
STANOVY SPOLKU
LIGA PÁR PÁRU ČESKÉ REPUBLIKY, Z.S.

ČLÁNEK I
NÁZEV, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, SÍDLO

1. Název spolku je Liga pár páru České republiky, z.s. (dále jen „spolek‘‘).
2. Sídlem spolku jsou Milhostice 6, 257 91 Červený Újezd, Česká republika.
3. Spolek vyvíjí svou činnost na celém území České republiky.
4. Spolek je neziskovou organizací.
5. Činnost spolku nesouvisí s činností žádné politické strany.

ČLÁNEK II
CÍLE

Účelem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost ve prospěch ochrany a vzdělávání 
dětí a mládeže a podpora rodin s cílem dosažení obecného blaha. Účelem spolku je tedy 
především:

1. provozovat osvětovou a vzdělávací činnost na podporu a upevňování manželských 
vztahů prostřednictvím výhradně přirozeného přístupu k regulaci početí,

2. poskytovat manželským párům prostor k vzájemné podpoře v praxi přirozené 
regulace početí,

3. spolupracovat s organizacemi s podobným zaměřením v České republice 
a v zahraniční,

4. podporovat manželství jako celoživotní svazek muže a ženy založený na vzájemné 
lásce a úctě,

5. budovat harmonické rodiny jako základní buňky zdravé společnosti,
6. pomáhat dětem a mládeži při orientaci v etických otázkách,
7. svým důrazem na předmanželskou zdrženlivost a manželskou věrnost přispívat 

k prevenci AIDS/HIV, sexuálně přenosných chorob a jiných negativních jevů 
ve společnosti.

ČLÁNEK III
ČINNOST

Hlavní činností spolku je především:
1. zajišťování vyučovacího program a poradenství v používání výhradně přirozených 

metod regulace početí,
2. školení manželských párů nebo jednotlivců z řad svých členů jako dobrovolných 

instruktorů, kteří pořádají kurzy symptotermální metody přirozené regulace početí 
a poradenství pro členy v určité zeměpisné oblasti. Takto vyškolení instruktoři 
vykonávají svou práci bezplatně v rámci spolku a nesmějí poskytovat lékařské 
služby a rady, pokud je k tomu neopravňuje řádné lékařské vzdělání,



3. vydávání a distribuce tištěných i elektronických materiálů, publikací, literatury 
a pomůcek se zaměřením na vzdělávání, výchovu dětí a mládeže a podporu rodin, 
které souvisejí s cíli a činností spolku.

ČLÁNEK IV
ČLENSTVÍ

1. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 14 let, které souhlasí s účelem 
spolku a zaplatí stanovený členský příspěvek

2. O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo.
3. Členství vzniká evidencí v seznamu členů spolku.
4. Členství zaniká:

a. vystoupením člena ze spolku,
b. nezaplacením členského příspěvku,
c. úmrtím člena,
d. vyloučením člena ze spolku,
e. zánikem spolku.

ČLÁNEK V
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

1. Každý člen spolku má tato práva:
a. aktivně se podílet na činnosti spolku a využívat poradenství a všechny 

výhody plynoucí z členství,
b. účastnit se kurzů pořádaných spolkem,
c. žádat o školení na instruktora symptotermální metody přirozené regulace 

početí,
d. účastnit se zasedání rady spolku,
e. být volen do orgánů spolku.

2. Každý člen má tyto povinnosti:
a. dodržovat stanovy spolku,
b. nepoškozovat dobré jméno spolku,
c. platit členské příspěvky.

ČLÁNEK VI
ORGÁNY SPOLKU

Orgány spolku jsou:
1. Rada
2. Předsednictvo
3. Předseda



ČLÁNEK VII
RADA

1. Rada je nejvyšším orgánem spolku.
a. Rada je ustanovena volbou na zakládacím shromáždění, dále pak kooptací 

podle odstavce 2 písm. e).
b. Radu tvoří zejména členové spolku, kteří mají kvalifikaci instruktorů přirozené 

regulace početí. Členem rady může být také lékař nebo jiný odborník 
v oblasti činnosti spolku.

c. Členství v radě zaniká rezignací, vyloučením nebo úmrtím.
d. Radu svolává předseda, v případě jeho neschopnosti předsednictvo.
e. Rada se schází nejméně jedenkrát za rok. Jednání rady předsedá předseda 

nebo jím pověřený člen rady.
2. Rada má jmenovitě tyto pravomoci:

a. schvaluje, mění a doplňuje stanovy spolku,
b. volí a odvolává předsedu a členy předsednictva,
c. schvaluje plán činnosti a správu o hospodaření spolku,
d. rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání,
e. volí nové členy rady.

3. Rada je usnášeníschopná, pokud je přítomná nadpoloviční většina jejich členů.
4. Rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

ČLÁNEK VIII
PŘEDSEDNICTVO

1. Předsednictvo je výkonným orgánem, který řídí činnost spolku mezi zasedáními 
rady a odpovídá jí za svou činnost.

2. Předsednictvo se skládá z předsedy spolku a nejméně dalších dvou členů, kteří 
jsou voleni na dobu tří let a mohou být znovu zvoleni.

3. V případě odstoupení nebo úmrtí člena předsednictva, může předsednictvo volit 
náhradníka kooptací s platností do příštího setkání rady.

4. Předsednictvo jmenovitě:
a. řídí a zabezpečuje činnost spolku,
b. vypracovává plán činnosti, správu o činnosti, správu o hospodaření, 

rozhoduje o finančních otázkách spolku,
c. rozhoduje o vzniku a zániku členství,
d. rozhoduje o zániku spolku, pokud se za tímto účelem svolaná rada nesejde 

do tří měsíců.
5. Předsednictvo je usnášeníschopné, pokud je přítomná nadpoloviční většina jeho 

členů.
6. Předsednictvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.
7. Rutinní organizační otázky může předsednictvo rozhodovat po telefonické nebo 

písemné dohodě všech členů předsednictva.



ČLÁNEK IX
PŘEDSEDA

1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda dále rozhoduje a vykonává 
běžné záležitosti související se zabezpečením řádného chodu spolku.

2. Předseda je volen na dobu pěti let a může být znovu zvolen.
3. Předseda může pověřit jiného člena předsednictva, aby ho zastupoval.
4. K úkolům předsedy patří jmenovitě:

a. reprezentovat a zastupovat spolek na veřejnosti a v právních záležitostech 
a zajistit adresu pro styk s veřejností a adresu sídla spolku,

b. šířit a prosazovat zásadní cíle spolku, jak jsou vyjádřeny v Článku II těchto 
stanov,

c. zajišťovat školení, kvalifikaci a podporu instruktorů symptotermální metody 
přirozené regulace početí a ekologického kojení a koordinovat jejich práci 
ve spolku,

d. dohlížet na tiskovou činnost spolku,
e. získávat finanční prostředky pro práci spolku, dohlížet na jeho finanční 

záležitosti a připravovat výroční finanční zprávu pro radu spolku,
f. svolávat zasedání rady, které oznámí v členském bulletinu.

ČLÁNEK X
HOSPODAŘENÍ

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:

a. členské příspěvky,
b. dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
c. dotace, nemovitosti, dědictví,
d. příjmy z činnosti při naplňování účelu spolku,

3. Za hospodaření spolku zodpovídá předsednictvo.
4. Správa majetku spolku se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky 

a stanovami spolku.

ČLÁNEK XI
ZÁNIK SPOLKU

1. Spolek se ruší rozhodnutím rady. Spolek může být zrušen bez právního nástupce, 
anebo s právním nástupcem.

2. V případě, že se rada svolaná za účelem rozhodnutí o zániku spolku nesejde do 
tří měsíců, rozhoduje o zániku spolku, v souladu s ustanovením článku VIII, 
odst. 4 písm. d) těchto stanov, předsednictvo.

ČLÁNEK XII
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto stanovy byly schváleny Radou spolku dne 5. 11. 2017 a nabývají platnosti dnem 
zápisu do spolkového rejstříku.


