Stanovy občanského sdružení „Masorti Česká republika“
Článek I.
Název a sídlo
1) Název občanského sdružení je „Masorti Česká republika“ (dále jen Masorti).
2) Sídlem Masorti je: Štěpánská 61 (Rabbi Ronald Hoffberg), 110 10 Praha 1
Článek II.
Cíl činnosti a činnost občanského sdružení
1) Cíl činnosti občanského sdružení:
a) Sdružovat občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu,
b) Přispívat k rozvoji židovské kultury, osvětě, vzdělaní a tradici v rámci hodnot
konzervativního judaismu a mezinárodní organizace Masorti Olami,
a též jako součást židovské komunity v České republice.
2) Cíl činnosti je dosahován především následujícími aktivitami sdružení:
a) organizace seminářů, přednášek, a dalších vzdělávacích programů
b) zajišťování literatury a dalších vzdělávacích a osvětových materiálů zabývajících
se židovskou kulturou, historii a tradicii s cílem rozšířit a prohloubit vzdělání členů
c) organizování a podpora studijních a výměnných pobytů pro členy, včetně
zahraničních
d) podpora a organizace dalších osvětových, kulturních a vzdělávacích programů,
které jsou v souladu s cíli Masorti.
Článek III.
Postavení občanského sdružení a jeho vznik
Masorti je samostatným dobrovolným neziskovým občanským sdružením, vzniklým
podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.
Sdružení je právnickou osobou podle práva ČR.

Článek IV.
Členství
1.Členství v Masorti je dvojího druhu, a to řádné a příznivci.
a) řádným členem může být každý, jehož alespoň jeden z prarodičů byl židem podle
židovského práva (halachy), nebo ten, kdo konvertoval k judaismu před halachicky
uznaným rabínským soudem (bejt dinem).
b) příznivcem může být každý, kdo souhlasí s cíli Masorti, jeho posláním a
stanovami.
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2. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky Výkonným výborem
Masorti. O přijetí rozhoduje Výkonný výbor na svém nejbližším jednání.
Článek V.
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen Masorti má právo:
a) účastnit se jednání Valné hromady; každý člen Masorti má jeden hlas, hlasuje
osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě jemu udělené plné moci,
b) účastnit se akcí pořádaných nebo spolupořádaných Masorti,
c) podávat návrhy a připomínky a vyžádat si informace o činnosti Masorti,
d) využívat všech výhod plynoucích z členství v Masorti.
2. Řádný člen Masorti má právo:
a) po dosažení věku 18 let volit a být voleni do orgánů Masorti,
b) na Valné hromadě si dvoutřetinovou většinou svých hlasů vyhradit právo
rozhodnout o věci, o které jinak rozhoduje Výkonný výbor Masorti,
c) na Valné hromadě dvoutřetinovou většinou svých hlasů odvolat Výkonný výbor a
Revisní komisi,
d) na Valné hromadě dvoutřetinovou většinou svých hlasů rozhodnout o zániku
Masorti nebo jeho sloučením s jinou organizací.
6. Člen Masorti má povinnost:
a) řídit se stanovami Masorti,
b) řádně a včas platit příspěvky,
c) aktivně hájit zájmy sdružení a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy
Masorti,
d) informovat Výkonný výbor o své aktuání poštovní adrese, a to z důvodu
doručitelnosti pozvánky na Valnou hromadu.
Článek VI.
Zánik členství
Členství v Masorti zaniká:
a) vystoupením - vystoupení člena se realizuje doručením oznámení o vystoupení
předsedovi Masorti,
b) vyloučením - o vyloučení rozhoduje Výkonný výbor,
c) úmrtím člena,
d) zánikem Masorti.

Článek VII.
Organizační uspořádání
1. Orgány sdružení jsou:
a) Valná hromada,
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b) Výkonný výbor v čele s předsedou,
c) Revizní komise.

Článek VIII.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Masorti a tvoří ji všichni její členové.
2. Valná hromada je setkání všech členů Masorti, na které je v 30ti denním předstihu
pozván poštovní obsílkou každý člen.
3. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda Masorti. Požádá-li 1/3
členů nebo Revizní komise Masorti o svolání mimořádné Valné hromady, musí
předseda do 1 měsíce této žádosti vyhovět. Pokud není předsedou oznámeno jinak,
každoroční Valná hromada se musí konat ne později než první úterý v prosinci.
4. Usnášeníschopnost Valné hromady:
a) Valná hromada přijímá svá rozhodnutí hlasováním. Rozhodnutí je
přijato, pokud pro návrh hlasuje absolutní většina všech přítomných členů, není-li
dále stanoveno jinak,
b) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
Masorti,
c) Pokud se do 30ti minut od zahájení jednaní řádné Valné hromady
nedostaví potřebná nadpolovičné většina všech členů Masorti (viz bod
4.b), pak je usnášené schopen ten počet osob, který se k jednání Valné
hromady dostavil. Tento počet však nesmí být méně než 25% všech členů Masorti. S
touto skutečností seznámí předseda všechny členy v pozvánce na Valnou hromadu.
5. Valná hromada zejména:
a) schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky, a to dvoutřetinovou většinou
přítomných členů Masorti,
b) volí a odvolává předsedu, členy Výkonného výboru a Revizní komise Masorti;
funkční období členů orgánů je dvouleté, s výjimkou těch členů, kteří byli zvoleni
v doplňkových volbách – jejich funkční období končí uplynutím 2 let od doby, kdy
byl zvolen člen, kterého nahradili,
c) schvaluje výroční zprávu, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření,
d) stanoví členské příspěvky,
e) rozhoduje o všech záležitostech Masorti, pokud nejsou v kompetenci Výkonného
výboru.
Článek IX.
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem Masorti, který za svou činnost odpovídá
Valné hromadě a řídí Masorti mezi jejími jednáními.
2. Skládá se z předsedy a nejméně dvou členů volených Valnou hromadou.
3. Svolává jej předseda Masorti podle potřeby, minimálně však jednou za šest měsíců.
4. Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
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5. Připravuje a svolává jednání Valné hromady,
6. Rozhoduje o schválení a vyloučení člena z Masorti.

Článek X.
Předseda
1. Předseda je statutárním zástupcem Masorti, jedná jeho jménem a zastupuje jej
navenek.
2. Předseda musí být židem podle židovského práva (halachy).
3. Svolává Valnou hromadu, řídí její jednání a zajišťuje plnění usnesení Valné
hromady v rámci stanov.
4. Je volen Valnou hromadou.
5. Svolává jednání Výkonného výboru Masorti.
Článek XI.
Revizní komise
1. Skládá se alespoň ze dvou členů Masorti.
2. Virilním členem je rabín, který je jmenován organizací Masorti Olami pro Masorti
Česká republika a schválen Valnou hromadou jako rabín Masorti ČR. Revizní komise
je, kromě rabína, volena Valnou hromadou.
2. Vykonává dohled nad hospodařením Masorti a průběžně upozorňuje Výkonný
výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
3. Vypracovává zprávu o revizní a kontrolní činnosti a předkládá jí na jednání řádné
Valné hromady.
Článek XII.
Hospodaření sdružení
1. Majetek Masorti vzniká zejména z členských příspěvků, grantů, dotací a darů a z
příjmů z vlastní činnosti.
2. Roční rozpočet Masorti schvaluje Valná hromada.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá Výkonný výbor, který každoročně předkládá
Valné hromadě zprávu o hospodaření za uplynulý rok, včetně finanční uzávěrky, a je
povinnen poskytnout součinnost Revizní komisi při její revizní a kontrolní činnosti.
Článek XIII.
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) rozhodnutím Valné hromady,
b) sloučením s jinou organizací,
c) rozhodnutím příslušných orgánů České republiky nebo Evropské únie.
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Příloha:
Funkce v organizačních strukturách Masorti Česká republika
pro rok 2008 - 2010
1. Předseda:

Śumi Berkowitz

2. Výkonný výbor:

Zita Adamová
Gabriela Jirásková
Eunice Kron
Brenda Zejdl
Jakub Král
Šumi Berkowitz
Jaroslav Faltýn

2. Revizní komise:

rabín Ronald Hoffberg
Daniel Spencer
Zora Rothbauerová
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