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STANOVY BEJT SIMCHA 
 

 

Článek I. 

Název, sídlo a právní postavení 
        

1. Název spolku je Bejt Simcha, z.s. (dále jen „Bejt Simcha“). 

2. Bejt Simcha je dobrovolným zapsaným spolkem, který vznikl s cílem rozvíjet v České 

republice progresivní (reformní) judaismus. 

3. Sídlo Bejt Simcha je v obci Praha. 

4. Bejt Simcha byla založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, jako 

občanské sdružení a podle ust. § 3045 zákona č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku se 

transformovala ve spolek. 

5. Bejt Simcha je zřízena na dobu neurčitou. 

 

Článek II. 

Cíle a poslání Bejt Simcha 
 

1. Hlavním cílem a posláním Bejt Simcha je podpora progresivního (reformní) judaismu a 

židovské kultury v České republice, studium judaismu a příprava na přechod Bejt Simcha 

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

2. Dalším důležitým cílem je dialog s ostatními minoritami a majoritní společností v České 

republice. 

 

Článek III. 

Členové, jejich práva a povinnosti 
 

1. Členství v Bejt Simcha je individuální. Členem Bejt Simcha se může stát každý,  

 kdo se ztotožňuje s cíli a posláním Bejt Simcha a podle svých možností a schopností je 

ochoten napomáhat jejich naplňování, 

a 

 je-li nebo byl-li alespoň jeden z jeho prarodičů prokazatelně Žid (Židovka) podle 

příslušných halachických předpisů nebo pokud zájemce o členství podstoupil konverzi k 

judaismu u rabínského soudu (Bejt Din), uznaného Federací židovských obcí v ČR. 

2. Členství v Bejt Simcha vzniká schválením doručené přihlášky, v níž se nový člen 

přihlašuje k cílům a poslání Bejt Simcha a zavazuje se respektovat její stanovy. 

3. Členové Bejt Simcha mají tyto práva a povinnosti: 

a. volit a být volen do orgánů Bejt Simcha 

b. hlasovat na valné hromadě Bejt Simcha 

c. být informován o činnosti Bejt Simcha 

d. aktivně uskutečňovat cíle a poslání Bejt Simcha 

e. platit členské příspěvky dle kalendářního roku 

f. rozvíjet svoje znalosti židovské tradice 

4. Členství člena v Bejt Simcha zaniká: 

a. zánikem Bejt Simcha 

b. vystoupením člena 

c. zrušením členství v případě, že člen vážně porušil stanovy Bejt Simcha (o zrušení 

členství rozhoduje valná hromada) 

d. úmrtím člena 
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5. Při Bejt Simcha existuje Klub přátel Bejt Simcha, jehož členy mohou být všichni, kdo 

mají zájem o dění v tomto sdružení a podle stanov nesplňují podmínky řádného členství. 

 

Článek IV. 

Orgány Bejt Simcha 
 

1. Orgány Bejt Simcha jsou valná hromada, představenstvo, revizní komise a předseda. 

2. Funkční období všech představitelů Bejt Simcha je 2 roky. 

3. Nejvyšším orgánem Bejt Simcha je valná hromada, která se koná minimálně jednou za 

rok. 

4. Orgány Bejt Simcha jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. 

Rozhodují hlasováním. Návrh je schválen, přijme-li ho nadpoloviční většina orgánu, 

v případě valné hromady nadpoloviční většina přítomných 

 

Článek V. 

Valná hromada 
 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Bejt Simcha. Skládá se ze všech členů Bejt Simcha. 

2. Do působnosti valné hromady patří rozhodování o všech věcech týkajících se Bejt 

Simcha, zejména: 

a. rozhoduje o zásadních programových cílech a stěžejních aktivitách Bejt Simcha  

b. volí a odvolává členy představenstva a revizní komise 

c. volí zástupce Bejt Simcha v Radě Federace židovských obcí a jeho náhradníka 

d. schvaluje zprávu o hospodaření Bejt Simcha 

e. schvaluje zprávu o činnosti Bejt Simcha 

f. rozhoduje o změnách stanov Bejt Simcha 

g. rozhoduje o zrušení členství v Bejt Simcha 

h. rozhoduje o zrušení Bejt Simcha 

i. rozhoduje o všech dalších věcech, které si k rozhodování vyhradí 

3. Jednání svolává představenstvo nejméně jedenkrát ročně. Dále je oprávněna valnou 

hromadu svolat revizní komise podle článku VIII., odstavec 5. Písemná pozvánka na 

jednání valné hromady, která obsahuje návrh programu, musí být všem členům Bejt 

Simcha zaslána alespoň 7 dní předem. 

4. K platnosti rozhodnutí valné hromady je třeba nadpoloviční většiny členů Bejt Simcha 

přítomných na jednání. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání 

zúčastní alespoň nadpoloviční většina členů Bejt Simcha. Pokud se na řádně svolané 

jednání nedostaví nadpoloviční většina členů Bejt Simcha, její jednání se odloží o 1 

hodinu. Poté o programu uvedeném v pozvánce může valná hromada jednat a být 

usnášeníschopná i v případě, že nadpoloviční většina členů Bejt Simcha není přítomna. 

5. O výsledku a závěrech jednání Valné hromady je proveden zápis. 

 

Článek VI. 

Představenstvo 

 

1. Představenstvo je nejvyšším výkonným orgánem Bejt Simcha mezi dvěma jednáními 

valné hromady. Skládá se z 5 členů Bejt Simcha. Členy představenstva volí valná 

hromada. 

2. Představenstvo: 

a. řídí mezi zasedáními valné hromady činnost Bejt Simcha 

b. spravuje majetek  

c. volí ze svého středu předsedu a prvního a druhého místopředsedu 

d. jmenuje pokladníka a koordinátora  
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e. vede členskou evidenci a rozhoduje o přijetí nových členů 

f. svolává valnou hromadu  

g. informuje členy o činnosti  

h. rozhoduje o věcech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny valné hromadě nebo 

revizní komisi 

i. projednává činnost zástupce Bejt Simcha v Radě Federace židovských obcí 

3. o výsledku a závěrech jednání představenstva je proveden zápis 

Jednání představenstva Bejt Simcha svolává nejméně jedenkrát za měsíc předseda. 

4. Představenstvo může vytvořit specializovanou komisi pro řešení specifických problémů. 

Závěry takovýchto komisí mají pro představenstvo poradní hodnotu.  

 

Článek VII. 

Předseda a místopředseda 
 

1. Předsedu a dva místopředsedy volí ze svých členů představenstvo. 

2. Předseda zastupuje Bejt Simcha navenek a jedná jeho jménem v souladu s rozhodnutími 

valné hromady a představenstva ve všech věcech. 

3. Předseda odpovídá za plnění všech povinností Bejt Simcha vůči orgánům státní správy. 

4. Předseda svolává a řídí jednání představenstva. 

5. Předseda je oprávněn v době mezi zasedáními představenstva činit neodkladná opatření, 

která jinak patří do působnosti představenstva. V takovém případě je jeho povinností 

bezodkladně informovat členy představenstva. 

6. Předseda je oprávněn zúčastnit se jednání revizní komise, a požádá-li o to, musí mu být na 

jejím jednání uděleno slovo. 

7. V případě ohlášené nepřítomnosti předsedy, přechází dočasně veškeré pravomoci a 

odpovědnosti na prvního místopředsedu. Není-li ani první místopředseda přítomen, pak na 

druhého místopředsedu. 

8. Podpisová práva k účtům Bejt Simcha mají jen předseda, první místopředseda a 

pokladník. Vždy buď předseda, nebo první místopředseda kontrasignuje 

(spolupodepisuje) platební příkazy a výběry hotovosti spolu s pokladníkem. 

 

Článek VIII. 

Revizní komise 
 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem Bejt Simcha. 

2. Revizní komise je nejméně tříčlenná, její členy volí valná hromada z členů Bejt Simcha, 

kteří nejsou ani členy představenstva ani nejsou jmenovaným pokladníkem či 

koordinátorem. 

3. Revizní komise volí ze svých členů předsedu, který řídí a nejméně dvakrát ročně svolává 

její jednání. 

4. Revizní komise je povinna kontrolovat hospodaření Bejt Simcha. Za tím účelem jsou 

všechny orgány Bejt Simcha povinny poskytovat revizní komisi potřebné informace a 

doklady ke kontrole. 

5. Revizní komise je povinna svá zjištění předkládat představenstvu. Pokud do jednoho 

měsíce nepřijme představenstvo opatření k nápravě nedostatků zjištěných revizní komisí, 

je revizní komise oprávněna svolat valnou hromadu a navrhnout jí příslušná opatření. 

6. Předseda revizní komise je oprávněn účastnit se jednání představenstva, a požádá-li o to, 

musí mu být na jejím jednání uděleno slovo. 

7. K platnému rozhodnutí revizní komise je třeba nadpoloviční počet hlasů jejích členů. 

8. O výsledku a závěrech jednání revizní komise je proveden zápis. 
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Článek IX. 

Zástupce Bejt Simcha a jeho náhradník v Radě Federace židovských obcí v ČR (dále jen 

zástupce) 

 

1. Zvolený zástupce Bejt Simcha v Radě Federace židovských obcí v ČR (dále jen radě 

FŽO) se účastní jednání tohoto orgánu FŽO a při svém rozhodování zohledňuje zájmy a 

cíle Bejt Simcha a nevystupuje v rozporu s nimi. 

2. O programu jednání rady FŽO informuje předem představenstvo Bejt Simcha a při svém 

vystupování v radě FŽO bere ohled na jeho názor. 

3. Informuje představenstvo o výsledcích jednání rady FŽO. Informace Zástupce z rady FŽO 

je součástí zápisu jednání představenstva. 

 

Článek X. 

Hospodaření BEJT SIMCHA 
 

1. Finančními zdroji Bejt Simcha jsou: 

a. dary, dotace, subvence, příspěvky 

b. jiné příjmy 

2. Veškeré hospodaření Bejt Simcha je neziskové. 

 

Článek XI. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

1. Bejt Simcha může ukončit svoji činnost: 

a. rozhodnutím valné hromady o ukončení činnosti Bejt Simcha 

b. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o rozpuštění Bejt 

Simcha podle zákona č. 83/1990 Sb, respektive podle zákona č. 89/2013 Sb. 

2. V případě zániku Bejt Simcha rozhodne o způsobu likvidace valná hromada. 

3. Pokud není v těchto stanovách určeno jinak, řídí se právní poměry Bejt Simcha 

ustanoveními všech právních předpisů platných v České republice. 

4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Bejt Simcha Ministerstvem vnitra České 

republiky. 

 

Tyto stanovy byly přijaty na valné hromadě Bejt Simcha dne 18. 5. 2014 

 

 

 

 

Podpis zvoleného předsedy Bejt Simcha 

 

 

……………………. 

 


