
 1 

STATUT 
NÁBOŽENSKÉ OBCE 

 
 

Čl. 1 
Obecná ustanovení 

 
(1) Základní správní jednotkou Náboženské společnosti českých unitářů 

(dále jen „NSČU“) je náboženská obec. Náboženská obec má povinnost 
podle čl. 2 odst. 4 stanov NSČU (dále jen „stanovy“) schválit statut 
náboženské obce, který vymezuje vnitřní uspořádání, organizaci a 
fungování náboženské obce.  
 

(2) Tento statut vymezuje uspořádání, organizaci a fungování náboženské 
obce: „___________“, IČ: _____________, se sídlem__________________.   

 
(3) Všechna ustanovení tohoto statutu jsou plně v souladu s ustanoveními 

ústavy NSČU (dále jen „ústava“) a stanov. Pokud by ustanovení tohoto 
statutu bylo v rozporu s ustanovením ústavy nebo stanov, ustanovení 
tohoto statutu se nepoužije. 
 

Čl. 2 
Orgány náboženské obce 

 
(1) Orgány náboženské obce jsou: 
 

a) valné shromáždění náboženské obce, 
b) místní správní sbor, 
c) předseda a místopředseda místního správního sboru, 
d) revizní rada nebo revizor 

 
 

Čl. 3 
Valné shromáždění náboženské obce 

 
(1) Nejvyšším orgánem náboženské obce je valné shromáždění náboženské 

obce (dále jen „valné shromáždění“), které je tvořeno všemi členy 
příslušné náboženské obce.  

 
(2) Řádné valné shromáždění se koná nejméně jedenkrát ročně. Řádné valné 

shromáždění svolává předseda místního správního sboru nebo místní správní 
sbor.  
 

(3) Místní správní sbor může rozhodnout, že svolá i další valné shromáždění 
v tomtéž kalendářním roce. Místní správní sbor je povinen svolat valné 
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shromáždění, pokud o to požádá alespoň jedna pětina členů náboženské obce, 
takové valné shromáždění se musí konat nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.  
 

(4) Den konání valného shromáždění určí místní správní sbor a oznámí ho 
ústřednímu správnímu sboru (dále jen „ÚSS“). Valné shromáždění se svolává 
písemnou pozvánkou zaslanou všem členům náboženské obce. 
 

(5) Valné shromáždění je usnášeníschopné, pokud počet členů místního správního 
sboru a duchovních nepřevyšuje počet ostatních členů náboženské obce 
přítomných na valném shromáždění. 
 

(6) Každému členovi náboženské obce náleží jeden hlas. Členové náboženské 
obce mají právo podávat návrhy, vystupovat a hlasovat na valném 
shromáždění. 
 

(7) K přijetí rozhodnutí valného shromáždění je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných členů, nestanoví-li ústava, stanovy, tento statut nebo jiné vnitřní 
předpisy jinak. 
 

(8) Valné shromáždění zejména: 
a) schvaluje vnitřní předpisy náboženské obce a jejich změny, 
b) volí a odvolává duchovní náboženské obce, 
c) volí a odvolává předsedu, místopředsedu a ostatní členy místního 

správního sboru, 
d) volí a odvolává členy revizní rady nebo revizora, 
e) volí delegáty NSČU, 
f) volí členy ÚSS, 
g) může zvolit člena dozorčí rady, 
h) může zvolit člena sněmovní komise, 
i) řeší a rozhoduje spory vzniklé v náboženské obci, 
j) rozhoduje o dalších věcech, které nenáleží jinému orgánu náboženské 

obce nebo které jsou mu svěřeny vnitřními předpisy NSČU.   
 

(9) Valné shromáždění řídí předseda místního správního sboru. Nemůže-li předseda 
místního správního sboru valné shromáždění řídit, místní správní sbor rozhodne, 
který z jeho členů bude valné shromáždění řídit. 
 
 

Čl. 4 
Místní správní sbor 

 
(1) Místní správní sbor je výkonným orgánem náboženské obce. Členové 

místního správního sboru jsou voleni valným shromážděním.  
 

(2) Členem místního správního sboru může být pouze člen příslušné 
náboženské obce, který je plně svéprávný, bezúhonný, má právo být volen 
do orgánů náboženské obce a je členem NSČU nejméně po dobu jednoho roku. 
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(3) Místní správní sbor je složen z předsedy, místopředsedy a dalších členů. Člen 

místního správního sboru se volí vždy na dva roky a může být zvolen i opakovaně. 
 

(4) Místní správní sbor je ze své činnosti odpovědný valnému shromáždění.  
 

(5) Člen místního správního sboru je povinen účastnit se schůzí místního správního 
sboru, dodržovat vnitřní předpisy NSČU, upřednostňovat zájmy náboženské obce 
nad zájmy vlastními, při výkonu funkce člena místního správního sboru jednat 
vždy ve prospěch náboženské obce, dbát na dobré jméno NSČU a zachovávat 
mlčenlivost o všech záležitostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své 
funkce člena místního správního sboru. 
 

(6) Místní správní sbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna alespoň polovina 
všech jeho členů. Nestanoví-li ústava, stanovy, tento statut nebo další vnitřní 
předpisy jinak, je třeba k přijetí rozhodnutí místního správního sboru 
nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy místního správního sboru. 
 

(7) Místní správní sbor zejména: 
a) řídí náboženskou obec mezi jednotlivými valnými shromážděními a 

odpovídá za její činnost, 

b) vykonává rozhodnutí valného shromáždění, 

c) vykonává rozhodnutí ÚSS, 

d) řeší spory vzniklé v náboženské obci, 

e) volí hospodáře náboženské obce, který je odpovědný předsedovi místního 

správního sboru, 

f) vykonává další úkoly svěřené mu vnitřními předpisy NSČU nebo valným 

shromážděním. 

 
(8) Pro řešení speciálních úkolů má místní správní sbor právo zřídit rady a komise, 

které jsou mu ze své činnosti odpovědny. Místní správní sbor kontroluje činnost 

rad a komisí, které zřídil, a má právo je kdykoliv zrušit. 

 

(9) Funkční období člena místního správního sboru končí dnem, kdy ukončí své 

členství v NSČU, zvolením nového místního správního sboru, uběhnutím doby, 

na kterou byl zvolen, odvoláním valným shromážděním příslušné náboženské 

obce nebo rezignací. 

 

 

Čl. 5 
Předseda a místopředseda místního správního sboru 

 
(1) Předsedou místního správního sboru může být pouze člen příslušné 
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náboženské obce, který je plně svéprávný, bezúhonný, má právo být volen 
do orgánů náboženské obce a je členem NSČU nejméně po dobu dvou let. 

 
(2) Místopředsedou místního správního sboru může být pouze člen příslušné 

náboženské obce, který je plně svéprávný, bezúhonný, má právo být volen 
do orgánů náboženské obce a je členem NSČU nejméně po dobu jednoho roku. 

 
(3) Postavení, pravomoci, funkční období a způsob volby předsedy a místopředsedy 

místního správního sboru upravuje ústava. 
 
 

Čl. 6 
Revizní rada a revizor 

 
(1) Revizní rada, resp. revizor (dále jen „revizní rada“) je nezávislým 

kontrolním orgánem náboženské obce.  
 

(2) Členy revizní rady volí valné shromáždění. Členové revizní rady se volí vždy 

na dva roky a mohou být zvoleni i opakovaně.  

 
(3) Členem revizní rady může být pouze člen příslušné náboženské obce, 

který je plně svéprávný, bezúhonný, má právo být volen do orgánů 

náboženské obce, není členem jiného orgánu náboženské obce a nevykonává 

pro náboženskou obec placenou činnost. 

 
(4) Členové revizní rady jsou povinni účastnit se schůzí revizní rady. Členové revizní 

rady jsou dále povinni dodržovat vnitřní předpisy NSČU, upřednostňovat zájmy 

náboženské obce nad zájmy vlastními, při výkonu funkce člena revizní rady 

jednat vždy ve prospěch náboženské obce, dbát na dobré jméno NSČU a 

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

s výkonem své funkce člena revizní rady. 

 
(5) Revizní rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna alespoň polovina všech 

jejích členů. Nestanoví-li ústava, stanovy, tento statut nebo další vnitřní předpisy 

jinak, je třeba k přijetí rozhodnutí revizní rady nadpoloviční většiny přítomných 

členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy revizní rady. 

 
(6) Funkční období člena revizní rady končí dnem, kdy ukončí své členství v NSČU, 

je zvolena nová revizní rada, člen revizní rady je zvolen do jiného orgánu 

náboženské obce nebo začne vykonávat placenou funkci pro náboženskou obec, 

uběhnutím doby, na kterou byl člen revizní rady zvolen, odvoláním valným 

shromážděním příslušné náboženské obce nebo rezignací. 

 
(7) Působnost a složení revizní rady upravuje ústava. 
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Čl. 7 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

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

se posuzuje podle tohoto statutu. 

 
(2) Členství v orgánech náboženské obce vzniklé před účinností tohoto statutu 

skončí dnem zvolení nových členů těchto orgánů. 

 
Čl. 8 

Účinnost 
 

(1) Tento statut nabývá účinnosti dnem 23. 4. 2016. 


