
Aglow, z. s. 

STANOVY 

Čl. 1 

Název a sídlo 

1. Název zapsaného spolku je „Aglow, z.s.“ (dále Aglow) 

2. Sídlem Aglow je: Nad Elektrárnou 36, 288 02 Nymburk 

 

 

Čl. 2 

Účel spolku a předmět činnosti 

1. Účel spolku  

Účelem spolku Aglow je dobrovolné sdružování křesťanů na základě společného zájmu, za 

účelem šíření křesťanské etiky v souladu s hodnotami a posláním Aglow. 

2. Poslání 

Aglow je spolkem sdružujícím křesťany, kteří souhlasí s jeho posláním, t. j. šířením křesťanského 

životního názoru, podporou vzdělávání (zejména žen), vyučováním o biblických životních 

zásadách a principech. Podporuje tradici rodinných hodnot, vzájemných vztahů a vzájemného 

porozumění mezi církvemi. Spolupracuje s tuzemskými i zahraničními organizacemi podobného 

typu. 

3. Hlavní činnost 

Aglow je neziskovou organizací.  Svých cílů dosahuje realizací obecně prospěšné činnosti 

zejména v níže uvedených oblastech: 

 

● osvětová činnost, 
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● pomoc ženám při jejich uplatnění ve společnosti, 

● vhodné volnočasové aktivity, 

● vedení webových stránek, portálů a různé druhy internetové komunikace, propagační       

a popularizační činnost, 

● charitativní činnost a komunitní rozvoj, pomoc lidem v tíživých životních situacích, 

pořádání sbírek a hledání sponzorů, 

● dobrovolná pomoc v nemocnicích, vězeních, azylových domech, v dětských domovech     

a domovech důchodců, pomoc handicapovaným občanům apod., 

● podpora rodiny, vytváření dobrých mezilidských vztahů, vedení k zodpovědnému 

rodičovství a rodinnému zázemí, 

● organizování konferencí, seminářů, besed a dalších aktivit v souladu s cíli Aglow. 

● vydávání publikací 

 

Čl. 3 

Působnost a charakter Aglow 

1. Aglow je spolkem sdružujícím fyzické osoby, jež se ztotožňují s posláním a účelem Aglow. 

Vyznání Aglow je podrobně definováno ve vnitřních směrnicích Aglow. 

2. Aglow bylo založeno roku 1993 jako občanské sdružení. Od roku 2014 je Aglow zapsaným 

spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

Čl. 4 

Členství 

1. Členem Aglow se může stát každá fyzická osoba, která dovršila věk 18 let a která se 

ztotožňuje s účelem a posláním Aglow.  

2. O přijetí člena rozhoduje Národní vedení dvoutřetinovou většinou všech svých členů na 

základě písemné přihlášky doručené Národnímu vedení, doplněnou potvrzením o členství 

v místním křesťanském sboru. 

3. V případě že Národní vedení přihlášku neschválí, žadatel má právo odvolat se k členské 

schůzi, která 

4.  rozhodne s konečnou platností. Aglow vede neveřejnou evidenci členů. 
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5. Členství v Aglow zaniká: 

a) vystoupením – doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi 

Aglow, 

b) vyloučením pro jednání, které je neslučitelné s charakterem, účelem a cíli Aglow, 

přičemž o vyloučení rozhoduje Národní vedení Aglow. V případě nesouhlasu s jejím 

rozhodnutím má člen právo odvolat se k členskému shromáždění, která rozhodne 

s konečnou platností, 

c) zánikem člena – úmrtím,  

d) zánikem Aglow. 

Čl. 5 

Práva a povinnosti členů 

Člen má právo zejména: 

1. být informován o práci orgánů Aglow a její činnosti, 

2. aktivně se podílet na činnosti Aglow, 

3. účastnit se členské schůze a hlasovat na ní, 

4. kandidovat a být volen do orgánů Aglow, 

 

Člen má povinnost zejména: 

1. aktivně se podílet podle svých možností na činnosti Aglow, 

2. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Aglow, 

3. nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Aglow. 

 

Čl. 6 

 Orgány spolku  

Orgány Aglow: 

1. Členská schůze 

2. Národní vedení 

3. Předseda 
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4. Místopředseda, 

5. Hospodář 

6. Kontrolní komise 

Čl. 7 

 Členská schůze 

1. Členskou schůzi (dále jen ČS) tvoří všichni členové. Členové se zúčastní ČS osobně nebo 

v zastoupení na základě písemné plné moci. 

2. Členskou schůzi svolává Předseda nejméně jednou za dva roky zasíláním (elektronické) 

pozvánky všem členům, a to ne později než 15 dní před jejím konáním.  

3. Rozhodnutí ČS se přijímá hlasováním. Není-li stanoveno jinak, rozhodnutí se přijímá 

nadpoloviční většinou všech přítomných hlasů. ČS je usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu 

přítomných členů, a to 15 minut po oficiálním začátku ČS. 

4.  Do působnosti ČS náleží: 

a) rozhodnutí o změně nebo doplnění stanov, 

b) rozhodnutí o zániku Aglow. Pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba dvoutřetinové 

většiny všech hlasů spolku, v tomto případě ČS jmenuje likvidátora. 

e) volba  

f) a odvolání členů Kontrolní komise, 

g) rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Národního vedení Aglow ve věcech členství. 

 

Čl. 8 

  Národní vedení 

1. Národní vedení Aglow je nejvyšším orgánem Aglow a má minimálně 3 členy. 

2. Národní vedení se schází minimálně jednou ročně.  

3. Národní vedení svolává Předseda Aglow. Národní vedení rozhoduje na základě souhlasu 

nadpoloviční většiny svých členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet 

členů, je usnášeníschopné po uplynutí 15 minut od stanoveného začátku za jakéhokoli 

počtu členů. Jednotlivý člen má při hlasování jeden hlas. V případě nerozhodného počtu 

hlasů má Předseda hlasy dva. Členové Národního vedení jsou voleni na dobu 5 let, mohou 

být voleni opakovaně, maximálně však na čtyři funkční období. 
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4. Národní vedení ze svého středu volí Předsedu Aglow na dobu 6 let, maximálně však na   

4 funkční období. 

5. Národní vedení Aglow: 

a) Schvaluje výroční zprávy Aglow, zprávy o hospodaření a zprávy Kontrolní komise. 

b) Spravuje Aglow a rozhoduje o všech záležitostech Aglow, pokud nejsou v kompetenci 

ČS nebo nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů. 

c)  Připravuje jednání ČS a je zodpovědná za naplňování jejích rozhodnutí. 

d)  Rozhoduje o přijetí nových členů a o vyloučení dle čl. 4. 

e) Volí ze svého středu Předsedu, Místopředsedu, Hospodáře a kontroluje jejich činnost. 

f)  Rozhoduje v období mezi zasedáními ČS. 

 

Čl. 9 

Statutární orgán Aglow a funkcionáři Aglow 

1. Statutární orgán 

Statutárním orgánem Aglow je Předseda a Místopředseda Aglow. 

1.1. Předseda Aglow 

Předsedu volí ze svého středu Národní vedení. Společně s Místopředsedou připravuje 

program jednání Národního vedení a Členské schůze, které svolává Předseda. Může 

delegovat tyto pravomoci na další členy Národního vedení. 

Předseda jedná samostatně jménem spolku. 

1.2. Místopředseda Aglow 

Zodpovídá za koordinaci a efektivní fungování komisí, pracovních skupin a místních skupin. 

Po skončení kalendářního roku sestavuje výroční zprávu, kterou po schválení Národním 

vedením posílá členům Aglow. 

Místopředseda jedná samostatně jménem spolku.  
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2. Hospodář 

Navrhuje Národnímu vedení ke schválení rozpočet, průběžně sleduje hospodaření a po skončení 

kalendářního roku sestavuje zprávu o hospodaření, kterou předkládá Národnímu vedení ke 

schválení.  

3. Kontrolní komise (dále jen KK) 

Posuzuje fungování Aglow, zda Aglow vykonává svou činnost v souladu se zákonem, kontroluje 

hospodaření Aglow a nakládání s jeho prostředky a podává zprávu Národnímu vedení formou 

revizní zprávy.  

Kontrolní komise se skládá minimálně ze dvou členů, kteří jsou voleni ČS. Mohou být voleni 

opakovaně. 

Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí Hospodáře a s členstvím v Národním 

vedení. 

Čl. 10 

Místní skupiny 

1. Místní skupiny (dále také MS) jsou pobočné spolky Aglow. Vytváří je členové Aglow tam, 

kde je to vhodné z hlediska plnění poslání a účelu Aglow.  

2. O ustavení místní skupiny rozhoduje Národní vedení na základě písemné žádosti 

zakládajících členů místní skupiny. 

3. Místní skupina je pobočným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

4. Místní skupina se řídí Stanovami Aglow. Další podrobnosti organizační struktury a vnitřních 

vztahů místní skupiny stanoví organizační řád MS, který nesmí být v rozporu se Stanovami 

Aglow.        

5. Nejvyšším orgánem MS je Členská schůze, kterou svolává předseda MS minimálně jednou 

ročně a informuje členy MS minimálně 15 dnů předem.  

6. Členská schůze MS schvaluje zprávu o činnosti MS a zprávu o hospodaření MS a ty 

předkládá v písemné podobě Národnímu vedení nejméně jednou ročně. 

Členská schůze MS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. V případě 

že se nesešla nadpoloviční většina členů MS, je členská schůze usnášeníschopná po uplynutí 
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15 minut od stanoveného začátku za jakéhokoli počtu členů. K přijetí usnesení je třeba 

většiny hlasů přítomných členů. Jednotlivý člen má při hlasování jeden hlas, pokud není dáno 

jinak organizačním řádem MS. 

7. Členská schůze MS si zvolí nejméně tříčlenný Výbor složený z: 

a) Předsedy, 

b) Místopředsedy, 

c) Hospodáře. 

Výbor je výkonným orgánem místní skupiny odpovědným za činnost MS. 

Předseda MS je statutárním orgánem, hlavním představitelem a mluvčím MS. 

8. Místní skupiny hospodaří a nakládají se svým majetkem samostatně a v právních vztazích 

vystupují svým jménem. Výnosy z akcí pořádaných MS tvoří příjmy těchto místních skupin. 

Jedenkrát ročně posílají výpis svého peněžního deníku národnímu Hospodáři. Aglow ručí za 

dluhy místních skupin do výše 1,- Kč a místní skupiny neručí za dluhy Aglow. 

9. O vyloučení člena rozhoduje pouze Národní vedení Aglow. 

10. O zrušení místní skupiny rozhoduje Členská schůze místní skupiny. Toto rozhodnutí musí být 

písemně oznámeno Národnímu vedení Aglow. Pokud je jednání místní skupiny v rozporu se 

stanovami a vyznáním víry Aglow nebo pokud místní skupina více než dva roky nevyvíjí 

žádnou činnost, může Národní vedení Aglow rozhodnout o zrušení místní skupiny. 

Likvidátora jmenuje Národní vedení Aglow, které též rozhodne o likvidačním zůstatku.  

Čl. 11 

Zásady hospodaření 

1. Aglow je neziskovou organizací. 

2. Příjmy tvoří dary, sbírky, dotace, členské příspěvky, dobrovolné příspěvky a granty. Příjmy 

mohou být od fyzických nebo právnických osob z tuzemska i ze zahraničí a jsou používány 

na činnost spolku. 

Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých 

aktivit. Spolek může přijímat dary pro účely v oblasti kulturní, charitativní a náboženské. 

3. Výdaje Aglow jsou zaměřeny na uskutečňování účelů spolku.  
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4. Aglow hospodaří v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně vedení předepsané účetní 

evidence a revize hospodaření. Po skončení kalendářního roku zasílá Národní vedení členům 

výroční zprávu, zprávu o hospodaření a zprávu Kontrolní komise. 

5. Hospodaření místních skupin upravuje čl. 10, odst. 8. 

Čl. 12 

Zánik Aglow 

1. O zrušení Aglow rozhoduje Členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů. 

2.  Členská schůze jmenuje likvidátora a zároveň rozhodne o způsobu vypořádání s likvidačním 

zůstatkem spolku. 

Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí Aglow v Nymburce dne …………… 

a jsou účinné od ……………………. .  

Tímto dnem se ruší dosavadní stanovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nymburce dne: ……………   Podpis: ……………………………………. 

               Předseda Aglow, z.s. Alena Šelongová 

 


