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Stanovy spolku 
 

Benediktus z.s. 
 
 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

Název spolku:   Benediktus z.s. 
Sídlo:     Klášterní 60, 583 01 Chotěboř 
IČO:     708 68 832 
(dále jen „komunita“) 
 
 
 

Čl. II 
Právní postavení komunity 

1. Komunita je dobrovolný, nezávislý a samosprávný svazek, sdružující členy na základě společného 
zájmu. Je ustanovena v souladu s §214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Komunita je právnickou osobou, která byla registrována Ministerstvem vnitra, číslo a datum 
registrace: VS/1-1/45055/00-R dne 24.10.2000. Komunita je právnická osoba registrovaná ve 
spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 9397. 

3. Komunita má právo v souladu s cíli své činnosti uzavírat smlouvy s fyzickými a právnickými 
osobami a obracet se na orgány státní správy s peticemi a návrhy. 
 
 

Čl. III 
Identita, účel a cíle 

 
1. Identita: 

Komunita Benediktus je sdružení lidí, kteří na základě křesťanských hodnot žijí život ve 
společenství lidí s postižením i bez postižení. Skrze vztahy v tomto společenství se snaží odkrývat 
hluboké životní hodnoty a jedinečnost každého člověka. 
 

2. Účel / Poslání / Hlavní činnost: 

 Poskytování sociálních služeb - práce s lidmi s postižením formou komunity 

 Pomáhat lidem s postižením poznávat a využívat jejich dary a objevovat radost z přátelství 

 Ukazovat společnosti vnitřní bohatství lidí s postižením a skrze ně odhalovat hlubší životní 
hodnoty 

 Formovat dobrovolníky a mladé lidi, pracovat s dětmi a mládeží 

 Žití víry v Boha ve společenství lidí s postižením i bez postižení skrze společnou práci, slavení, 
sdílení se, hudbu, umění 

 Obnova křesťanského a kulturního dědictví na Vysočině (tradice, slavnosti, řemeslná výroba) 

 Záchrana historicky významných objektů a jejich využití ve smyslu našeho poslání 

 Podílení se na trvale udržitelném rozvoji místa a krajiny 
 
3. Cíle: 

 Vybudovat komunitu lidí s postižením i bez postižení založenou na naší identitě a poslání. 

 Rozvíjet vlastní život komunity. 

 Začlenit naši komunitu do mezinárodního společenství L'Arche. 
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Čl. IV 
Členství 

1. Členem komunity mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí a ztotožňují se plně 
se stanovami komunity. 

2. O přijetí za člena rozhoduje Členská schůze na základě písemné či ústní žádosti o přijetí. 
3. Členem komunity se stávají automaticky: 

a) Osoby se zdravotním postižením v dlouhodobé péči komunity s platnou smlouvou o 
poskytování služeb, kterým jsou služby poskytovány pravidelně s alespoň měsíční 
frekvencí. 

b) Členové Správní rady od data zahájení jejich funkčního období. Jejich členství pak končí 
k datu ukončení jejich funkčního období. 

c) Vedoucí komunity, po dobu jeho funkčního období. 
d) Osoby plnící úkoly komunity na základě jiné než pracovní smlouvy, kteří žijí v komunitě 

(zejm. dobrovolní asistenti). Jejich členství končí k datu ukončení jejich smlouvy. 
4. Následujícím osobám je automaticky nabídnuto členství ve chvíli uzavírání příslušné smlouvy 

s komunitou: 
a) Zaměstnanci komunity 
b) Dobrovolníkovi se smlouvou o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby (tzn. osobě, 

která není osobou podle bodu 3.d) ) 
c) Osobě se zdravotním postižením se smlouvou o poskytování služeb, které jsou služby 

poskytovány s méně než měsíční frekvencí. 
5. Komunita vede seznam členů. Za jeho aktualizaci, tzn. za zápisy a výmazy týkající se členství v 

komunitě, odpovídá Vedoucí komunity. Seznam členů komunity je přístupný každému jejímu 
členu v tištěné podobě v sídle komunity. 

6. Zánik členství: 
a) z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku, 
b) vystoupením člena písemným oznámením, 
c) úmrtím člena, 
d) u právnické osoby jejím zrušením, 
e) vyloučením na základě rozhodnutí Členské schůze, 

i. například dlouhodobou neaktivitou – člen se během období 2 let nezúčastnil 
setkání členské schůze,  

f) zánikem komunity. 
 
 

Čl. V 
Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo zejména: 
a) účastnit se členské schůze 
b) volit orgány komunity, 
c) obracet se na orgány komunity s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 

2. Člen má povinnost zejména: 
a) aktivně se podílet na plnění cílů a činnosti komunity v rámci svých možností, 
b) dodržovat stanovy komunity, 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech komunity. 

Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené Členskou schůzí, a to vždy do 1. července 
příslušného roku. 
 

Čl. VI 
Řízení a orgány 

1. Komunita chce při svém řízení vycházet z principů řízení mezinárodní federace L´Arche. 
Především to znamená, že se do rozhodovacího procesu zapojují všichni členové komunity bez 
ohledu na stupeň jejich případného zdravotního postižení. Základním pravidlem rozhodovacího 
procesu je, aby všichni členové komunity byli informováni o připravovaných zásadních 
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rozhodnutích a měli možnost se k tomu vyjádřit a sdělit ještě před rozhodnutím své stanovisko 
nebo doporučení.  

2. Výkonné orgány komunity jsou: 
a) Nejvyšší orgán:  Členská schůze 
b) Statutární orgán: Správní rada 
c) Vedoucí komunity 

3. Je povinností příslušných orgánů (především Správní rady a Vedoucího komunity) o svých 
rozhodnutích a důvodech otevřeně komunikovat vhodnou formou se všemi členy. 

4. Poradním orgánem Vedoucího komunity je Komunitní rada.  
5. Z jednání Členské schůze a Správní rady se pořizuje písemný zápis. Za pořízení zápisu zodpovídá 

Správní rada. 
 
 

Čl. VII 
Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem komunity. Jsou na ni zváni a mají právo se jí účastnit všichni 
členové komunity. Je důležitým orgánem, který zapojuje všechny členy do procesu řízení a 
spolurozhodování. 

2. Členskou schůzi svolává Správní rada dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, a to ve lhůtě 14 
dní před datem konání. Správní rada rovněž svolá Členskou schůzi vždy, když o to požádá alespoň 
třetina členů komunity. 

3. Členská schůze zejména: 
a) rozhoduje o změnách stanov komunity, 
b) rozhoduje o dlouhodobých cílech komunity, 
c) schvaluje výsledek hospodaření komunity za předchozí rok, 
d) schvaluje volbu členů Správní rady, 
e) podílí se na procesu volby Vedoucího komunity, 
f) rozhoduje o přijetí za člena komunity a o vyloučení člena z komunity, 
g) rozhoduje o výši členského příspěvku a jeho splatnosti 
h) zřizuje dle potřeby kontrolní či rozhodčí komise, 
i) rozhoduje o zrušení komunity. 

 
 

Čl. VIII 
Správní rada 

1. Správní rada je statutárním orgánem komunity. Za svou činnost odpovídá Členské schůzi. 
2. Správní rada řídí činnost komunity. Části svých pravomocí předává Vedoucímu, především 

v oblasti operativního řízení komunity. 
3. Funkční období je čtyřleté, počínaje 1.1.2016. Správní rada může s konkrétním členem 

dohodnout před jeho ustanovením do funkce jiné funkční období. Volba členů Správní rady 
probíhá v souladu s principy mezinárodního společenství L´Arche. 

4. Pro první přechodné období od 1.1.2014 až 31.12.2014 je funkční období jednoroční. Pro toto 
přechodné období proběhne volba Správní rady orgánem podle předchozích stanov - valnou 
hromadou o.s. Benediktus. Pro druhé přechodné období od 1.1.2015 až 31.12.2015 je funkční 
období rovněž jednoroční. Ve druhém přechodném období pokračuje Správní rada ve stejném 
složení jako v prvním období, ale znovu volí (ve smyslu bodu VIII/7a) předsedu a místopředsedu 
Správní rady. 

5. Správní rada má minimálně pět členů. Pro přechodné období roku 2014 a 2015 má Správní rada 
minimálně tři členy.  

6. Základní povinností Správní rady je zajištění: 
a) plnění právních povinností a dodržování platné legislativy, 
b) zajištění dobrého vztahu s orgány státní správy a samosprávy, 
c) zodpovědnost za celou komunitu, prosazování dodržování stanov, 
d) finanční řízení komunity s péčí řádného hospodáře, 
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e) zodpovědnost za plnění závazků ve vztahu se společenstvím L´Arche. 
7. Správní rada: 

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Správní rady, 
b) ustanovuje (schvaluje volbu) Vedoucího komunity a zmocňuje ho pro operativní řízení 

komunity podle ustanovení čl. IX, 
c) stanovuje výši odměn Vedoucímu komunity 
d) stanovuje interní organizační pravidla komunity (interní organizace, personální a 

pracovně-právní politika, podpisový řád, pravidla pro nákup a prodej atd.), 
e) stanovuje podle potřeby výbory pro řízení jednotlivých oblastí práce komunity, 
f) schvaluje cíle a úkoly komunity a rozpočet komunity pro nadcházející rok, 
g) vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým komunita 

i. nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc, 
ii. nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u 

movité věci, jejíž cena je vyšší než 500 000 Kč, 
iii. nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva, 
iv. zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do 

této právnické osoby, 
v. přijímá provozní nebo investiční grant, dotaci nebo nadační příspěvek vyšší než 

500 000 Kč, vyjma provozních dotací, příspěvků a grantů na poskytování 
sociálních služeb, 

vi. uzavírá smlouvu o dílo s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč, 
vii. uzavírá obchodní smlouvu o poskytování služeb s předpokládanou hodnotou 

vyšší než 500 000 Kč, 
viii. poskytuje k pronájmu nebo pronajímá si nemovitou věc nebo věc movitou o 

hodnotě vyšší než 500 000 Kč,  
ix. přijímá úvěr nebo půjčku ve výši 100 000 Kč a vyšší, 
x. poskytuje půjčku ve výši 100 000 Kč a vyšší, 

xi. stává se poskytovatelem nové sociální služby. 
8. Zasedání Správní rady svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně jedenkrát 

za 3 měsíce. 
9. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 
10. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
11. Předseda a místopředseda zastupují komunitu navenek a jednají jejím jménem, předseda jedná 

samostatně, místopředseda jedná s písemným pověřením předsedy.  
12. Správní rada si může pro důležitá rozhodnutí vyžádat stanovisko Komunitní rady. 
13. Za členy Správní rady nemohou být voleni: 

a) osoby podle čl. IV, odst. 3. a), c), d) a zaměstnanci 
b) příbuzní osob podle čl. IV, odst. 3. a), c), d) a zaměstnanců 
c) osoby, které byly osobami podle čl. IV, odst. 3. c) a d) nebo zaměstnanci v předchozích 

pěti letech; v případě bývalých zaměstnanců může členská schůze z tohoto ustanovení 
udělit výjimku pro konkrétní případ, 

d) osoby, které jsou placeny za poskytování zboží nebo služeb komunitě (např. lékaři, 
dodavatelé, místní podnikatelé), 

e) kněží, faráři či duchovní, kteří slouží duchovním potřebám komunity. 
 
 

Čl. IX 
Vedoucí komunity 

1. Vedoucí komunity zodpovídá za operativní řízení komunity. Za svou činnost odpovídá Správní 
radě. 

2. Základní povinností Vedoucího komunity je přímý výkon: 
a) plnění právních povinností a dodržování platné legislativy, 
b) zajištění dobrého vztahu s orgány státní správy a samosprávy, 
c) zodpovědnost za celou komunitu, prosazování dodržování stanov, 
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d) finanční řízení komunity s péčí řádného hospodáře, 
e) zodpovědnost za plnění závazků ve vztahu se společenstvím L´Arche. 

3. Vedoucí komunity je Správní radou zmocněn k zastupování komunity s omezením podle 
ustanovení o pravomocích Správní rady, čl. VIII, body 7. c) až g). Rozsah pravomocí Vedoucího 
komunity může být podrobněji specifikován plnou mocí, kterou mu udělí Správní rada. 

4. Vedoucí komunity volí z členů komunity Komunitní radu jako svůj poradní orgán. Vedoucí 
komunity se před rozhodováním o důležitých záležitostech radí s Komunitní radou.  

5. Funkční období Vedoucího je čtyřleté až šestileté, počínaje 1.1.2020. Konkrétní délku období 
schvaluje správní rada. Volba Vedoucího probíhá v souladu s principy mezinárodního společenství 
L´Arche. 

6. Vedoucí komunity je zpravidla zaměstnancem komunity. 
7. Za Vedoucího komunity nemohou být voleni: 

a) příbuzní někoho, kdo žije v komunitě, 
b) lidé, kteří mají nějaký obchodní vztah s komunitou (např. prodávají komunitě zboží nebo 

služby), 
c) kněží, faráři či duchovní, kteří slouží duchovním potřebám komunity. 

 
 

Čl. X 
Komunitní rada 

1. Komunitní rada je poradním orgánem Vedoucího komunity. 
2. Komunitní rada má 4 až 7 členů (včetně vedoucího komunity). 
3. Četnost setkání Komunitní rady a Vedoucího komunity závisí na jejich vzájemné dohodě. 
4. Funkční období je shodné s funkčním obdobím Vedoucího. 
 
 

Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

1. Komunita deklaruje, že jejím dlouhodobým cílem je začlenění do mezinárodní federace L´Arche. 
Proto se chce ve svém interním životě i řízení přibližovat co nejvíce principům a hodnotám, které 
tato federace vyznává. Komunita chce být trvale v kontaktu s orgány federace L´Arche a chce 
přispívat k aktivitám federace v České republice. 

2. Komunita chce být v kontaktu s jinými organizacemi, sdruženími či komunitami, které vyznávají 
podobné hodnoty. 

3. Komunita deklaruje svou křesťanskou orientaci, přičemž je důsledně mezi-denominační. 
Komunita není primárně orientována na žádnou konkrétní křesťanskou církev, ale chce se všemi 
křesťanskými církvemi udržovat přátelský a pokojný vztah na základě vzájemného respektu a 
vzájemného obdarovávání se. 

 
Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí komunity dne 23.6.2020 s účinností od 23.6.2020. 
 
 
 
 
……………….…………………………                  
Anna Zlatová – předsedkyně Správní rady              
 


