STANOVY MUSLIMSKÉ OBCE V BRNĚ
Článek 1
Všeobecná ustanovení
1. Muslimská obec v Brně (dále jen MOB) je náboženskou společností sdružující
muslimy, kteří nejsou příslušníky jiných církví nebo náboženských společností nebo
jiné muslimské obce sdružené v Ústředí muslimských obcí a jsou příslušnými orgány
MOB přijati. Oficiální název organizace je Muslimská obec v Brně .
2. Muslimská obec v Brně je členem Ústředí muslimských obcí (dále jen UMO), jehož
činnost upravují samostatné stanovy. MOB má samostatnou právní subjektivitu podle
zákona 3/2002 Sb. v platném znění. Stanovy MOB nesmějí být v rozporu se stanovami
UMO.
3. Územní působnost MOB je vymezena na následující kraje: Vysočina, Jihomoravský,
Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský.
Územní působnost MOB může být upřesněna Radou UMO.
4. Sídlem MOB je Vídeňská 38a, 639 00 Brno
5. MOB může vyvíjet podnikatelskou činnost, a to přímo nebo prostřednictvím jí
ustavených právnických osob.
6. Cíle a poslání MOB:
a. pomáhat všem muslimům podle možností obce, zřizovat a vydržovat školy,
zdravotnické a dobročinné instituce, pomáhat všude tam, kde to bude sloužit k
rozvoji života muslimské komunity podle islámských zásad,
b. prohlubovat přátelské vztahy a kontakty mezi muslimy na území České
republiky a se souvěrci, žijícími mimo její hranice,
c. podporovat přátelské vztahy mezi Českou republikou a muslimskými zeměmi,
d. poskytovat objektivní informace o islámu a jeho učení,
e. prohlubovat dialog mezi různými náboženskými uskupeními a dosáhnout
vzájemného respektu, tolerance a přátelských vztahů,
f. budovat muslimské modlitebny všude tam, kde se ukáže potřeba,
g. shromažďovat prostředky pro výstavbu a provoz mešit a modliteben, pro
zajištění muslimské stravy a pro další aktivity vedoucí k naplňování poslání
Ústředí muslimských obcí,
h. bránit muslimskou pospolitost proti všem projevům rasismu, xenofobie,
islamofobie či jakékoliv diskriminace,
i. vést evidenci členů obce, a to pouze pro svou vnitřní potřebu,
j. pomáhat při zajištění pohřbů zemřelých muslimů podle islámských zásad,
k. v okruhu své působnosti pečovat o muslimské hřbitovy,
l. vydávat periodické i neperiodické publikace o islámu.
7. Činnost MOB je financována z:
a. členských příspěvků, pokud jsou stanoveny,
b. dotací,
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c. darů, dědictví, a jiných dobrovolných příspěvků od fyzických i právnických
osob z tuzemska i ze zahraničí,
d. prodeje a pronájmu movitého a nemovitého majetku,
e. příjmů z pořádání vzdělávacích, kulturních, společenských a rekreačních akcí,
f. příspěvků z rozpočtu UMO,
g. podnikatelské činnosti,
h. dalších příjmů.
8. Orgány MOB jsou:
a. shromáždění členů MOB,
b. předsednictvo MOB,
c. předseda MOB
d. kontrolní komise MOB.
Článek 2
Členství, práva a povinnosti členů
1. Členem MOB se může stát každý muslim (muslimka), který(á) písemně o členství
požádá a je předsednictvem přijat(a). U muslimů, kteří nejsou státními občany ČR je
podmínkou členství trvalý nebo alespoň dlouhodobý pobyt v ČR.
2. Po přijetí je nový člen zapsán do jednotné členské evidence MOB a UMO.
3. Předsednictvo MOB má za povinnost svým rozhodnutím prohlásit za neplatné členství
od počátku tomu, kdo vědomě uvedl v přihlášce nepravdivé údaje.
4. Člen MOB má právo:
a. účastnit se všech bohoslužeb a náboženských obřadů v muslimských
modlitebnách nebo mimo ně, dále má právo účastnit se kulturních,
vzdělávacích, sociálních a dalších programů, organizovaných MOB,
b. hlasovat a volit na shromážděních členů MOB, pokud dosáhl věku 16 let a
pokud je členem MO nejméně 1 rok,
c. být volen do všech orgánů MOB a UMO, pokud dosáhl věku 18 let a je členem
MOB nejméně 2 roky,
d. účastnit se práce v komisích, pokud dosáhl věku 16 let a být volen do jejich
čela, pokud dosáhl věku 18 let,
e. obracet se s písemnými žádostmi, připomínkami, návrhy a stížnostmi na
všechny orgány MOB a UMO,
f. být účasten všech jednání, které se týkají jeho osoby.
5. Člen MOB má povinnost:
a. ctít zásady islámské víry,
b. dodržovat Statut UMO, respektovat usnesení a rozhodnutí všech orgánů MOB
a UMO a jednat vždy tak, aby nepoškozoval zájmy MOB a UMO,
c. účastnit se shromáždění členů MOB. V případě, že se shromáždění členů MOB
nemůže zúčastnit, dodá předsednictvu MOB písemnou omluvenku, a to
nejpozději do 1 měsíce po konání shromáždění.
d. chránit a šetřit majetek MOB a UMO,
e. platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu, pokud jsou stanoveny,
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f. do 30 dnů oznamovat předsednictvu MOB změny osobních údajů, které jsou
předmětem členské evidence.
g. dodržovat zákony státu a respektovat jeho ústavu.
6. Členství v MOB zaniká:
a. písemným prohlášením člena o vystoupení,
b. zrušením členství v případě, že člen MOB nesplňuje podmínky členství nebo
závažným způsobem porušuje Statut UMO. V takovém případě o zrušení
členství rozhoduje shromáždění členů MOB na základě návrhu předsednictva
MOB,
c. pokud se člen MO nezúčastní 3x po sobě bez udání důvodu shromáždění členů
MOB, může shromáždění členů MOB na návrh předsednictva MOB jeho
členství zrušit,
d. úmrtím.
Článek 3
Shromáždění členů MOB
1. Je nejvyšším orgánem obce.
2. Shromáždění členů je svoláváno vždy předsednictvem MOB. Shromáždění, na jehož
programu jsou volby členů orgánů MOB se nazývá volební shromáždění. Volební
shromáždění musí být svoláno v kalendářním roce, ve kterém uplynou 4 roky od
předchozího volebního shromáždění.
3. Mandát voleného člena orgánu MOB vzniká dnem volby a trvá do příštích voleb
(řádných nebo mimořádných).
4. Kromě volebního shromáždění předsednictvo MOB svolává i řádné shromáždění, a to
minimálně jednou za rok.
5. Mimořádné shromáždění nebo mimořádné volební shromáždění musí být svoláno do
tří měsíců ode dne:
a. kdy o to písemně požádá nejméně 1/3 členů MOB, kteří mají volební právo,
b. kdy o tom rozhodne shromáždění členů MOB, které je usnášeníschopné,
c. kdy je ve voleném orgánu vyčerpán počet náhradníků a odstoupí z něj většina
jeho členů,
d. kdy odstoupí volený orgán jako celek,
e. když shromáždění členů navrhne vyslovení nedůvěry volenému orgánu jako
celku, v takovém případě je předsednictvo povinno svolat shromáždění, které
bude o tomto návrhu hlasovat.
6. Shromáždění členů tvoří všichni členové MOB, kteří dosáhli věku 16 let. K platnosti
usnesení schůze je zapotřebí přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny členů obce.
Nesejde-li se tento počet, předsednictvo obce svolá shromáždění v náhradním termínu
nejméně o dva týdny později. Pokud se nadpoloviční většina členů obce nesejde ani
v náhradním termínu, schůze může být zahájena tentýž den o půl hodiny později a je
usnášeníschopná při přítomnosti alespoň 3/10 členů MOB. Není-li přítomna ani 3/10
členů MOB, předsednictvo MOB určí další termín shromáždění. V projednávaných

Strana 3 (celkem 8)

otázkách rozhodují hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů obce. Při rovnosti
hlasů rozhoduje předsedající, který jinak nehlasuje. Pokud se na tom přítomní členové
usnesou, hlasování probíhá tajně hlasovacími lístky.
7. Jednacím jazykem je čeština, v případě potřeby je její průběh překládán do jiného
jazyka tlumočníkem. Ze schůze je pořizován zápis, který bude archivován.
8. Shromáždění členů rozhoduje s konečnou platností o všech záležitostech MOB, a to
včetně těch, které trvale nebo dočasně svěřuje podle Stanov MOB nebo svým
usnesením jiným orgánům MOB. Výjimku tvoří záležitosti, které jsou výlučně
vyhrazeny UMO, imámovi UMO nebo imámovi MOB.
9. Do výlučné kompetence shromáždění členů patří:
a. schvalování Stanov MOB a jejich změn,
b. volba a odvolání volených zástupců v orgánech MOB,
c. projednávání zpráv o činnosti orgánů MOB a usnášení se o nich,
d. schvalování volebního řádu orgánů MOB a jeho změn,
e. schvalování plánu činnosti a rozpočtu na další období,
f. rozhodnutí o zániku členství podle článku 2 odst. 6, písm. b),
g. zcizování majetku MOB (prodej, zástava apod.). Tento krok lze provést pouze
s písemným souhlasem Rady UMO.
10. Členové MOB jsou o konání shromáždění informováni pozvánkou, která musí
obsahovat program, místo konání, datum a čas zahájení. Pozvánka musí být doručena
nejméně 14 dní před konáním shromáždění.
Článek 4
Předsednictvo MO
1. Předsednictvo MOB je nejvyšším orgánem MOB v období mezi shromážděními členů
MOB. Rozhoduje o všech záležitostech MOB, které nejsou výlučně vyhrazeny
shromáždění členů MOB nebo UMO, imámovi MOB nebo imámovi UMO.
2. Voleni mohou být plnoletí, mravně a občansky způsobilí členové náboženské obce.
Předsednictvo se skládá nejméně ze tří členů. Volí si ze svého středu předsedu (dále
jen předseda nebo předseda MOB), dva místopředsedy (dále jen místopředseda nebo
místopředseda MOB) a pokladníka. Tito členové předsednictva musí mít trvalý pobyt
na území České republiky. Další dva kandidáti, kteří budou na dalších místech v počtu
získaných hlasů, budou zvoleni jako 1., resp. 2. náhradník předsednictva MOB.
3. Předsednictvo obce je (s výjimkou virilních členů) voleno na volebních
shromážděních členů MOB, které se koná nejméně jednou za čtyři roky.
4. Předsednictvo MOB deleguje ze svých členů zástupce do Výkonné rady UMO,
v počtu stanoveném Výkonnou radou UMO.
5. Předsednictvu MOB přísluší zejména:
a. spravovat veškerý majetek obce a provádět všechny právní úkony jejím
jménem,schvalovat roční rozpočty MOB,
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b. rozhodovat o přijetí nových členů MOB a o výši členských příspěvků,
c. vykládat Stanovy MOB a volební řád MOB, ve sporných případech požádat o
rozhodnutí UMO,
d. ustavit a rušit právnické osoby nebo vstupovat do existujících právnických
osob a vystupovat z nich, je-li to prospěšné pro MOB, a zřizovat či rušit vlastní
hospodářská zařízení,
e. svolávat řádné nebo mimořádné shromáždění náboženské obce a informovat
obec o své činnosti,
f. delegovat jednoho (případně dva) členy za svou obec do Kontrolní komise
UMO (více viz článek 6 těchto stanov),
g. ustanovovat a odvolávat duchovního (imáma, případně muftího) obce. Imám
(muftí) je vynikajícím členem obce pro své náboženské vědomosti a mezi jeho
úkoly patří zejména: řešení náboženských, kultovních a rituálních záležitostí,
organizace řádného vyučování náboženství, příprava páteční společné
bohoslužby.
6. Virilním (nevoleným) členem předsednictva obce je imám (případně muftí) obce a
tajemník MOB. Funkce tajemníka je zřizována předsednictvem MOB jen tehdy,
pokud si to vyžaduje rozsah úkolů. V tom případě je tajemník vybrán z řad členů
MOB a řídí a organizuje činnost správního aparátu MOB a odpovídá za jeho správný
chod.
7. Předsednictvo MOB může usnesením přenést dočasně některé své kompetence na
předsedu MOB.
8. Předsednictvo MOB povolává náhradníky k výkonu funkce.
9. Člen předsednictva může rezignovat na své členství nebo funkci v předsednictvu
MOB. Svou rezignaci oznámí písemně předsednictvu MOB.
10. Člen předsednictva pozbývá svého mandátu v předsednictvu, pokud pozbyl členství ve
své MOB. Předsednictvo MOB může pozastavit mandát člena předsednictva MOB se
souhlasem dvoutřetinové většiny všech členů předsednictva MOB v těchto případech:
a. nevykonává-li řádně svou funkci bez závažných důvodů, ač byl na to
opakovaně upozorňován po dobu nejméně 3 měsíců,
b. dopustil-li se činu nebo chování, které bylo v rozporu s jeho další činností
v orgánu.
O pozastavení mandátu rozhodne s konečnou platností nejbližší shromáždění MOB.
11. Schůzi předsednictva MOB svolává předseda MOB nebo jím pověřený člen
předsednictva podle potřeby nebo kdykoliv o to požádá nejméně 1/3 členů
předsednictva MOB, nejméně však 4x ročně.
12. Předsednictvo MOB je schopno usnášení, je-li přítomna nejméně polovina všech členů
předsednictva MOB. Předsednictvo MOB se usnáší nadpoloviční většinou hlasů
přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předsedající schůze.
13. Schůzí předsednictva MOB se mohou účastnit všichni členové kontrolní komise
MOB, a to s hlasem poradním.
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14. Ke splnění některých svých úkolů může předsednictvo MOB zřídit stálé nebo dočasné
komise jako své poradní orgány. Dočasná komise končí svou činnost po splnění
zadaného úkolu. Stálá komise končí činnost rozhodnutím orgánu, který ji zřídil, nebo
skončením jeho činnosti.
15. Předsednictvo MOB přijímá a propouští zaměstnance MOB.
Článek 5
Předseda MOB
1. Předseda MOB ve spolupráci s předsednictvem MOB a imámem (případně muftím)
řídí činnost MOB, zabezpečuje plnění usnesení předsednictva MOB a v době, kdy
MOB nemá tajemníka, odpovídá za řádnou činnost správního aparátu MOB.
2. Předseda MOB je statutárním zástupcem MOB, zastupuje MOB navenek a jedná
jménem MOB. Ve své činnosti je vázán usneseními shromáždění členů a
předsednictva MOB. Předseda MOB odpovídá za činnost MOB v rámci platného
právního řádu. Předseda MOB odpovídá za řádné vedení členské evidence.
3. Předseda MOB je jedním z delegovaných členů předsednictva MOB do Rady UMO.
Nemůže-li předseda MOB vykonávat obě funkce, deleguje za něj předsednictvo MOB
do Rady UMO jiného zástupce.
4. Místopředsedové MOB a ostatní členové předsednictva MOB jednají jménem MOB
jen z pověření předsedy MOB a v rozsahu jím určeném. Nemůže-li předseda MOB
přechodně svou funkci vykonávat, pověří svým zastupováním jednoho
z místopředsedů MOB, s určením rozsahu oprávnění. Nemůže-li předseda vykonávat
svou funkci trvale nebo delší dobu nebo není-li schopen určit svého zástupce, určí
předsednictvo MOB, který z místopředsedů MOB bude vykonávat funkci úřadujícího
místopředsedy s úplným oprávněním výkonu funkce předsedy MOB. Představenstvo
určí zároveň dobu pověření, nejdéle však do nejbližšího řádného volebního
shromáždění.
Článek 6
Kontrolní komise MOB
1. Kontrolní komise MOB se skládá ze 3 členů volených shromážděním členů MOB.
Další dva kandidáti, kteří budou na dalších místech v počtu získaných hlasů, budou
zvoleni jako 1., resp. 2. náhradník kontrolní komise.
2. Ze zvolených členů kontrolní komise vybírá předsednictvo MOB jednoho (případně
dva) zástupce do kontrolní komise UMO.
3. Kontrolní komise MOB:
a. kontroluje dodržování Stanov UMO, Stanov MOB, obecně závazných
právních předpisů, usnesení, pokynů a směrnic orgánů MOB a UMO,
b. kontroluje účelnost hospodaření s prostředky MOB,
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c. projednává předané připomínky a stížnosti a předkládá je s návrhy k řešení
předsednictvu MOB.
4. Zprávy o své činnosti a provedených kontrolách podává kontrolní komise
předsednictvu MOB a shromáždění členů MOB a předkládá návrhy na opatření.
5. Kontrolní komise MOB volí ze svého středu předsedu kontrolní komise MOB.
Členové kontrolní komise MOB mají právo účastnit se schůzí předsednictva MOB,
kde mají hlas poradní.
6. Člen kontrolní komise MOB může rezignovat na své členství nebo funkci v kontrolní
komisi MOB. Svou rezignaci oznámí písemně předsednictvu MOB.
7. Člen kontrolní komise MOB pozbývá svého mandátu, pokud pozbyl členství ve své
MOB. Kontrolní komise MOB může podat návrh předsednictvu MOB na pozastavení
mandátu člena kontrolní komise MOB se souhlasem dvoutřetinové většiny všech
členů kontrolní komise MOB v těchto případech:
a. nevykonává-li řádně svou funkci bez závažných důvodů, ač byl na to
opakovaně upozorňován po dobu nejméně 3 měsíců,
b. dopustil-li se činu nebo chování, které bylo v rozporu s jeho další činností
v kontrolní komisi.
Předsednictvo MOB rozhodne o dočasném pozastavení mandátu člena kontrolní
komise. O pozastavení mandátu rozhodne s konečnou platností nejbližší shromáždění
členů MOB.
8. V případě pozbytí nebo pozastavení mandátu člena kontrolní komise nebo jeho
rezignace je povolán 1., resp. 2. náhradník. Pokud by i po vyčerpání náhradníků počet
členů kontrolní komise klesnul pod dva, je předsednictvo MOB povinno svolat do tří
měsíců mimořádné shromáždění členů MOB, na kterém se uskuteční volba nových
členů kontrolní komise.
Článek 7
Zánik obce
1. Muslimská obec zaniká:
a. rozhodnutím tří pětin všech svých členů
b. poklesne-li počet členů pod deset a tento stav trvá více než jeden rok,
c. rozhodnutím Rady UMO, pokud svou činností závažným způsobem porušuje
Statut UMO.
2. V případě zániku MOB připadá její majetek UMO, které s ním naloží v souladu
s potřebami jednotlivých obcí.
Článek 8
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
1. Funkční období orgánů MOB je čtyřleté.
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2. V případě zániku MOB jmenuje Rada UMO likvidační komisi, která rozhodne o
majetkoprávním vypořádání včetně práv a závazků případných nástupnických
organizací.
3. Tyto Stanovy nabývají platnosti dnem schválení vzniku Muslimské obce v Brně
výkonnou radou Ústředí muslimských obcí.
4. Tyto Stanovy byly přijaty
V Brně dne 12. 05. 2007

Předseda muslimské obce v Brně
Mohamed Ali Šilhavý
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