
 1 

STANOVY 
NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI 

ČESKÝCH UNITÁŘŮ 
 
 

Čl. 1 

Obecná ustanovení 

 

(1) Stanovy Náboženské společnosti českých unitářů (dále jen „NSČU“) vymezují 

vnitřní uspořádání, činnost, zásady řízení a fungování společnosti.  

 

(2) Stanovy NSČU (dále jen „stanovy“) jsou plně v souladu a vycházejí z ústavy 

NSČU (dále jen „ústava“) zapsané podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o církvích  

a náboženských společnostech“) v Rejstříku registrovaných církví a 

náboženských společností. V případě, že by ustanovení stanov bylo v rozporu 

s ustanovením ústavy, ustanovení stanov se nepoužije. 

  

(3) Symbolem NSČU je erb, v jehož horní části je polovina slunce s paprsky, ve středu 

je velké písmeno U, z jehož spodní části vyrůstají dvě kvetoucí slunečnice,  

a v dolní části je nápis „PRAVDA VÍTĚZÍ“. Vyobrazení symbolu NSČU je přílohou 

č. 1 těchto stanov. 

 

 

Čl. 2 

Vnitřní uspořádání NSČU 

 

(1) Ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o církvích a náboženských společnostech je 

NSČU samostatnou právnickou osobou s právní osobností. 

 

(2) Základními správními jednotkami NSČU jsou náboženské obce, které 

disponují vlastní právní osobností. 

 

(3) Základní vymezení náboženských obcí, jejich vznik a zánik upravuje ústava. 

 

(4) Náboženské obce jsou povinny mít statut, který upravuje základní vnitřní 

uspořádání, organizaci a fungování náboženské obce. Ustanovení statutu 

náboženské obce nesmí být v rozporu s ustanovením ústavy nebo stanov. Pokud 
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je ustanovení statutu náboženské obce v rozporu s ustanovením ústavy nebo 

stanov, ustanovení statutu náboženské obce se nepoužije. 

 

(5) Orgány NSČU i náboženských obcí mohou přijímat jednací řády a vnitřní 

předpisy v rámci své působnosti. 

 

Čl. 3 

Členství v NSČU 

 

(1) Členství v NSČU je dobrovolné a nabývá se prostřednictvím členství 

v konkrétní náboženské obci. Členem může být na základě svého rozhodnutí 

osoba starší 15 let. Osoby mladší 15 let se mohou stát členy na základě přihlášky 

podané rodičem, poručníkem nebo jiným zákonným zástupcem. 

 

(2) Členem NSČU se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s podstatou 

čl. II. ústavy.  

 

(3) Členství v náboženské obci vzniká přijetím člena místním správním sborem nebo 

valným shromážděním příslušné náboženské obce, a to na základě podané 

přihlášky. Náboženské obce si mohou stanovit dodatečné podmínky pro vznik 

členství. 

 

(4) Na členství v NSČU není právní nárok. V případě odmítnutí uchazeče o členství 

je však příslušný místní správní sbor povinen toto rozhodnutí odůvodnit a sdělit 

nepřijatému uchazeči. 

 

(5) Členům NSČU náleží práva a povinnosti stanovené v ústavě. Nikdo nemůže být 

členem více náboženských obcí NSČU. Každý člen má právo přestoupit do jiné 

náboženské obce podle svého uvážení. Dnem přijetí do jiné náboženské obce 

pozbývá člen členství v původní náboženské obci. Náboženská obec, která tohoto 

člena přijala, sdělí tuto skutečnost původní náboženské obci a ústředí NSČU do 

deseti dnů ode dne jeho přijetí. 

 

(6) Členská práva a povinnosti zanikají vždy se zánikem členství v NSČU. Členství 

v NSČU zaniká: 

 

a) vystoupením na základě písemné žádosti člena, 

b) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého, 

c) vyškrtnutím člena z evidence na základě rozhodnutí příslušného správního 

sboru, pokud neuhradil po předchozí výzvě členské příspěvky po dobu po 

sobě jdoucích dvou let, 
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d) vyškrtnutím člena z evidence na základě rozhodnutí příslušného správního 

sboru, pokud se stal členem společenství, jehož činnost je v rozporu 

s unitářskými principy, 

e) vyškrtnutím člena z evidence na základě rozhodnutí příslušného správního 

sboru, pokud hrubě poškozuje dobré jméno NSČU nebo hrubě porušuje 

vnitřní předpisy NSČU, 

f) vyškrtnutím člena z evidence na základě rozhodnutí příslušného správního 

sboru, pokud byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, 

g) vyškrtnutím člena z evidence, pokud neuhradil členské příspěvky po dobu po 

sobě jdoucích pěti let a zároveň nedošlo k jejich prominutí na základě jeho 

žádosti. 

 

(7) Proti rozhodnutí místního správního sboru náboženské obce o vyškrtnutí člena 

podle čl. 3 odst. 6 písm. c), d), e) f) stanov se může člen odvolat k rozhodčí 

komisi, případně k valnému shromáždění příslušné náboženské obce, pokud je 

tak stanoveno ve statutu této náboženské obce. Odvolání se podává u místního 

správního sboru příslušné náboženské obce do třiceti dnů od doručení tohoto 

rozhodnutí členovi. Odvolání nemá odkladný účinek. 

 

(8) Rozhodčí komise má tři členy. Rozhodčí komise se pro každý jednotlivý případ 

vytvoří z jednoho člena místního správního sboru příslušné náboženské obce, 

jednoho člena revizní rady příslušné náboženské obce a jednoho zástupce člena, 

o jehož vyškrtnutí se jedná. Součástí odvolání musí být nominace zástupce 

vylučovaného člena do rozhodčí komise. Rozhodčí komise rozhodne ve lhůtě do 

šedesáti dnů ode dne podání odvolání k místnímu správnímu sboru příslušné 

náboženské obce. Rozhodnutí rozhodčí komise je konečné. 

 

(9) Náboženské obce vedou evidenci svých členů v souladu s právními předpisy  

o ochraně osobních údajů. V posledním čtvrtletí kalendářního roku informuje 

každá náboženská obec ústředí NSČU o změnách v počtu členů. 

 
(10) Každý člen má právo nahlížet do údajů, které o něm na členské kartě vede 

příslušná náboženská obec a ústředí NSČU. Členská karta obsahuje tyto povinné 

údaje: jméno a příjmení člena, datum narození člena, jeho bydliště, datum 

vzniku členství v NSČU, datum vzniku členství v náboženské obci, která 

členskou kartu vede. Doporučenými údaji jsou: telefonní číslo člena, 

elektronická adresa a akademický titul či jiné údaje o vzdělání a odbornosti 

člena. 
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Čl. 4 
Organizační struktura NSČU 

 
(1) Na centrální úrovni NSČU jsou zřízeny tyto orgány: 

a) sněm NSČU, 

b) sněmovní komise, 

c) ústřední správní sbor (dále jen „ÚSS“), 

d) předseda a místopředseda ÚSS, 

e) dozorčí rada, 

f) sbor duchovních. 

 

(2) Na úrovni náboženských obcí jsou zřízeny tyto orgány: 

a) valné shromáždění náboženské obce, 

b) místní správní sbor, 

c) předseda a místopředseda místního správního sboru, 

d) revizní rada nebo revizor. 

 

Čl. 5 

Centrální orgány NSČU 

 

Díl 1. Sněm NSČU a sněmovní komise 

 

(1) Sněm NSČU je nejvyšším rozhodovacím orgánem NSČU. Sněm NSČU se koná 

minimálně jedenkrát ročně. 

 

(2) Členy sněmu NSČU jsou: 

a) delegáti zvolení z členů náboženských obcí a místních skupin (dále jen 

„delegáti“),  

b) členové sboru duchovních, 

c) členové ÚSS, 

d) členové dozorčí rady, 

e) členové sněmovní komise. 

 

(3) Každému členovi sněmu NSČU náleží jeden hlas. Členové sněmu NSČU mají 

právo vystupovat a hlasovat na sněmu NSČU. 

 

(4) Sněm NSČU je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech 

jeho členů. Nestanoví-li ústava, stanovy nebo další vnitřní předpisy jinak, je třeba 

k přijetí rozhodnutí sněmu NSČU nadpoloviční většiny přítomných členů. 

 

(5) Sněm NSČU zejména: 

a) třípětinovou většinou všech členů schvaluje ústavu a její změny, 
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b) třípětinovou většinou přítomných členů a zároveň nadpoloviční 

většinou všech členů schvaluje stanovy a jejich změny, 

c) schvaluje jiné vnitřní předpisy NSČU a jejich změny nebo deleguje jejich 

schválení na ÚSS, 

d) třípětinovou většinou přítomných členů a zároveň nadpoloviční 

většinou všech členů rozhoduje o zřízení a zrušení právnických 

osob, 

e) tajnou volbou volí z členů ÚSS jeho předsedu a místopředsedu, 

f) třípětinovou většinou všech členů v tajné volbě odvolává předsedu 

sboru duchovních, předsedu a místopředsedu ÚSS, 

g) schvaluje rozpočtový rámec NSČU, 

h) rozhoduje o předložených návrzích, 

i) vyjadřuje se ke zprávám orgánů NSČU o jejich činnosti a přijímá příslušná 

opatření, 

j) rozhoduje o rozhodnutích orgánů NSČU nebo náboženských obcí, která 

byla pozastavena dozorčí radou, 

k) tajnou volbou volí z členů dozorčí rady jejího předsedu a místopředsedu, 

l) rozhoduje o všech dalších věcech týkajících se NSČU, které nejsou svěřeny 

žádnému jinému orgánu nebo které byly zařazeny do programu jednání 

sněmu NSČU. 

  

(6) Zřizuje se sněmovní komise, jejímž účelem je, aby v období mezi sněmy NSČU 

prováděla přípravu a plánování nadcházejícího sněmu NSČU. 

  

(7) Sněmovní komise má dále na starosti vyhlášení a přípravu referenda. Sněmovní 

komise vyhlásí referendum, pokud o tom rozhodne ÚSS, nebo na základě 

podnětu nejméně 25 % členů NSČU. Podrobnosti stanoví příslušný řád referenda. 

 

(8) Každá náboženská obec má právo zvolit jednoho člena sněmovní komise. Člen 

sněmovní komise se volí vždy na dva roky a může být zvolen i opakovaně. 

Členem sněmovní komise může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná, 

bezúhonná, má právo být volena do orgánů NSČU a je členem NSČU nejméně po 

dobu dvou let. Člen sněmovní komise nemůže být zároveň členem ÚSS. 

Poradcem sněmovní komise je vedoucí tajemník NSČU. Funkční období 

sněmovní komise je dvouleté a začíná 1. června. 

 
(9) Předsedu a místopředsedu sněmovní komise volí členové sněmovní komise ze 

svého středu. V případě, že si sněmovní komise ze svého středu předsedu nebo 

místopředsedu nezvolí, ÚSS rozhodne, který ze členů sněmovní komise se stane 

jejím předsedou, příp. místopředsedou. 
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(10) Sněmovní komise stanoví termín konání sněmu NSČU, o termínu konání 

informuje  ÚSS, dozorčí radu, sbor duchovních a místní správní sbory 

náboženských obcí.  Sněmovní komise určí způsob vedení sněmu NSČU. 

 

(11) Sněmovní komise vždy k 1. lednu každého kalendářního roku vyhodnotí počty 

členů v náboženských obcích a sdělí jim, jaký konkrétní počet delegátů mohou 

jednotlivé náboženské obce volit na sněm NSČU. Na každých deset členů 

náboženské obce je zvolen jeden delegát na sněm NSČU. V případě, že by počet 

delegátů jedné náboženské obce byl roven nebo vyšší než 50% z celkového počtu 

delegátů všech náboženských obcí, sněmovní komise sníží počet delegátů takové 

náboženské obce, aby byl nižší než 50% delegátů všech náboženských obcí. 

 

(12) Sněmovní komise svolává sněm NSČU minimálně jedenkrát za kalendářní rok. 

Na základě podnětu nejméně deseti členů NSČU může sněmovní komise 

čtyřpětinovou většinou všech svých členů rozhodnout o svolání dalšího sněmu 

NSČU. Sněm NSČU se svolává písemnou pozvánkou všem členům sněmu NSČU a 

všem náboženským obcím NSČU, které jsou povinny informovat své členy o 

konání sněmu NSČU. Pozvánka musí být rozeslána nejméně dvacet jedna dnů 

před konáním sněmu NSČU.  

 
(13) Jestliže člen sněmu NSČU neobdrží v termínu pozvánku na sněm NSČU, 

nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost svolání sněmu NSČU ani neplatnost 

rozhodnutí jím přijatých. 

 
(14) Návrhy k projednání na sněmu NSČU se předkládají písemně sněmovní komisi. 

Sněmovní komise vypracuje program sněmu NSČU. Návrhy na zařazení bodu 

do programu se podávají nejpozději jeden měsíc před konáním sněmu NSČU, 

k návrhům podaným po tomto termínu se nepřihlíží. Návrhy mohou podávat 

členové ÚSS, ÚSS jako celek, valné shromáždění náboženské obce, členové 

místního správního sboru, místní správní sbor jako celek a členové sněmu NSČU. 

Připomínky k programu sněmu NSČU mohou písemně předkládat členové 

sněmu NSČU nejpozději jeden týden před jeho konáním. 

 

Díl 2. Ústřední správní sbor 
 

(1) ÚSS je výkonným orgánem NSČU. Funkční období ÚSS je dvouleté a začíná  

1. června, pokud sněm NSČU nerozhodne jinak. 

 
(2) Členem ÚSS může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná, bezúhonná, 

má právo být volena do orgánů NSČU a je členem NSČU nejméně po dobu dvou 

let.  
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(3) Každá náboženská obec volí jednoho člena ÚSS, popř. i jeho náhradníka, za 

každých započatých padesát členů příslušné náboženské obce. Člen ÚSS je volen 

na valném shromáždění náboženské obce. Valné shromáždění náboženské obce 

může zvolit pouze člena své obce. 

 
(4) Člen ÚSS je povinen účastnit se schůzí ÚSS, dodržovat vnitřní předpisy NSČU, 

upřednostňovat zájmy NSČU nad zájmy vlastními, při výkonu funkce člena ÚSS 

jednat vždy ve prospěch NSČU, dbát na dobré jméno NSČU a zachovávat 

mlčenlivost o všech záležitostech označených za důvěrné, o kterých se dozví 

v souvislosti s výkonem své funkce člena ÚSS.  

 
(5) Člen ÚSS má povinnost informovat sněmovní komisi, zda se bude ucházet  

o funkci předsedy nebo místopředsedy ÚSS, nejpozději jeden měsíc před 

konáním každého sněmu NSČU. 

 
(6) Člen ÚSS se volí vždy na dva roky. Mandát člena ÚSS je dočasně přenositelný 

na jiného člena téže náboženské obce na základě rozhodnutí valného 

shromáždění příslušné náboženské obce. 

 
(7) ÚSS je usnášeníschopný, jestliže jsou přítomny alespoň tři pětiny všech jeho 

členů. Nestanoví-li ústava, stanovy či další vnitřní předpisy jinak, je třeba 

k přijetí rozhodnutí ÚSS nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedy ÚSS.  

 
(8) ÚSS zejména:  

a) řídí NSČU mezi jednotlivými sněmy NSČU a odpovídá za její činnost 

b) vykonává rozhodnutí sněmu NSČU, 

c) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí valného shromáždění náboženské 

obce, 

d) schvaluje rozpočet NSČU a rozhoduje o výši dotací náboženským obcím  

a o jejich využití, 

e) vykonává další úkoly, které jsou mu svěřeny vnitřními předpisy NSČU 

nebo sněmem NSČU. 

 

(9) Pro řešení speciálních úkolů má ÚSS právo zřídit rady a komise, které jsou mu ze 

své činnosti odpovědny. ÚSS kontroluje jejich činnost a má právo je kdykoliv 

zrušit. 

 

(10) Funkční období člena ÚSS končí dnem, kdy ukončí své členství v NSČU, 

uběhnutím doby, na kterou byl zvolen, odvoláním valným shromážděním 

příslušné náboženské obce nebo rezignací. 
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(11) Pravidla jednání ÚSS upravuje Jednací řád ÚSS. 

 

Díl 3. Předseda a místopředseda ÚSS 

 

(1) Předsedou ÚSS může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná, 
bezúhonná, má právo být volena do orgánů NSČU a vykonávala funkci člena ÚSS 
nebo funkci člena místního správního sboru náboženské obce nejméně po dobu 
dvou let. 

 
(2) Místopředsedou ÚSS může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná, 

bezúhonná, má právo být volena do orgánů NSČU a vykonávala funkci člena ÚSS 
nebo funkci člena místního správního sboru náboženské obce nejméně po dobu 
dvou let. 
 

(3) Funkční období předsedy a místopředsedy ÚSS je dvouleté a začíná 1. 
června, pokud sněm NSČU nerozhodne jinak. Postavení, pravomoci a způsob 
volby předsedy a místopředsedy ÚSS upravuje ústava. 

 
Díl 4. Dozorčí rada 

 
(1) Dozorčí rada je nezávislým kontrolním orgánem NSČU.  

 
(2) Členy dozorčí rady volí valná shromáždění náboženských obcí. Každá 

náboženská obec může zvolit jednoho člena dozorčí rady ze svých členů.  
 

(3) Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná, 

bezúhonná, má právo být volena do orgánů NSČU a je členem NSČU nejméně 

po dobu dvou let, není členem jiného orgánu náboženské obce nebo NSČU 

(s výjimkou kontrolního orgánu náboženské obce) a nevykonává pro 

náboženskou obec nebo NSČU placenou činnost. 

 
(4) Členové dozorčí rady jsou povinni účastnit se schůzí dozorčí rady, dodržovat 

vnitřní předpisy NSČU, jednat vždy nestranně a ve prospěch NSČU, 

upřednostňovat zájmy NSČU nad zájmy vlastními, dbát na dobré jméno NSČU a 

zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o kterých se dozví v souvislosti 

s výkonem své funkce člena dozorčí rady. 

 
(5) Člen dozorčí rady se volí vždy na dva roky a může být zvolen i opakovaně. 

Mandát člena dozorčí rady je dočasně přenositelný na jiného člena téže 

náboženské obce na základě rozhodnutí valného shromáždění příslušné 

náboženské obce. Funkční období dozorčí rady je dvouleté a začíná 1. června, 

pokud sněm NSČU nerozhodne jinak. 

 
(6) Dozorčí rada je usnášeníschopná, jestliže jsou přítomny alespoň tři pětiny všech 
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jejích členů. Nestanoví-li ústava, stanovy či další vnitřní předpisy jinak, je třeba 

k přijetí rozhodnutí dozorčí rady nadpoloviční většiny přítomných členů. Při 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. 

 
(7) Funkční období člena dozorčí rady končí dnem, kdy ukončí své členství v NSČU, 

uběhnutím doby, na kterou byl člen dozorčí rady zvolen, zvolením do jiného 

orgánu náboženské obce nebo NSČU, začátkem výkonu placené funkce pro 

náboženskou obec nebo NSČU, odvoláním valným shromážděním příslušné 

náboženské obce nebo rezignací. 

 
(8) Působnost a složení dozorčí rady upravuje ústava. 

 
Díl 5. Sbor duchovních 

 
(1) Sbor duchovních je profesní orgán odpovědný sněmu NSČU složený 

z ordinovaných duchovních NSČU ve služebním poměru. 

 

(2) Předseda sboru duchovních je jmenován sborem duchovních na dvanáct 

kalendářních měsíců. Všichni ordinovaní duchovní, kteří jsou ve služebním 

poměru k NSČU, se v této funkci pravidelně střídají v abecedním pořadí dle jejich 

příjmení. V případě, že předseda sboru duchovních na svou funkci rezignuje, 

zemře nebo je dlouhodobě indisponován k výkonu své funkce, přechází výkon 

funkce předsedy sboru duchovních na duchovního, který je k výkonu této funkce 

určen jako další v pořadí. 

 

(3) Sbor duchovních je usnášeníschopný, jestliže jsou přítomny alespoň tři pětiny 

všech jeho členů. 

 

(4) Sbor duchovních zejména:  

a) zajišťuje ideové zaměření a vytváří ideové dokumenty NSČU, 

b) připravuje a realizuje plány duchovní práce, 

c) připravuje a zajišťuje kurzy, konference a vzdělávací semináře, 

d) zajišťuje další vzdělávání duchovních kandidátů, 

e) vyhodnocuje vzdělání, duchovní způsobilost, osobní předpoklady a 

bezúhonnost duchovních a laických duchovních. 

 
(5) Duchovním NSČU může být pouze fyzická osoba, která je členem NSČU po 

určenou dobu, dosáhla stanoveného vzdělání, má mravní a duchovní způsobilost 

a osobní předpoklady k duchovnímu vedení společenství a je bezúhonná.  

 

(6) Podrobnosti stanoví Řád duchovenské služby. 
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Čl. 6  

Organizační složky NSČU 

 

Ústředí a jeho složky 

 

(1) K zajišťování činnosti NSČU slouží ústředí NSČU. 

 

(2) Ústředí NSČU je základní organizační složka NSČU, kterou zřizuje a ruší 

sněm NSČU. 

 
(3) Ústředí NSČU se skládá z oddělení provozní správy v čele s vedoucím 

tajemníkem a oddělení duchovní správy v čele s předsedou sboru duchovních. 

Vedoucí tajemník a předseda sboru duchovních jsou ze své funkce odpovědni 

předsedovi ÚSS. 

 
(4) Vedoucí tajemník je zaměstnancem NSČU, je nadřízeným všech zaměstnanců 

NSČU, s výjimkou duchovních. 

 

(5) Vedoucí tajemník je do funkce jmenován a z funkce odvoláván ÚSS. Je povinen 

účastnit se schůzí ÚSS a odpovídá za vyhotovení zápisu z těchto schůzí. 

 
(6) Vedoucí tajemník nemůže být zvolen za člena ÚSS, dozorčí rady, místního 

správního sboru ani revizní rady. 

 
(7) Oddělení provozní správy zejména:  

a) zajišťuje provoz NSČU, 

b) vykonává rozhodnutí sněmu NSČU a ÚSS, 

c) vykonává další úkoly uložené mu vnitřními předpisy NSČU, sněmem 

NSČU nebo ÚSS, 

d) spravuje majetek NSČU, 

e) spravuje pracovněprávní záležitosti NSČU. 

 
(8) Oddělení duchovní správy se skládá z předsedy sboru duchovních a duchovních 

při ústředí NSČU.  

 

(9) Oddělení duchovní správy zajišťuje programy v různých místech České republiky 

a podílí se na rozvoji, zejména prostřednictvím: 

a) veřejných programů, 

b) mediálních kampaní, 

c) administrativní práce, 

d) pastorační práce či jiných služeb. 
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Čl. 7 

Řešení sporů 

 

(1) Spory vzniklé v náboženské obci řeší místní správní sbor. Nepodaří-li se 

místnímu správnímu sboru spor vyřešit smírnou cestou, rozhodne spor valné 

shromáždění náboženské obce. Účastníci sporu se mohou do 15 dnů od 

rozhodnutí valného shromáždění náboženské obce odvolat k ÚSS. Odvolání se 

podává u ÚSS a má odkladný účinek. Rozhodnutí ÚSS je konečné. 

 

 

Čl. 8 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

(1) Ostatní vnitřní předpisy NSČU nesmí být v rozporu s ústavou nebo stanovami. 

Pokud je ustanovení jiného vnitřního předpisu v rozporu s ustanovením ústavy 

nebo stanov, ustanovení jiného vnitřního předpisu se nepoužije. 

 

(2) Vznik právních vztahů se posuzuje podle dosavadních předpisů, ale jejich obsah 

se posuzuje podle ústavy a stanov. 

 

(3) Orgány NSČU a náboženských obcí, které nejsou uvedeny v čl. 4 stanov, zanikají 

dnem přijetí stanov, s výjimkou ústředního duchovního, který jako orgán zaniká 

až zvolením předsedy sboru duchovních. 

 

(4) Členství v orgánech NSČU a náboženských obcí vzniklé před účinností stanov 

skončí dnem zvolení nových členů těchto orgánů. 

 

 

Čl. 9 

Účinnost a zrušovací ustanovení 

 

(1) Zrušuje se Ústava NSČU účinná ode dne 1. června 2009. 

 

(2) Tyto stanovy přijaté sněmem NSČU dne 23. 4. 2016 nabývají účinnosti dne 23. 4. 

2016. 

 
(3) Změnu stanov schválil Sněm NSČU dne 15. 4. 2017 s účinností od 15. 4. 2017. 

 
(4) Změnu stanov schválil Sněm NSČU dne 7. 4. 2018 s účinností od 7. 4. 2018. 


