdrojů. 

 

6) Orgány ŽLU jsou: 

a) Shromáždění členů ŽLU, 

b) Rada ŽLU 

c) Představenstvo ŽLU, 

d) Předseda ŽLU, 

e) Revizní komise ŽLU 

 

Článek 2 - Řádné členství 

 

1) Řádné členství v ŽLU může být přiznáno žadateli (žadatelce), který(-á) není jiného vyznání a splňuje 

jednu z těchto podmínek: 

a) je-li nebo byl-li alespoň jeden z rodičů žadatele (žadatelky) Žid / Židovka, 

b) podrobil-li se žadatel (žadatelka) řádné konverzi k judaismu, 

c) je-li nebo byla-li babička žadatele (žadatelky) z matčiny strany Židovka. 

 

2) Představenstvo ŽLU přijímá řádné členy na základě jejich žádosti. 

 

3) Pro přijetí žadatele nebo žadatelky mladších 18 let je nutný souhlas jeho rodičů nebo zákonných 

zástupců. 

 

4) Po přijetí je nový člen zapsán do jednotné členské evidence ŽLU. 

 

Článek 3 - Přidružené členství a statut příznivce 

 

1) Přidružené  členství v ŽLU může být přiznáno žadateli (žadatelce), který(-á) není jiného vyznání a 

splňuje jednu z těchto podmínek: 

a) je-li nebo byl-li alespoň jeden z prarodičů žadatele (žadatelky) prokazatelně Žid / Židovka, 

pokud nesplňuje podmínky pro řádné členství podle čl. 2, odst. 1, písm. c).  

b) bude v individuálně sjednané lhůtě směřovat ke konverzi k judaismu. 

 

2) Ostatním žadatelům může být přiznán statut příznivce ŽLU. 

 

3)   Přidružené členy a příznivce přijímá svým rozhodnutím představenstvo ŽLU. 

 

Článek 4  

 

ŽLU vytváří veškeré podmínky, aby se přidružený  člen mohl stát členem řádným. 

 

Článek 5 - Práva řádných členů ŽLU 

 

1) Řádný člen ŽLU má právo účastnit se všech kulturních, vzdělávacích, sociálních a dalších programů, 

pořádaných ŽLU a aktivně v nich působit. 

 

2) Řádný člen ŽLU, který dovršil 18. rok věku, má právo:  

a) volit a být volen do všech orgánů ŽLU 

b) účastnit se práce v komisích a být volen do jejich čela, 
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c) obracet se s písemnými žádostmi, připomínkami, návrhy a stížnostmi na všechny orgány ŽLU 

d) účastnit se všech jednání, která se týkají jeho osoby 

 

Článek 6 - Práva přidružených členů 

 

Přidružený člen má shodná práva a povinnosti jako řádný člen, nemá však právo být volen do volených 

orgánů.  

 

Článek 7 - Povinnosti členů 

 

1) Člen ŽLU je povinen dodržovat Stanovy ŽLU, usnesení či rozhodnutí všech orgánů ŽLU a jednat 

vždy tak, aby nepoškozoval zájmy ŽLU. 

 

2) Člen ŽLU je povinen zaplatit členské příspěvky ve stanovené výši a v termínu do tří měsíců od přijetí 

za člena ŽLU, a pak každoročně. O výjimkách rozhoduje představenstvo ŽLU. 

 

Článek 8 - Zánik členství 

 

1) Členství zaniká: 

a) písemným prohlášením člena o vystoupení 

b) rozhodnutím Shromáždění členů ŽLU nebo rady ŽLU pro dlouhodobé 

      nebo hrubé porušování povinností člena vůči ŽLU 

c) úmrtím 

 

Článek 9 - Shromáždění členů ŽLU 

 

1) Nejvyšším orgánem ŽLU je shromáždění členů ŽLU (dále jen Shromáždění). Shromáždění svolané 

z rozhodnutí představenstva je řádným shromážděním. Řádné shromáždění je představenstvo ŽLU 

povinno svolat nejméně jedenkrát za rok. Shromáždění, na jehož programu jsou volby členů orgánů 

ŽLU, je volebním shromážděním. Řádné volební shromáždění je představenstvo ŽLU povinno svolat 

v kalendářním roce, ve kterém uplynou čtyři roky od předchozího řádného volebního shromáždění. 

Mandát voleného člena orgánu ŽLU vzniká dnem volby a trvá do příštích voleb (řádných nebo 

mimořádných).  

 Mimořádné shromáždění nebo mimořádné volební shromáždění musí být svoláno 

a) požádá-li o to písemně nejméně 10 % všech řádných a přidružených členů ŽLU, kteří 

dosáhli věku 18 let. 

b) rozhodne-li o tom shromáždění řádných a přidružených členů za účasti nejméně 1/2 všech 

řádných a přidružených členů ŽLU, kteří dosáhli věku 18 let, 

c) odstoupí-li volený orgán jako celek, 

d) rozhodne-li shromáždění o vyslovení nedůvěry volenému orgánu jako celku. V takovém 

případě je představenstvo povinno do 30 dnů svolat shromáždění, které zvolí nový orgán, 

e) je-li vyčerpán počet náhradníků a počet kooptovaných členů by převýšil 1/3 členů volených  

 

2) Shromáždění členů tvoří všichni členové ŽLU, kteří dosáhli věku 18ti let. Usnáší se nadpoloviční 

většinou hlasů přítomných s hlasovacím právem. 

 

3) Shromáždění členů rozhoduje s konečnou platností o všech záležitostech ŽLU. 

 

4) Do kompetence shromáždění členů ŽLU patří:  

a) schvalování Stanov ŽLU a jejich změn, 

b) schvalování volebního řádu orgánů ŽLU a jeho změn, 

c) volba a odvolání volených zástupců v orgánech ŽLU, 
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d) projednávání zpráv o činnosti orgánů ŽLU a usnášení se o nich. 

e) schválení  výše členských příspěvků 

f) rozhodnutí o zániku členství 

g) schvalovat zprávu představenstva o hospodaření ŽLU a jím navržený rozpočet 

h) rozhodnutí o ukončení činnosti ŽLU 

i) schvalovat návrhy představenstva ŽLU na ustavení nebo rušení právnických osob 

(jejichž je podílníkem) nebo vstup do existujících právnických osob či vystoupení 

z nich a zřízení či rušení vlastních hospodářských zařízení 

5) Členové ŽLU jsou informováni o svolání shromáždění individuální pozvánkou, která musí obsahovat 

přinejmenším program, místo konání, datum a čas zahájení. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 

dní před konáním shromáždění. 

 

6) V otázkách, které jsou předmětem volby, mohou řádní a přidružení členové ŽLU volit i 

korespondenčním způsobem, je-li to vzhledem k projednávané otázce možné. 

 

Článek 10 - Rada ŽLU 

 

1) Radu ŽLU tvoří zvolené představenstvo ŽLU a zástupci jmenovaní za každou pobočku ŽLU podle 

daného KLÍČE, viz článek 1, odstavec 2g)  těchto Stanov. Všichni členové rady ŽLU mají rovnocenný 

hlas. Rada ŽLU je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rada ŽLU se 

usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných s hlasovacím právem. 

 

2) V období mezi shromážděními členů ŽLU přebírá rada ŽLU pravomoc shromáždění členů ŽLU, 

      kromě volby do představenstva ŽLU a změn Stanov ŽLU. 

 

3) Rada ŽLU se schází nejméně jednou za rok, nebo vyžaduje-li to situace. 

 

4) Radu ŽLU svolává předseda ŽLU. 

 

Článek 11 – Představenstvo ŽLU 

 

1) Představenstvo ŽLU tvoří nejméně 5 členů volených shromážděním členů ŽLU. 

Počet členů představenstva musí být lichý. 

 

2) Představenstvu ŽLU přísluší zejména:  

a) schvalovat roční rozpočet ŽLU, 

b) spravovat veškerý majetek ŽLU,  

c) rozhodovat o členství v ŽLU,  

d) navrhovat výše členských příspěvků a rozhodovat o jejich splatnosti, 

e) vydávat organizační řád ŽLU a jednací řád představenstva ŽLU, 

f) vykládat stanovy ŽLU a volební řád ŽLU, 

g) předkládat zprávu o hospodaření ŽLU shromáždění členů ŽLU, 

h) schvalovat vznik poboček ŽLU. 

 

3) Představenstvo ŽLU může svým usnesením přenést (po dobu nezbytně nutnou) některé své 

kompetence na předsedu ŽLU. 

 

4) Představenstvo ŽLU je voleno shromážděním členů ŽLU podle použitého volebního řádu. 

      Funkční období představenstva ŽLU je čtyřleté. 

 

5) Představenstvo povolává náhradníky k výkonu funkce a kooptuje další členy podle volebního řádu. 
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6) Člen představenstva ŽLU může rezignovat na své členství nebo funkci v představenstvu ŽLU. Svou 

rezignaci oznámí písemně představenstvu ŽLU. 

 

7) Člen představenstva ŽLU pozbývá svého mandátu v představenstvu, pokud pozbyl členství v ŽLU.  

 

8) Představenstvo ŽLU může pozastavit mandát člena představenstva ŽLU se souhlasem nejméně 

dvoutřetinové většiny všech členů představenstva ŽLU v těchto případech:  

a) nevykonává-li řádně svoji funkci bez závažných důvodů, ač byl na to opakovaně 

upozorňován po dobu nejméně 3 měsíců 

b) dopustil-li se činu nebo chování, které by bylo v rozporu s jeho další činností v orgánu 

nebo komisi. 

O ukončení mandátu rozhodne s konečnou platností nejbližší shromáždění členů nebo rada ŽLU. 

 

9) Představenstvo ŽLU volí ze svého středu předsedu ŽLU a nejvýše dva místopředsedy ŽLU. 

 

10)  Schůzi představenstva ŽLU svolává předseda ŽLU nebo pověřený člen představenstva ŽLU 

 podle potřeby nebo kdykoliv o to požádají nejméně 2/3 členů představenstva ŽLU, 

       nejméně však šestkrát za rok. Schůze představenstva ŽLU může proběhnout i formou 

       telekonference (call meeting). 

 

11)  Představenstvo ŽLU je schopno usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 

       představenstva ŽLU.  Představenstvo ŽLU se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných. 

 

12)  Schůzí představenstva ŽLU se mohou zúčastnit členové revizní komise ŽLU s hlasem poradním. 

 

13)  Ke splnění některých svých úkolů může představenstvo ŽLU zřídit stálé nebo dočasné komise jako 

své poradní orgány. Dočasná komise končí svou činnost po splnění zadaného úkolu, nebo 

rozhodnutím  představenstva ŽLU. 

 

14)  Členové představenstva do tří měsíců od svého zvolení předloží předsedovi ŽLU negativní lustrační 

osvědčení ve smyslu zákona č. 451 / 91 Sb. (Předseda ŽLU předkládá toto osvědčení místopředsedovi 

ŽLU.) Pokud tak neučiní, musí opustit svou funkci v představenstvu ŽLU,  na jejich místo bude 

kooptován náhradník. 

 

Článek 12 – Předseda ŽLU 

 

1) Statutárním orgánem sdružení je předseda ŽLU. 

 

2) Předseda ŽLU ve spolupráci s představenstvem ŽLU řídí činnost ŽLU, zabezpečuje plnění usnesení 

představenstva ŽLU, odpovídá za řádnou činnost správního aparátu ŽLU. 

 

3) Předseda ŽLU zastupuje ŽLU navenek a jedná jménem ŽLU. Předseda ŽLU je statutárním zástupcem 

ŽLU. Ve své činnosti je vázán usneseními představenstva ŽLU. Předseda ŽLU odpovídá za činnost 

ŽLU v rámci platného právního řádu. Předseda ŽLU odpovídá za řádné vedení členské evidence. 

 

4) Nemůže-li předseda ŽLU přechodně svou funkci vykonávat, pověří svým zastupováním jednoho 

z místopředsedů ŽLU, statutárním orgánem je pak pověřený místopředseda  v plném rozsahu jako 

předseda. Nemůže-li předseda ŽLU vykonávat svou funkci trvale nebo delší dobu nebo není-li 

schopen určit svého zástupce, určí představenstvo ŽLU, který z místopředsedů ŽLU bude vykonávat 

funkci úřadujícího místopředsedy ŽLU s úplným oprávněním výkonu funkce předsedy ŽLU. 

Představenstvo ŽLU určí zároveň dobu pověření. 
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5) Předseda ŽLU může svou funkci vykonávat  nejvýše ve dvou po sobě jdoucích volebních obdobích. 

 

Článek 13 – Revizní komise ŽLU 

 

1) Revizní komise ŽLU se skládá nejméně ze 3 členů volených shromážděním členů. Klesne-li počet 

členů revizní komise ŽLU pod 3, doplní počet členů představenstvo ŽLU, pokud již nejsou zvolení 

náhradníci. Funkční období revizní komise je čtyřleté (shodně s představenstvem). 

 

2) Člen revizní komise ŽLU může rezignovat na své členství nebo funkci v revizní komisi ŽLU. Svou 

rezignaci oznámí písemně představenstvu ŽLU. 

 

3) Člen revizní komise ŽLU pozbývá svého mandátu, pokud pozbyl členství v ŽLU. Představenstvo 

ŽLU může pozastavit mandát člena revizní komise ŽLU se souhlasem nejméně dvoutřetinové většiny 

všech členů představenstva ŽLU v těchto případech: 

a) nevykonává-li řádně svou funkci bez závažných důvodů, ač byl na to opakovaně upozorňován 

po dobu nejméně 3 měsíců, 

b) dopustil-li se činu nebo chování, které by bylo v rozporu s jeho další činností v revizní komisi. 

 

O ukončení mandátu rozhodne s konečnou platností nejbližší shromáždění členů ŽLU 

nebo rada ŽLU. 

 

4) Revizní komise ŽLU volí ze svého středu předsedu a místopředsedu revizní komise ŽLU. 

 

5) Revizní komise ŽLU je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.   

Revizní komise ŽLU se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných. 

 

6) Revizní komise ŽLU 

a) kontroluje dodržování Stanov ŽLU, obecně závazných právních předpisů, usnesení, pokynů a 

směrnic orgánů ŽLU, 

b) kontroluje účelnost a správnost hospodaření s prostředky ŽLU, 

c) projednává předané připomínky a stížnosti a předkládá je s návrhy k řešení představenstvu 

ŽLU. 

Zprávy o své činnosti a provedených kontrolách podává představenstvu ŽLU a shromáždění  

členů ŽLU a předkládá návrhy na opatření. 

 

7) Členové revizní komise ŽLU se mohou účastnit schůzí představenstva ŽLU 

       s hlasem poradním. 

 

8) Členové revizní komise do tří měsíců od svého zvolení předloží předsedovi ŽLU negativní lustrační 

osvědčení ve smyslu zákona č. 451 / 91 Sb. Pokud tak neučiní, musí opustit svou funkci v revizní 

komisi ŽLU, na jejich místo bude kooptován náhradník. 

 

Článek 14 - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

 

1) Funkční období orgánů ŽLU je čtyřleté. 

 

2) Složení, volbu a ustanovení těchto orgánů upravuje volební řád. 

 

3) ŽLU hospodaří se svým majetkem v souladu s právním řádem České republiky. V případě zániku 

ŽLU určí představenstvo ŽLU likvidační komisi a současně rozhodne, jak bude naloženo s případným 

majetkovým zůstatkem. 
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4) Tyto Stanovy ŽLU nabývají platnosti dnem schválení Shromážděním členů ŽLU, 

které se konalo dne  24. 3. 2016. 

 

 

Za správnost : 

 

 

František Fendrych, předseda ŽLU 

 

 

Jiřina Nováková, místopředsedkyně ŽLU 

 

 

Jaroslava Maxová, místopředsedkyně ŽLU 

 

 

 

 

V  Praze dne  24. 3. 2016 

 


