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Potvrzení předsednictva základní skupiny 49,  
Semjase-Silver-Star-Center, 8495 Schmidrüti/ZH 

 
Nová podoba stanov 1996 
 
Regulérní GS základní skupiny 49 jednohlasně schválilo stávající stanovy dne  
2. září 1995. 
 
Regulérní GS pasivní skupiny přijalo tyto stanovy 68 kladnými hlasy (žádná 
osoba proti, 1 osoba se zdržela hlasování) dne 11. května 1996. 
 
                         
Předsednictvo základní skupiny 49 

  
                    Prezident                  Zapisovatelka 
     

                             
 
               Engelbert Wächter                 Bernadette Brand 
 
 

 
 
 
       CH-8495 Schmidrüti/ZH                    Datum: 11. května 1996 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. doplnění s dodatky stanov do 20. června 2010 
 

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský 
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STANOVY 
Svobodného zájmového společenství v oblasti 

hraničních a duchovních věd a ufologických studií. 
 

Článek 1 Název, sídlo, forma a účetní období 

1. »Svobodné zájmové společenství v oblasti hraničních a duchovních věd 
a ufologických studií« (FIGU) je název pro nevýdělečný spolek ve smyslu člán-
ku 60 a dalších Občanského zákoníku, který je nezávislý na všech politických, 
náboženských a světonázorových uskupeních. Spolek byl založen 28. ledna 
1975 v Hinwilu/ZH a ustanoven 17. června 1978. 

2.  Spolek má své sídlo v Semjase-Silver-Star-Center, Schmidrüti/ZH, CH 8495 
(obec Turbenthal). 

3.  Forma spolku není v žádném ohledu náboženská ani hierarchická. Vedení, 
obchody a rozhodnutí atd. probíhají výhradně a pouze skrze usnesení generál-
ního shromáždění. 

4. Účetní období je kalendářní rok. 

Článek 2 Účel spolku 

1. Účelem spolku je seznámit společenství hledajících, bádajících a vědoucích lidí 
s duchovní pravdou v rámci tvořivě-přírodních zákonů a přikázání a učit je 
zužitkovat duchovní zákonitosti v praktickém životě. 

2. Cíle spolku jsou uskutečňovány následovně: 

 Zprostředkování Učení ducha a tvořivé pravdy lidstvu a poučení lid-
stva v písemné a ústní podobě. 

 Péče o duchovní život poskytováním poučení a podpory duchovní 
evoluce člověka. 

 Rozšiřování pravdy o univerzálním životu a o sounáležitosti se všemi 
formami života. 

 Rozšiřování způsobu života podle přírodně-tvořivých zákonů a přiká-
zání a při jeho následování realizace duchovního vedení pozemského 
lidstva. 

 Návod k uskutečnění osobní svobody člověka v oblasti materiálního 
vědomí a v oblasti ducha, a to jak ve vztahu k jednotlivci, tak ve vzta-
hu k celosvětové společnosti. 

 Uskutečnění tvořivě-přírodního soužití všech forem života v uctivém 
respektu k veškerému životu člověka, fauny, flóry a všeho existu-
jícího. 
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 Ochrana všeho života a odstranění všech faktů, které jsou v rozporu 
se zákony Tvoření, jako je mučení, trest smrti, ničení životního pro-
středí a ohrožování světa vinou přelidnění. 

 Uskutečnění společného vlastnictví pozemků a technického vybavení, 
jakož i podpora společného, spravedlivého užívání pokud možno 
všech statků a zdrojů. 

 Podpora a rozšiřování ufologické vědy. 

3. Hlavním centrem všech aktivit spolku je »Semjase-Silver-Star-Center« ve 
Švýcarsku (mateřské centrum), které napomáhá a všemi možnými účelnými 
způsoby podporuje analogicky pracující místní centra po celém světě, která 
jsou zřizována podle zákonů dotyčných zemí. 

4. Ideovou základnou FIGU je Učení ducha, které vešlo ve známost prostřed-
nictvím zvěstovatele Nového Věku »Billyho« Eduarda Alberta Meiera, jakož 
i prostřednictvím Semjase, Ptaah, Quetzal, Arahat Athersata a dalších. Učení 
ducha bylo pravdivě zapsáno pro budoucnost v knihách a učení FIGU. 

5. Spolek pracuje nevýdělečně a využívá všech příchozích prostředků a sil k vý-
stavbě a dalšímu budování Semjase-Silver-Star-Center a podle možností k pod-
poře ostatních příslušných center na celém světě, aby bylo možné v souladu 
s evolucí stále lépe uskutečňovat cíle spolku. To probíhá hlavně prostřednictvím 
knih a jiných publikací. 

6. Podpora vybraných lidí v nouzi. 

7. Finanční výtěžky z přednášek, podílů ze zisku, honorářů a prodeje spisů, knih, 
materiálů a práv se využívají ke zhotovování spisů a knih, jakož i k zachování 
mise obecně a k nákupu všech nezbytných materiálů. 

Článek 2a Všeobecné chování 

a) Členové a návštěvníci všech uskupení FIGU se k sobě chovají slušně, 
s respektem a upřímností. 

b) Během sezení, a v zasedacím sále vůbec, není povolena konzumace 
alkoholu ani kouření. 

Článek 3 Členské skupiny 

1. Základní skupina 49 (ZS49) 

Tato skupina je základním společenstvím s maximálně 49 členy a přísluší jí 
provoz a údržba vlastního Centra a všechny aktivity, které slouží k dosažení 
cílů podle přírodně-tvořivých zákonů a přikázání v rámci FIGU. 

ZS49 v Semjase-Silver-Star-Center (mateřské centrum) je navíc zodpovědná 
za evolutivní vedení a další vzdělávání všech ostatních celosvětových center, 
takzvaných dceřiných center, a také dalších skupin FIGU. Členové dceřiných 
center však nesou vlastní zodpovědnost za své jednání. (Zahraniční centra 
mají povinnost tyto stanovy vzít jako základ a přizpůsobit je zákonům svých 
zemí.) 
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Článek 19 Vztah k dřívějším stanovám a nabytí platnosti 
těchto nových stanov 

1. Název »spolek FIGU« byl jako název společenství ustanoven 17. srpna 1975 
v Hinwilu/ZH a 17. června 1978 zakladatelským shromážděním podle článku 
60 a dalších Občanského zákoníku. (Notářsky ověřený podpis všech zaklá-
dajících členů 17. června/25. srpna 1978. Tehdejší prezident/předsedající 
Herbert Runkel; zapisovatelka Bernadette Brand.) 

2. Definitivní ustanovení jako švýcarský spolek podle článku 60 a dalších 
Občanského zákoníku proběhlo 5. září 1981, resp. 7. listopadu 1981. Sta-
novy byly tehdy podepsány prezidentem Engelbertem Wächterem a zapi-
sovatelkou Bernadette Brand, jejichž podpisy byly ověřeny notářským úřadem 
v Turbenthalu. 

3. Tato nová verze se zakládá na původních stanovách ze 7. listopadu 1981 
a na mnoha pozdějších změnách a doplněních. Hlavní cíl těchto nových stanov 
je jasné rozčlenění, lepší zřetelnost textu a větší srozumitelnost. 

4. Nabytí platnosti těchto nových stanov následuje ve třech krocích: 

 Jednohlasné přijetí GS-ZS49 mateřského centra, Hinterschmidrüti, CH-
-8495 Schmidrüti/ZH. 

 Schválení 2/3 většinou na regulérním nebo mimořádném GS pasivní 
skupiny mateřského centra. 

 Rozhodnou-li generální shromáždění obou skupin souhlasně, je úko-
lem prezidenta a zapisovatele základní skupiny 49 toto rozhodnutí 
potvrdit podpisy na ORIGINÁL nových stanov. Od data tohoto podpisu 
nabývají nové stanovy právní platnost.
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b) Částečné finanční vlastnictví budov, pozemků, polností, zahrad a lesů atd. 
musí být úředně notářsky zaznamenané a potvrzené. 

c) Soukromý majetek, výdělky, dary, peníze a osobní předměty atd. nepatří 
»Svobodnému zájmovému společenství«, nýbrž dotyčným soukromým 
vlastníkům, pokud soukromí vlastníci smluvně neurčili jinak.  

d) Z výdělků, dárků, pozorností, darů, odškodného, stipendií, peněz a ma-
jetku atd., které jsou – v souvislosti s prací a materiály »Svobodného záj-
mového společenství« – směrovány na jednotlivé členy skupiny, nevznikají 
těmto členům žádné závazky k odevzdání celého, částečného nebo procen-
tuálního dílu »Svobodnému zájmovému společenství« nebo jiným jednotli-
vým členům skupiny. Tyto výdělky, dárky, pozornosti, dary, odškodné, 
stipendia, peníze a majetek atd. se stávají výlučným vlastnictvím osoby, 
na kterou byly směrovány. 

e) Po úmrtí vlastníků je se soukromým majetkem nakládáno dle platných 
stávajících zákonů na základě určení dědičného práva, která jsou dána 
státními zákony, vyhláškami, ustanoveními a mimořádnými zákony atd. 
nebo která byla stanovena vlastníkem v právoplatné závěti, v dlužních 
úpisech atd., atp. 

f) Ohledně budov, pozemků, resp. polností, které členové/nečlenové FIGU 
darují nebo prodají nějaké skupině/spolku FIGU, se vyžaduje úředně 
ověřená smlouva. Provizorní přepisy jsou nepřípustné a nabývají platnosti 
až úředním přepisem a registrací do odpovídajících úředních rejstříků. 

Článek 18 Zrušení spolku FIGU (platné celosvětově)  

1.  O zrušení spolku FIGU se může na celém světě rozhodnout pouze na spo-
lečném regulérním nebo mimořádném generálním shromáždění, na které byli 
členové SZS a PS přinejmenším dva měsíce předem písemně pozváni. 
Rozhodnutí o zrušení musí nejdříve jednohlasně vyslovit GS-ZS49 mateřského 
centra. 

2.  Pozvánka se seznamem předmětů jednání musí obsahovat také jasné odůvod-
nění, proč není možná další existence spolku. Je třeba rovněž vysvětlit, jaké se 
již uvážily a podnikly kroky za účelem zabránění zrušení. 

3.  Zrušení musí být odhlasováno na regulérním nebo mimořádném GS se 4/5 
většinou platných hlasů. 

(Osoby zdržující se hlasování nemají platný hlas; pro zrušení je zapotřebí  
80 % platných souhlasů.) 

4.  Zrušení provádí zvolený zplnomocněný likvidátor. 

5.  Stávající čisté jmění spolku se co nejlépe zhodnotí. Zbývající výtěžek je pak 
přidělen nějaké jiné prospívající základní skupině 49 FIGU v libovolné zemi. 

6.  Pokud na celém světě již neexistuje žádná základní skupina 49, pak je výtěžek 
přidělen mateřskému centru ve Švýcarsku. Pokud však neexistuje ani toto 
centrum, pak je výtěžek rovnoměrně rozdělen likvidátorem mezi poslední členy 
ZS49 zrušeného mateřského centra. 
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2. Sekundární základní skupina (SZS) 

SZS s maximálně 210 členy vyřizuje praktické provádění pokynů a všech 
obchodů, které zadává příslušná ZS49. SZS má svou vlastní správu, avšak 
nachází se pod neustálým vedením a kontrolou mateřského centra. SZS vy-
učuje studijní skupinu v Učení ducha a stará se také o místní pasivní skupinu. 

3. Pasivní skupina (PS) 

PS se skládá z fyzických a právnických osob, které členstvím a podporou dávají 
najevo svoji vůli nechat se základními skupinami FIGU uvést do Učení ducha 
a najít a nastoupit v přírodně-tvořivém pořádku svoji vlastní evoluční cestu. 

Studující Učení ducha musejí být nutně členy pasivní skupiny nebo skupiny 
sponzorů. 

Pasivní skupiny každoročně podporují své Centrum předepsanými finančními 
příspěvky a osobním pracovním výkonem a také další dobrovolnou ideovou 
či materiální podporou. 

Článek 4 Získání členství 

1. Základní skupina 49 a sekundární základní skupina 

 Žadatelé o členství v ZS49 nebo SZS mají povinnost předložit: 
a) Osvědčení o bezúhonnosti = doklad, že uchazeč jedná v souladu s ob-

čanskou ctí a právy. 

b) Doklad z úřadu pro vymáhání dluhů, že nebyly uvaleny žádné platební 
příkazy, exekuce, vymáhání. 
a) + b) musejí zcela pokrývat období posledních 3 let, i v případě různých 
bydlišť. 

c) Výpis z centrálního trestního rejstříku (výpis z rejstříku ohledně možných 
dřívějších trestů). 

d) Písemné prohlášení, že on/ona nepatří k žádnému náboženskému vyznání. 

e) Písemné prohlášení, že on/ona nepatří k žádné zakázané nebo extrémní 
politické skupině. 

f) 4 fotografie pasového formátu nejnovějšího data pro kartotéku a zhoto-
vení průkazu. 

g) Podepsaný formulář žádosti se souhlasem se všemi členskými podmín-
kami. 

h) V ojedinělém případě je možné, že uchazeči o členství v základní skupině 
49, popř. v sekundární základní skupině, mohou být přijati jako noví 
členové navzdory existujícím dluhům nebo dřívějším trestům, pokud nejsou 
hluboce zadluženi a/nebo nevykazují kriminální smýšlení. Základní skupina 
49 smí v takovém výjimečném případě rozhodnout o přijetí jen po důklad-
ném zvážení okolností. 
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2. Pasivní skupina 

Žadatelé mají povinnost vyplnit formulář žádosti pro pasivní skupinu, který se 
dotazuje na osobní data a zahrnuje podpisovou povinnost plně akceptovat 
stanovy a všechny další podmínky platné pro pasivní členy. Pro kartotéku 
a zhotovení průkazu je nutné přiložit 4 fotografie pasového formátu nej-
novějšího data. 

3. Rozhodnutí o přijetí 

Přijetí nových členů následuje v případě všech skupin výhradně jednohlasným 
usnesením příslušné základní skupiny 49. V případě přijetí obdrží nový člen 
svůj skupinový průkaz spolu s platnými stanovami a všemi závaznými doklady 
a dokumenty.  

Článek 5 Ukončení členství 

1. Členství končí: 

a) smrtí člena 
b) dobrovolným vystoupením 

c) vyškrtnutím ze seznamu členů pasivní skupiny 
d) vyloučením z jedné ze členských skupin 

2.  Dobrovolné vystoupení může být kdykoliv písemně oznámeno předsednictvu 
s uvedením důvodu, avšak bude realizováno teprve po dodržení min. 6mě-
síční výpovědní lhůty, která končí následujícím 30. červnem nebo 31. pro-
sincem. 

 Dotyčný člen má povinnost do uplynutí 6měsíční výpovědní lhůty plnit všechny 
úkoly a závazky, jež jsou spjaty s dosavadním členstvím ve skupině, a to 
i ohledně finančních příspěvků. 

3. Člen, který v plné výši neodvedl svůj předepsaný finanční příspěvek do 25. du-
bna, bude automaticky vyškrtnut ze seznamu členů pasivní skupiny. Speciální 
domluvy jsou možné, avšak platbu příspěvků je nutné provést nejpozději 
do data/při průběhu generálního shromáždění pasivních členů. 

4.   a) Generální shromáždění příslušné ZS49 může rozhodnout o vyloučení člena 
z některé ze členských skupin, pokud se dopustil závažného provinění vůči 
principům FIGU. Mezi takováto provinění (neuzavřený výčet) patří: 

1) Ohrožení bezpečnosti společenství FIGU a jeho vlastnictví. 
2) Závislost na drogách (halucinogenní látky a závažné zneužití léků). 
3) Opakovaná závažná kriminalita ve smyslu platného zákonodárství 

dané země. 
4) Opakované porušení pravidel pořádku a ustanovení FIGU k újmě 

či škodě společenství nebo jednotlivých členů. 
5) Zlovolné ohrožení nebo zničení života. 
6) Pohrdání nebo hanobení Učení ducha. 
7) Zrádné jednání vůči FIGU, vůči členům FIGU nebo vůči státnímu 

pořádku a bezpečnosti. 
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8. Pro členy, jež se ocitnou v prokazatelně nezaviněné finanční tísni, spravuje 
spolek fond, z něhož mohou členové KG49 vyplácet předem určené obnosy pro 
přímou podporu. 

Článek 15 Ustanovení a stanovy FIGU 

Kromě stanov FIGU mají ve všech dalších rozhodujících záležitostech ZS49, SZS 
a analogicky fungujících dceřiných skupin/spolků FIGU nebo ostatních skupin FIGU 
plnou platnost ustanovení FIGU. 
 

1.  FIGU disponuje ustanoveními společenství, které se nacházejí v rámci pozem-
ského úředního zákonodárství. Ustanovení odpovídají také po zákonné stránce 
rámci a výkladům stanov, avšak obsahují v podrobné formě všechny body 
související s veškerou prací FIGU ve formě usilující o mír, sjednocení všeho 
života a poučení vědomí. 

2.  Veškeré články stanov dané švýcarským právem souhlasí s ustanoveními FIGU 
a mají plnou právní platnost podle švýcarského zákonodárství. 

3.  Ustanovení FIGU mají platnost také ve všech cizích zemích, resp. státech. 

4.  Skupiny FIGU mimo Švýcarsko musejí v případě nutnosti – je-li to kvůli jiným 
zákonům nezbytné – sestavit a uvést v platnost stanovy, které plně vyhovují 
zákonům atd. dotyčných cizích zemí a států. 

Článek 16 Změny stanov 

1.  Mimořádné změny stanov mohou být provedeny pouze na společném regulér-
ním nebo mimořádném generálním shromáždění, na které byli členové SZS a PS 
přinejmenším dva měsíce předem písemně pozváni. K pozvánce se přikládá 
seznam a přesný text pozměňovaných částí stanov. 

2.  Nově navrhovaný text stanov musí nejdříve jednohlasně schválit GS-ZS49 
mateřského centra. Datum tohoto GS-ZS49 se uvádí na pozvánce. 

3.  K přijetí nově navrhovaných částí stanov je zapotřebí souhlas 2/3 přítomných 
hlasujících, kteří odevzdali platné hlasy. 

(Osoby zdržující se hlasování nemají platný hlas; nezbytný je souhlas 66,7 %). 

4.  Změny stanov vstupují v platnost ihned v den odsouhlasení na regulérním nebo 
mimořádném GS. 

5.  Řádné změny stanov se provádějí regulérně na každém řádném generálním 
shromáždění PS společně se SZS a ZS49 mateřského centra. Členové o změ-
nách nejsou předem informováni, aby se zamezilo domluvám. 

Článek 17 Soukromé vlastnictví atd. 

a) Soukromé budovy, pozemky, polnosti, zahrady a lesy atd. zůstávají úplným 
soukromým vlastnictvím právoplatných majitelů, jak je stano-veno 
a popsáno v notářských smlouvách. 
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d) Pokladník se stará o příjem členských příspěvků a dalších plateb jak 
v SZS, tak v PS, a předává došlé obnosy pokladníkovi ZS49. 
Při zaneprázdnění pokladníka přejímá jeho funkci zástupce pokladníka. 

e) Dále se předsednictvo organizuje samo a další vznikající úkoly smysluplně 
rozděluje mezi ostatní členy předsednictva. 

f) Předsednictvo nemá žádnou rozhodovací pravomoc, nýbrž jen provádí 
usnesení GS. 

Článek 14 Finanční hospodaření a ručení za dluhy spolku 
(na základě článku 21 z ustanovení, body 1-8) 

1. Prostřednictvím pokud možno vyrovnaného měsíčního finančního plánu je 
zajištěno, že nebudou činěny žádné ukvapené, nepředvídané výdaje a závazky, 
které by mohly ohrozit finanční stabilitu spolku. 

2.  Protože je FIGU nevýdělečný spolek, nesmí se předsednictvo nikdy pouštět 
do spekulativních obchodů. 

3.  I věci stálé hodnoty se smí pořizovat jen tehdy, pokud se nacházejí v do-
stupném finančním rámci a pokud odpovídají aktuálním platebním možnostem. 

4.  Pokud by se spolek v důsledku neschopnosti zodpovědných osob ocitl v těžké 
finanční tísni, bude další vedení obchodu okamžitě předáno nějaké uznávané 
firmě zabývající se správou majetku, dokud se situace nezlepší nebo dokud 
nebude nutné provést likvidaci. 

5.  Za závazky spolku ručí pouze majetek spolku. Případné – i trestně právní – 
ručení se může dotknout pouze zodpovědných osob, nikdy není možné posti-
hnout pasivní skupinu. Spekulativní obchody, jako jsou obchody s akciemi, 
s dluhopisy či jakékoliv jiné spekulativní obchody, nesmějí být v žádném případě 
jakýmkoliv způsobem prováděny jménem spolku FIGU, a sice ani s kapitálem 
FIGU, ani s cizím kapitálem, ani samotným spolkem FIGU, ani jednotlivými členy 
FIGU, ani usnesením generálního shromáždění. Toto usnesení má platnost 
navždy a nesmí být nikdy a za žádných okolností změněno či nahrazeno něja-
kým jiným usnesením. Toto usnesení má rovněž platnost pro všechny skupiny 
FIGU všeho druhu na celém světě. 

6. Z bezpečnostních důvodů se zřetelem na kriminalitu v oblasti internetového 
bankovnictví je spolku FIGU ohledně bankovních kont FIGU a jejich financí 
přísně zakázáno internetové bankovnictví, a to do té doby, dokud již nebude 
možná kriminalita v oblasti internetového bankovnictví a nebude zaručena na-
prostá bezpečnost peněžních transferů prostřednictvím internetového ban-
kovnictví. 

7. Spolek sleduje výhradně a bezprostředně nevýdělečné účely. Spolek je nezištný. 
V prvé řadě sleduje účely spjaté s učením mise, účely nepolitické a nenábo-
ženské. Finanční prostředky spolku smějí být používány jen pro účely dané 
na základě ustanovení. Členové nedostávají žádné finanční dotace z prostředků 
spolku. Žádná osoba nesmí být zvýhodňována výdaji, jež jsou cizí účelu spolku, 
nebo jakýmikoliv jinými platy. 
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8) Těžká závislost na alkoholu. 
9) Opakovaná závažná provinění vůči lidským a tvořivě-přírodním 

zákonům a přikázáním, jež tvoří charakter FIGU; trojí provinění 
vede nutně k vyloučení. 

b) Generální shromáždění ZS49 určuje rovněž termín ukončení členství 
ve skupině s přihlédnutím k možné výpovědní lhůtě; do té doby má 
dotyčný člen povinnost v každém ohledu plnit všechny dosavadní závazky 
vůči FIGU. 

c) Pro každého člena, který byl vyloučen v důsledku některého z výše 
uvedených provinění, platí automatický zákaz vstupu do domu a areálu 
na sedm let, přičemž tento zákaz může být při obzvláště závažných 
okolnostech prodloužen na doživotí. 

d) Zákaz vstupu do domu a areálu na sedm let či na doživotí může být 
uvalen také na návštěvníky, vetřelce a další osoby, které se vědomě 
závažným způsobem proviní vůči pořádku Centra, směrnicím FIGU, misi 
nebo vůči mravům a slušnosti; které otevřeně hanobí FIGU nebo 
pomlouvají členy FIGU a misi; které se dopustily zrádného jednání vůči 
FIGU, vůči členům FIGU nebo vůči státnímu pořádku a bezpečnosti. 

e) Členové, kteří mimo/ve společenství FIGU jednají ke škodě spolku, 
diskriminují jednotlivé členy FIGU či jinak porušují pravidla, resp. se 
chovají asociálně s ohledem na čest, důstojnost, slušnost, mravnost, 
morálku nebo mezilidské vztahy, jsou ihned vyloučeni z členství ve FIGU 
a je na ně uvalen několikaletý zákaz vstupu do domu a areálu. 

5.  O opětovném přijetí vystoupivších nebo vyloučených členů, jakož i o zkrácení 
nebo zrušení zákazu vstupu do domu a areálu rozhoduje generální shro-
máždění ZS49 podle kritérií určených v ustanoveních skupiny a podle roz-
hodnutí, která byla dosud učiněna na jejich základě. 

6.  Nové členství po vystoupení 

  Pasivní členství: při vystoupení z rodinných, úředních, vojenských, zdravotních 
a osobních důvodů (hledání sebe sama; ujasňování si vlastních životních cílů 
atd.) je možný opětovný vstup.  

  Opětovný vstup není možný po vystoupení podle článku 5/3 (pokud nebyl 
úmyslně zaplacen členský příspěvek) a podle článku 5/4a. 

 Po vystoupení podle článku 5/4a kvůli porušení volebního pořádku ve studijní 
skupině je možné zažádat o opětovný vstup až po uplynutí sedmi (7) let. 

 Základní skupina 49 a sekundární základní skupina: opětovný vstup je možný 
jen jednou. Opětovný vstup není možný po vystoupení podle článku 5/4a. 

7. Všechny skupiny FIGU (ZS, SZS, PS nebo studijní skupiny), které se samy 
rozpustí kvůli neschopnosti plnit skupinové povinnosti – např. nedodržování 
regulérních termínů generálního shromáždění nebo nedodržování povinností 
spojených s volbami atd. – mohou být opětovně založeny až po sedmi (7) 
letech. 

8. Členové, kteří zavinili zhroucení nějaké skupiny FIGU (ZS, SZS, PS, zemská 
skupina nebo studijní skupina), nemohou podle článku 5/4a bod 1 znovu 
vstoupit do žádné skupiny FIGU po dobu života. 
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9. Dále jsou platná určení ustanovení, na která je možné se podle případu zeptat 
v mateřském centru FIGU, Hinterschmidrüti, CH-8495 Schmidrüti. 

Článek 6 Členské příspěvky a výkon práce 

1. Roční členské příspěvky mají zabezpečit finanční základ pro provoz a orga-
nickou výstavbu Semjase-Silver-Star-Center a dalších center na celém světě. 
Mají zabezpečit také plnění všech úkolů mise v souladu s evolucí.  

2. Každá skupina ročně stanovuje finanční výdaje a jiné výkony svých vlastních 
členů na základě finančního plánu a podle něho se pak usnáší na generálním 
shromáždění. 

3. Pro členy pasivní skupiny v současnosti platí: 

a) Pravidelný roční příspěvek. 
b) Roční předplatné čtvrtletníku »Hlas Věku Vodnáře«. 

c) 7% odvod z jediného měsíčního platu jako roční poplatek až do dů-
chodového věku 65 let. 

d) Tři povinné pracovní dny v Semjase-Silver-Star-Center v období od 1. 4. do 
31. 10. do věku 65 let; nevykonané povinné pracovní dny je nutné 
finančně kompenzovat do 25. dubna (viz speciální domluvy článek 5/3). 
Povinné pracovní dny je možné v libovolném počtu odpracovat předem, 
avšak nikdy ne dodatečně. 

e) Matky s dětmi do jednoho roku jsou osvobozené od povinných pracovních 
dní a nemusejí nevykonané pracovní dny v tomto období finančně nahra-
zovat. 

f) Jednorázový poplatek za přihlášení a zhotovení průkazu. 

4.  Členské příspěvky ve formě materiálů 

Pokud jednou autoři dají FIGU k dispozici články, zprávy, dopisy, seznamy, 
pojednání, vlastní jména, pseudonymy, fotografie, diapozitivy, negativy, kresby 
a elektronické nosiče dat atd., pak se tyto automaticky stávají vlastnict-
vím/majetkem FIGU s časově neomezeným povolením použití – bez povinnosti 
honoráře vůči autorským osobám. 

5.  Pokud má SZS plný počet členů, pak odvádí každý člen SZS své stanovené 
roční příspěvky předsednictvu ZS49, zatímco PS odvádí své stanovené roční 
finanční příspěvky své přidružené SZS. 

Článek 7 Mecenáši, dárci a sponzoři  

1. Mecenášem, dárcem nebo sponzorem se může stát každý člověk (fyzická nebo 
právnická osoba), který ve formě jednorázových nebo pravidelných darů 
napomáhá a podporuje nevýdělečné snažení FIGU v souvislosti s vytčenými 
cíli, misí nebo nějakým centrem FIGU. 

2. Ten, kdo ročně podporuje FIGU poplatkem, jehož minimální výši stanovuje 
ZS49 (částka bude uvedena na dotaz), obdrží na žádost sponzorský průkaz 
FIGU, který ho opravňuje ke zvýhodněnému vstupu na přednášky FIGU atd. 
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 Vede pravidelné účetnictví spolku se všemi eventuálními mimo-
řádnými účty a fondy. 

 Je zodpovědný za řádný platební styk, zvláště za kasu, počítačová 
konta a banky. 

 Každý měsíc informuje GS o finanční situaci a vypracovává roční bilanci 
s výsledovkou, kterou prověřují revizoři; revizoři podávají svou zprávu 
GS. 

 Vede kolektivní podpis ve dvojici s prezidentem. 
 Při zaneprázdnění pokladníka přejímá jeho funkci zástupce pokladníka. 

2. Předsednictvo nemá žádnou kompetenci pro tvorbu usnesení  

a) Tvorba usnesení nespadá do vlastní kompetence předsednictva. Předsed-
nictvo může navenek i uvnitř zastupovat a provádět pouze to, co bylo 
schváleno GS-ZS49. 

b) Předsednictvo vyslovuje důtky/výstrahy členům základní skupiny 49, 
členům sekundární základní skupiny, členům pasivní skupiny nebo vnějším 
osobám, pokud tak rozhodlo GS-ZS49. 

3. Další osoby oprávněné k podpisu a zvláštnosti 

 Vedoucí FIGU, »Billy« Eduard Albert Meier, má ve všech záležitostech 
právo samostatného podpisu. 

 Ve věci počítačových a bankovních kont jsou ke kolektivnímu podpisu 
ve dvojici oprávněni prezident, pokladník a členové správy. 

 Po úmrtí »Billyho« jsou ve věci kupních smluv, obchodů s nemovi-
tostmi a zápisů do pozemkových knih nezbytné kolektivní podpisy 
prezidenta a pokladníka ve dvojici. 

Článek 13 Předsednictvo sekundární základní skupiny  (PŘ-
SZS) 

a) Předsednictvo sekundární základní skupiny sestává z celkem 9 členů, 
přičemž 2 z nich přicházejí z předsednictva ZS49 – jsou tedy voleni  
a delegováni GS-ZS49. 

b) Prezident zastupuje SZS navenek i uvnitř; realizuje všechna usnesení GS-
SZS. 
Jako předsedající vede schůze předsednictva a měsíční GS-SZS. 
Při zaneprázdnění prezidenta přejímá jeho funkci zástupce prezidenta. 

c) Zapisovatel vyřizuje veškerou korespondenci a má na starost interní 
i externí informační službu. 
Vede protokoly na schůzích předsednictva a GS-SZS, které podepisuje 
spolu s předsedajícím. 
Udržuje kontakt s členy PS a zve na 4. víkend v květnu na každoroční GS 
pasivní skupiny.  
Při zaneprázdnění zapisovatele přejímá jeho funkci zástupce zapisovatele. 
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 Rozvržení práce členů SZS za účelem vyřízení všech vznikajících 
úkolů a prací. 

 Posuzování žádostí o přijetí pasivních členů a doporučení GS-ZS49. 

Článek 11 Generální shromáždění pasivní skupiny 
a sponzorů (GS-PS) 

a) Regulérní GS pasivní skupiny a sponzorů se konají každý rok 4. sobotu 
v květnu. Přípravu, seznámení s předměty jednání a provedení má na sta-
rost SZS. 

b) Regulérní nebo mimořádná GS-PS se konají na žádost ZS49, SZS, nebo 
přinejmenším 1/5 pasivních členů. 

c) Vedení a protokolování GS vykonává předsednictvo SZS. 
d) Rozhodování o předmětech jednání, speciální stanovení ročního příspěvku a 

stanovení výše dalších finančních výdajů a denních prací v centru atd. 
(Pro schválení je rozhodující absolutní většina = 50 % platných hlasů + 1 
hlas). 

e) Předání návrhů a podnětů pasivních členů a sponzorů předsednictvu ZS49. 
f) Pokud není SZS v plném počtu, vede pasivní skupinu předsednictvo ZS49. 
g) Sponzoři mají volný přístup na regulérní GS pasivní skupiny, avšak nemají 

na GS právo hlasovat. 

Článek 12 Předsednictvo základní skupiny 49 (PŘ-ZS49) 

1. Složení a funkce: 

a) Prezident zastupuje spolek uvnitř i navenek.  
 Jako předsedající vede schůze předsednictva a GS-ZS49. 
 Podporuje zdárný rozvoj FIGU tím, že svědomitě provádí všechna 

usnesení GS. 
 Vede kolektivní podpis ve dvojici s pokladníkem. 
 Při zaneprázdnění prezidenta přejímá jeho funkci zástupce prezidenta. 

b) Zapisovatel je sekretář, který zodpovídá za vnější korespondenci a in-
terní informace. 
 Na schůzích předsednictva a na GS vede protokol, který podepisuje 

spolu s předsedajícím. Protokol se na příští schůzi schvaluje. 
 Na všech schůzích/GS zjišťuje počet přítomných a usnášeníschopnost. 
 Vede kompletní soupis členů všech skupin FIGU na celém světě. 
 Zodpovídá za regulérní nebo mimořádná pozvání na schůze a včasná 

oznámení předmětů jednání. 
 Při zaneprázdnění zapisovatele přejímá jeho funkci zástupce zapisova-

tele. 
c) Pokladník zodpovídá za veškeré účetnictví včetně měsíčního finančního 

plánu a roční bilance s výsledovkou. 
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3.  Sponzoři jsou oprávněni studovat Učení ducha. 

4.  Sponzoři mají volný přístup na regulérní generální shromáždění pasivní sku-
piny, avšak nemají při generálním shromáždění právo hlasovat. 

5.  Sponzoři mohou kdykoliv nahlédnout do stanov, avšak nemají právo nahlé-
dnout do ustanovení FIGU. 

Článek 8 Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

Generální shromáždění základní skupiny 49  (= GS-ZS49) 
Generální shromáždění sekundární základní skupiny  (= GS-SZS) 
Generální shromáždění pasivní skupiny  (= GS-PS) 
Mimořádné schůze základní skupiny 49 

Vedení s vůdčí a poradenskou funkcí spolku FIGU přejímá po Billyho úmrtí celá 
základní skupina pod vedením předsednictva spolku. 
Předsednictvo základní skupiny 49  (= PŘ-ZS49) 
Předsednictvo sekundární základní skupiny  (= PŘ-SZS) 

Na všech generálních shromážděních a mimořádných schůzích se musí vést 
protokol. 

Článek 9 Generální shromáždění základní skupiny 49 
(GS-ZS49) 

1. Obecně ke generálnímu shromáždění základní skupiny 49 

a) Regulérní GS-ZS49 mateřského centra se konají první sobotu každého 
kalendářního měsíce. 
Každý člen má povinnost se účastnit a disponuje jedním hlasem. 
GS-ZS49 je usnášeníschopné, pokud jsou přítomny přinejmenším 3/4 
všech členů. 
Při všech volbách, hlasování a usneseních je nezbytná jednohlasnost, 
jinak musí být předmět jednání odročen, dokud se na nějakém dalším GS 
nedocílí jednohlasnosti. 
Při usneseních, která se osobně týkají jednotlivého člena, se tento člen 
zdržuje hlasování.  
Vznikající předměty jednání se písemně oznamují každý třetí víkend v mě-
síci. 
Každý člen má právo podat písemné podněty pro další GS do třetího 
víkendu každého měsíce. 

b) Mimořádná (regulérní nebo mimořádná) generální shromáždění mohou 
být kdykoliv svolána na žádost 1/5 členů ZS49 nebo 1/3 předsednictva 
ZS49. 

c) Všichni delegáti předsednictva všech celosvětově existujících ZS49 se 
první sobotu v ČERVNU účastní GS v mateřském centru. 
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d) Regulérní GS-ZS49 všech celosvětově existujících vnějších ZS49 se konají 
každou druhou sobotu každého kalendářního měsíce. 

e) Neoznámené předměty jednání mohou být projednány, pokud jsou pro 
projednání všichni přítomní. 

f) Mimořádné schůze mohou být svolány kdykoliv podle potřeby, přičemž se 
však má brát v potaz především třetí víkend v měsíci – sobota večer nebo 
neděle. Pro tvorbu usnesení jsou rozhodující jen členové ZS49, kteří se 
účastní mimořádné schůze. 

2. Úkoly GS-ZS49 v mateřském centru 

a) Volba 9členného předsednictva na 20 let, které sestává z prezidenta, 
zapisovatele, pokladníka a dalších šesti členů předsednictva a jejich ná-
hradníků. 
 Volba zástupců prezidenta, zapisovatele a pokladníka, kteří budou 

činní v případě jejich zaneprázdnění. 
 Určení osob oprávněných k podpisu a určení formy podpisu (samo-

statný nebo kolektivní podpis). 

b) Celková správa FIGU celosvětově v koordinaci a shodě s delegáty před-
sednictva vnějších základních skupin 49. 

c) Přijetí/diskutování měsíčních a ročních zpráv prezidenta, zapisovatele 
a pokladníka. 

d) Rozhodování o předmětech jednání v seznamu. 
e) Schvalování protokolu posledního GS. 
f) Rozhodování o přijetí a vyloučení členů v případě všech skupin. 

g) Schvalování měsíčního finančního plánu a ročního vyúčtování. 
h) Volba dvou účetních revizorů za účelem posouzení ročního vyúčtování. 
i) Volba dvou členů předsednictva, kteří jsou delegováni do předsednictva 

sekundární základní skupiny. 
j) Zproštění úřadu nezpůsobilých členů předsednictva a nutné náhradní 

volby. 
k) Stanovení poplatků za průkazy, stanovení cen knih, tiskopisů a ostatních 

výdajů. 

l) Schvalování protokolů, které byly zhotoveny pracovními skupinami. 
m) Seznamování se s protokoly všech skupin FIGU. 
n) Kromě stanov se užívají rozšiřující body, pravidla a určení atd., která od-

povídají podrobným ustanovením. Ustanovení vznikla prostřednictvím GS-
ZS49. 

3. Úkoly vnějších GS-ZS49 na celém světě 

Úkoly jsou analogické s úkoly mateřského centra, jež jsou uvedené v bodu 2. 
Ohledně oblasti uvedené v bodu 2/b má každá ZS49 zvolit delegáta předsed-
nictva, který ovládá němčinu do té míry, aby mohl jako delegát zastávat úřad 
ve vztahu k mateřskému centru a mohl se osobně účastnit GS první sobotu 
v červnu v Semjase-Silver-Star-Center ve Schmidrüti CH-8495 a zastupovat 
tam zájmy vlastní skupiny a přidružených skupin. 

http://cz.figu.org 
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4. Generální shromáždění musejí probíhat jednou měsíčně v regulérně stanovené 
časy. Setkání o jiných víkendech neplatí jako generální shromáždění, nýbrž 
jako mimořádné schůze. Mimořádné schůze nemohou nahradit generální shro-
máždění a není při nich možné provádět volby. 

Článek 10 Generální shromáždění sekundární základní 
skupiny (GS-SZS) 

1.  Obecně ke generálnímu shromáždění sekundární základní skupiny 

GS sekundárních základních skupin spravují všechny vznikající obchody v rám-
ci své kompetence tak, jak to předem stanovuje celková koncepce FIGU. 
a) Regulérní GS sekundárních základních skupin se konají celosvětově ka-

ždou 4. sobotu kalendářního měsíce. 

b) Mimořádná GS se svolávají na žádost příslušné ZS49, vlastního před-
sednictva SZS; na žádost přinejmenším 1/5 všech členů SZS nebo při-
nejmenším  1/3 předsednictva SZS. 

c) Při usneseních, volbách a hlasování rozhoduje absolutní většina rozho-
dujících hlasů (přítomné osoby bez osob zdržujících se hlasování, při-
čemž 50 % plus 1 hlas = absolutní většina). 

2. Úkoly GS-SZS 

1)  Volba 7 členů devítičlenného předsednictva SZS na 20 let (2 členové 
předsednictva jsou voleni a delegováni nejblíže nadřazeným předsed-
nictvem ZS49). 

2)  Volba členů předsednictva SZS, kteří zastupují SZS a zájmy podřízené 
pasivní skupiny na měsíčních GS příslušné ZS49 (1 člen předsednictva 
na každých 30 členů SZS, čímž se při plném počtu 210 členů SZS účastní 
GS-ZS49 všech 7 zvolených členů dle bodu 2/1). 

3) Doporučení GS-ZS49 ohledně přijetí nových členů SZS do Centra nebo 
do jiných budov, do společného bydlení nebo do vlastní svobodné domác-
nosti. 

4) Vydávání a šíření všech knih, spisů a publikací FIGU. 
5) Vedení a správa pasivní skupiny; utváření a provádění každoročního ge-

nerálního shromáždění pasivní skupiny v měsíci květnu. 
6) Příjem příspěvků pasivních členů a odvod na ZS49. 
7) Průběžné administrativní úkoly: 

 Příprava GS, které se koná každou čtvrtou sobotu každého kalen-
dářního měsíce. 

 Vytřídění seznamu předmětů jednání s ohledem na došlé podněty. 
 Schvalování protokolu posledního GS. 
 Prezident, zapisovatel a pokladník seznamují s aktuální situací a nevy-

řízenými úkoly. 
 Tvorba usnesení, která se předkládají GS-ZS49 k definitivnímu 

schválení. 


