Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc z. s.
Křížkovského 2
779 00 Olomouc

Stanovy Vysokoškolského katolického hnutí Olomouc z. s.

Článek 1
Název a sídlo
1.1

Název spolku zní “Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc z. s.“ (dále jen „hnutí“).
Hnutí používá zkratku “VKH Olomouc“.

1.2

Sídlem hnutí je ulice Křížkovského 2, Olomouc, PSČ 779 00.
Článek 2
Právní postavení

2.1

Hnutí je právnickou osobou - spolkem založenou podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Je zapsáno podle zákona č.
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění
ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2818.

2.2

Hnutí je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
Článek 3
Cíl hnutí a předmět činnosti hnutí

3.1

Cílem hnutí je nabídka a organizace alternativního využití volného času
v křesťanském duchu zejména pro vysokoškolskou mládež (studenty).

3.2

Předmětem činnosti hnutí je organizace a zprostředkovávání vzdělávacích přednášek a
jiných akcí pro osobní, duchovní a společenský růst. Hnutí shromažďuje zejména
katolicky orientované studenty, navazuje kontakty a spolupráci s osobami a subjekty
obdobného zaměření u nás i v zahraničí. Hnutí koordinuje aktivity studentů a
podchycuje jejich potřeby v oblasti volného času a duchovního života. Hnutí
podporuje sebevzdělávání studentů a charitativní činnost.
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Článek 4
Členství v hnutí
4.1

Členství v hnutí je dobrovolné.

4.2

Členy hnutí mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli hnutí.

4.3

Členové hnutí jsou zejména studenti Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen
„UPOL“) a vyšších odborných škol se sídlem v Olomouci (dále jen “VOŠ“).

4.4

Členy hnutí mohou být také fyzické osoby neuvedené v odstavci 4.2, pokud souhlasí
se stanovami a cíli hnutí.

4.5

Členství v hnutí (dále jen „členství“) vzniká odevzdáním vyplněné přihlášky zástupci
výkonné rady, která je orgánem hnutí, a zaplacením členského příspěvku.

4.6

Trvání členství není časově omezeno.

4.7

Členství zaniká:
a) dlouhodobým neprojevováním zájmu o činnost hnutí,
b) vystoupením člena písemným oznámením,
c) úmrtím člena,
d) zánikem hnutí,
e) vyloučením člena usnesením výkonné rady pro porušování stanov hnutí,
f) v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.

4.8

Dokladem členství je zápis v evidenci členů hnutí.

4.9

Při zániku členství je člen vyškrtnut z evidence členů hnutí.

4.10

Osoba, která souhlasí s cíli a činnostmi hnutí a dlouhodobě je podporuje, se může stát
čestným členem hnutí. Výkonná rada na návrh člena hnutí může po předchozím
souhlasu navržené osoby jmenovat tuto osobu čestným členem hnutí. Při jmenování
navržená osoba přebírá jmenovací listinu čestného člena hnutí.

Článek 5
Práva a povinnosti členů hnutí
5.1

Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti hnutí,
b) být volen do orgánů hnutí,
c) hlasovat na shromáždění členů hnutí,
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d) účastnit se akcí pořádaných hnutím,
e) obracet se na orgány hnutí s podněty, žádostmi, návrhy či kritikou a žádat
jejich vyjádření po nejbližším zasedání výkonné rady.
5.2

Člen má povinnost zejména:
a) zachovávat hnutí ve vážnosti a žít v souladu se zásadami křesťanské morálky,
b) dodržovat stanovy hnutí,
c) podle možnosti se podílet na plnění cílů hnutí,
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech hnutí.

5.3

Členové hnutí platí členské příspěvky stanovené usnesením výkonné rady.

5.4

Hlasovací právo členů hnutí je rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda
hnutí.
Článek 6
Evidence členů hnutí

6.1

Hnutí vede evidenci členů formou uchování přihlášek členů. V přihláškách členů se
u každého člena uvádějí následující údaje:
 Jméno a příjmení,
 Bydliště,
 Datum narození,
 Tel. č./e-mail.

6.2

Evidenci členů za hnutí vede pověřený člen výkonné rady.

6.3

Evidence členů hnutí je neveřejná.
Článek 7
Orgány hnutí

7.1

Orgány hnutí jsou:
a) shromáždění členů,
b) výkonná rada,
c) předseda.

7.2

Členy orgánů hnutí mohou být pouze členové hnutí.
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Článek 8
Shromáždění členů
8.1

Shromáždění členů (dále jen “shromáždění“) je nejvyšším orgánem hnutí.

8.2

Shromáždění tvoří všichni členové hnutí.

8.3

Shromáždění předsedá předseda hnutí, pokud je nepřítomen, pak ten, koho pověří
výkonná rada.

8.4

Shromáždění svolává výkonná rada dle potřeby.

8.5

Shromáždění přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů.

8.6

Při hlasování o zrušení hnutí je potřebná tříčtvrtinová většina
přítomných členů.

8.7

Shromáždění zejména:
a) rozhoduje o zrušení a přeměnách hnutí,
b) rozhoduje o podstatných změnách v činnosti a cílech hnutí,
c) obrací se na členy výkonné rady s podněty, žádostmi, návrhy a/nebo kritikou.
Článek 9
Výkonná rada

9.1

Výkonná rada je výkonným orgánem hnutí, které řídí.

9.2

Výkonnou radu tvoří:
a) zástupci za jednotlivé fakulty UPOL a VOŠ z řad členů hnutí mající zájem
na fungování hnutí,
b) studentský kněz (kněz pověřený pastorací vysokoškolských studentů
v Olomouci).

9.3

Výkonná rada se skládá minimálně z pěti členů hnutí.

9.4

Při odstoupení člena výkonné rady jej nahradí člen hnutí schválený ostatními členy
výkonné rady.

9.5

Hlasovací právo všech členů výkonné rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje
předseda.

9.6

Členové výkonné rady volí ze svého středu předsedu výkonné rady, který je zároveň
předsedou hnutí.

9.7

Výkonnou radu svolává předseda dle potřeb, minimálně však jednou za každý semestr
akademického roku.
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9.8

Výkonná rada dále:
a) volí ze svého středu místopředsedu hnutí pro vnější záležitosti a místopředsedu
hnutí pro vnitřní záležitosti,
b) zajišťuje činnost hnutí,
c) rozhoduje o změně stanov,
d) schvaluje rozpočet a roční závěrku hospodaření hnutí,
e) přijímá nové členy výkonné rady,
f) přijímá členy hnutí,
g) stanovuje členské příspěvky, jejich výši a platební podmínky.

9.9

Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech
jejích členů.

9.10

Při hlasování o změně stanov a o členských příspěvcích je potřebná alespoň
dvoutřetinová většina přítomných členů.

9.11

Výkonná rada je oprávněna vydat organizační a jednací řád hnutí.

Článek 10
Předseda
10.1

Předseda je statutárním orgánem hnutí.

10.2

Předseda zastupuje hnutí navenek.

10.3. Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitým zájmem, pečlivostí a
loajalitou vůči hnutí.
10. 4 Předseda dále:
a) svolává výkonnou radu,
b) organizačně řídí výkonnou radu a její schůze,
c) předsedá shromáždění členů.
10. 5 Není-li předseda schopen dočasně zastávat svoji funkci, zaujímá jeho místo
místopředseda pro vnitřní záležitosti, a není-li toho schopen ani místopředseda
pro vnitřní záležitosti, pak místopředseda pro vnější záležitosti.
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Článek 11
Zásady hospodaření
11.1Hnutí hospodaří s vlastním a svěřeným majetkem.
11.2Zdrojem majetku hnutí jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) dary a příspěvky od fyzických a právnických osob,
c) výnosy z majetku,
d) příjmy z činností při naplňování cílů hnutí,
e) dotace.
11.3

Hnutí může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost za účelem podpory jeho hlavní
činnosti a cílů.

11.4

Za hospodaření hnutí odpovídá výkonná rada, která jednou za akademický rok
zveřejňuje pro členy hnutí zprávu o hospodaření hnutí.
Článek 12
Zánik hnutí

12.1

Hnutí může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí shromáždění
členů nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

12.2

V případě zániku hnutí výkonná rada rozhodne o majetkovém vypořádání hnutí.
Článek 13
Závěrečná ustanovení

13.1

Hnutí se může obracet na státní orgány a orgány samosprávy s peticemi.

13.2

Hnutí se může stát členem jiného spolku.

13.3

Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy hnutí. Mohou být měněny pouze
usnesením výkonné rady. Provedená změna stanov bude oznámena příslušnému
rejstříkovému soudu v souladu s § 75 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění.

13.4

Tyto stanovy a jejich změny nabývají vůči hnutí a jeho členům účinnosti dnem jejich
schválení výkonnou radou a vůči třetím osobám dnem zveřejnění jejich uložení
ve sbírce listin spolkového rejstříku příslušným rejstříkovým soudem.
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13.5

Znění těchto stanov bylo schváleno shromážděním členů konaném dne 2. 3. 2016,
jehož konání, program jednání a usnesení jsou uvedeny v zápise ze dne 2. 3. 2016.

V Olomouci, dne 2. 3. 2016

..............................................
Alžběta Kytnerová, předseda

Správnost stanov stvrzuje stávající předseda:

..............................................
Michal Štverák, předseda
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