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Spolek ČEPEK – STANOVY  
 

I. Základní ustanovení 

1) Spolek ČEPEK je spolek založený podle § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

2) Sídlo spolku: Kraslice, Česká republika 

II. Účel spolku 

1) Účelem a hlavní činností Spolku ČEPEK je: 
a) pomáhat lidem, kteří cítí erotickou přitažlivost k dětem nebo mladistvým, aby přijali svou 

menšinovou sexualitu a naučili se s ní žít v souladu se společenskými normami a zákony; 
b) informování široké veřejnosti o tom, kdo je to pedofil a co je pedofilie, a šíření správného 

významu těchto pojmů, neboť jsou ve společnosti často zaměňovány se sexuálním 
zneužíváním dětí, popřípadě s jinou trestnou činností; 

c) podpora činností či projektů zaměřených na prevenci sexuálně motivovaných trestných činů 
páchaných na dětech; 

d) provozování webových stránek www.pedofilie-info.cz, případně dalších webových stránek, 
které naplňují účel spolku. 

2) Spolek ČEPEK nemá a nikdy nebude mít za cíl:  
a) podporu či legalizaci sexuálních aktivit s dětmi; 
b) snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám; 
c) legalizaci výroby, šíření a přechovávání dětské pornografie s reálnými aktéry; 
d) podporu zavádění registrovaného partnerství či manželství s dětmi; 
e) omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či jejich krytí. 

III. Orgány spolku 

1) Orgány Spolku ČEPEK jsou: 
a) předseda spolku jako statutární orgán a zároveň nejvyšší orgán spolku. 

2) Předseda jedná jménem Spolku ČEPEK, je statutárním orgánem spolku a zároveň i nejvyšším 
orgánem spolku. 

3) Předseda podepisuje písemná právní jednání jménem Spolku ČEPEK tak, že k názvu spolku připojí 
svůj podpis. 

4) Funkční období předsedy spolku není časově omezeno. Funkce předsedy spolku končí 
okamžikem, kdy odstoupil, zemřel, byl odvolán, byl prohlášen za mrtvého, byl omezen na 
svéprávnosti, popřípadě okamžikem zániku spolku. 

5) Pravomocí předsedy je: 
a) rozhodnutí o změně stanov, změně názvu a změně sídla spolku; 
b) určení hlavního zaměření činnosti spolku; 
c) ustanovení nového předsedy spolku a odstoupení z funkce předsedy spolku; 
d) schválení výsledku hospodaření spolku; 
e) rozhodnutí o přijetí či vyloučení členů spolku; 
f) rozhodnutí o zrušení spolku. 
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6) Není-li předseda spolku, který je zároveň nejvyšším orgánem spolku, schopný vykonávat svou 
působnost, může alespoň pětina členů spolku svolat shromáždění všech členů spolku; na 
shromáždění v takovém případě přechází působnost nejvyššího orgánu spolku; shromáždění 
může nadpoloviční většinou přítomných členů odvolat stávajícího předsedu spolku a zvolit 
nového předsedu spolku. 

IV. Členství 

1) Členem Spolku ČEPEK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická nebo právnická osoba, 
která se ztotožňuje s účelem a hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných 
zájmů s ostatními členy spolku. 

2) O přijetí za člena spolku rozhoduje nejvyšší orgán spolku. 
3) Spolek ČEPEK vede seznam členů, který není veřejný.  
4) Člen spolku má právo: 

a) být informován o činnosti spolku; 
b) kdykoliv ukončit své členství ve spolku. 

5) Člen spolku má povinnost: 
a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku; 
b) dodržovat stanovy spolku. 

6) Členství ve spolku zaniká vystoupením člena, vyloučením z důvodů závažného nebo 
opakovaného porušování stanov, rozhodnutím statutárního orgánu, úmrtím fyzické osoby nebo 
zánikem spolku bez právního nástupce. 

V. Majetek a hospodaření 
1) Zdrojem majetku Spolku ČEPEK jsou zejména: 

a) členské příspěvky a dobrovolné dary, případně příjmy dosahované v souvislosti s hlavní 
činností spolku; 

b) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod. 
2) O převodech vlastnického práva k majetku včetně majetku nemovitého, i o jeho nabývání a 

pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje nejvyšší orgán. 
3) V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 

vypořádání majetku; likvidátora jmenuje nejvyšší orgán. 


