Stanovy Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika, z. s.

Valná hromada Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika se usnesla na stanovách v
tomto znění:

Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Spolek Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z.s. (dále jen “Spolek“) je
samosprávným a dobrovolným svazkem právnických osob.
2. Spolek je spolkem ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Název Spolku je Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s., může vystupovat
také pod názvem VKH ČR, z.s. Anglický překlad názvu Spolku je „The Movement of
Catholic University Students Czech Republic“, německý překlad je „Katholische
Hochschulgemeinde Tschechische Republik“.
4. Adresa sídla Spolku je Kozí 8, 602 00 Brno.

Čl. II
Účel a činnost Spolku
VKH ČR, které bylo založeno a staví na křesťanských hodnotách, si klade za cíl je udržovat,
rozvíjet a předávat. Nejdůležitějším posláním je rozvoj mladého člověka stimulující jeho
osobnostní, profesní, sociální, fyzický a duchovní růst.
Účelem činnosti Spolku je především:
 zastupování a koordinace aktivit jednotlivých členů Spolku,
 podpora komunikace mezi jednotlivými členy Spolku,
 vytváření prostoru pro vzájemné setkávání a obohacování vysokoškolských studentů
především na celostátní úrovni,
 vytváření kontaktů a spolupráce s dalšími organizacemi, tuzemskými i mezinárodními,
 podpora dobrovolnictví.
Hlavní činností spolku sloužící k naplňování zájmu a účelu je:


organizace

a

zprostředkování

duchovních,

vzdělávacích,

kulturních

a

volnočasových aktivit, shromažďování a zprostředkování přístupu k informacím
užitečným pro studenty,


napomáhání vzájemné výměně získaných zkušeností mezi jednotlivými členy,
propojování činností jednotlivých členů s činnostmi ostatních a jejich koordinace,



organizace celostátních setkání vysokoškolských studentů,



organizace konferencí, studentských poutí, sportovních, kulturních a jiných aktivit,



vydávání materiálů sloužících k propagaci Spolku a propagaci členů Spolku a
jiných tiskovin.

Vedle hlavní činnosti vyvíjí spolek vedlejší činnost spočívající v získávání prostředků za
účelem podpory hlavní činnosti.

Čl. III
Členství
1. Členem Spolku může být výlučně právnická osoba. Člen vyjadřuje přijetím členství
souhlas se stanovami VKH ČR.
2. O přijetí za člena rozhoduje Valná hromada na základě jeho písemné žádosti.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena a jeho zapsáním do seznamu členů Radou
Spolku.
4. Členství zaniká:
a. vystoupením člena písemným oznámením Prezidentovi Spolku,
b. zánikem člena,
c. vyloučením na základě rozhodnutí Valné hromady,
d. zánikem Spolku.
5. Valná hromada může na základě návrhu Kontrolní komise nebo člena Spolku vyloučit
člena zejména v případě, že:
a. vědomě brání plnění účelu nebo činnosti Spolku,
b. vědomě brání jinému členu Spolku v plnění jeho povinností nebo užívání práv
nabytých v souvislosti s členstvím ve Spolku,
c. zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena,
d. svou aktivitou působí proti účelu Spolku nebo poškozuje dobré jméno Spolku
nebo jména členů jeho orgánů, přestože byl na své jednání a na možnost
vyloučení písemně upozorněn.

Čl. IV
Čestný radní
6. Čestným radním může Valná hromada jmenovat fyzickou osobu, která souhlasí
se stanovami a účelem Spolku a která se výjimečně zasloužila o rozvoj Spolku.
Z tohoto titulu neplynou pro čestného radního žádná práva a povinnosti. Platnost titulu
čestného radního zaniká:
a. odnětím čestného členství na základě rozhodnutí Valné hromady,
b. zánikem Spolku,
c. jeho rezignací vyslovenou vrácením dekretu.
Čl. V
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
a. podílet se na činnosti Spolku,
b. vysílat své zástupce do Valné hromady,
c. obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi,
d. požadovat informace týkající se účelu a činnosti Spolku,
e. využívat poznatky a informace získané ve Spolku,
f. navrhovat přijetí nového člena,
g. navrhovat vyloučení člena,
h. navrhovat kandidáty na post Prezidenta, členy Rady a Kontrolní komise
Spolku,
i. dávat návrh na odvolání Prezidenta, členů Rady a členů Kontrolní komise
Spolku.
2. Člen má povinnost zejména:
a. dodržovat stanovy Spolku,
b. jednat v souladu s cíli Spolku,
c. ve lhůtě 30 dní oznamovat Radě Spolku změny svých údajů uvedených
v seznamu členů,
d. rozvíjet a obohacovat aktivity Spolku.

Čl. VI
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:
1. Valná hromada,
2. Rada,
3. Prezident,
4. Viceprezident,
5. Kontrolní komise.

Čl. VII
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří ji pověření zástupci jednotlivých
členů Spolku.
2. Valnou hromadu svolává Prezident Spolku dle potřeby, nejméně jedenkrát do roka.
Prezident je povinen svolat Valnou hromadu, požádá-li o to alespoň polovina všech
členů či Kontrolní komise. V těchto případech je Prezident povinen svolat Valnou
hromadu nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti.
3. Prezident svolá Valnou hromadu alespoň 14 dní předem zasláním pozvánky
předsedům členů Spolku elektronickou formou.
4. Jednání Valné hromady řídí Prezident. Z každého zasedání je vyhotoven zápis, který
musí být ověřen a podepsán Prezidentem a dvěma Valnou hromadou pověřenými
ověřovateli.
5. Valná hromada:
a. ukládá úkoly a pokyny Radě Spolku (dále jen „Rada“) k dalšímu směřování
a naplňování cílů Spolku,
b. volí Prezidenta Spolku,
c. odvolává Prezidenta Spolku,
d. volí členy Rady,
e. odvolává členy Rady,

f. volí členy Kontrolní komise,
g. odvolává členy Kontrolní komise,
h. přijímá změny stanov,
i. přijímá členy Spolku,
j. vylučuje člena Spolku,
k. hlasuje o zániku Spolku,
l. volí Čestného radního,
m. odvolává Čestného radního.
6. Každý člen Spolku disponuje odpovídajícím počtem volebních hlasů dle počtu svých
členů:
 jeden hlas - do 100 členů včetně
 dva hlasy - od 101 do 400 členů včetně
 tři hlasy - od 401 členů více
7. Valná hromada rozhoduje za přítomnosti alespoň poloviny všech členů Spolku.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta Spolku, s výjimkou volby týkající
se čl. IX odst. 5, bodu b; v takovém případě je nutno volbu zopakovat.
8. Valná hromada rozhoduje:
a. minimálně dvou třetinovou většinou všech volebních hlasů Spolku o přijetí
změny stanov, o přijetí člena, o vyloučení člena, odvolání Prezidenta či Rady
a zániku Spolku,
b. prostou většinou všech hlasů o volbě Prezidenta,
c. prostou většinou hlasů přítomných zástupců členů o všech ostatních
záležitostech.
9. Není-li Valná hromada na svém jednání schopna usnášet se, může být znovu svolána
novou pozvánkou na náhradní jednání Valné hromady. Náhradní jednání Valné
hromady se přiměřeně řídí ustanoveními občanského zákoníku o náhradním zasedání
členské schůze.
10. Ustanovení těchto stanov o Valné hromadě se v případech neupravených těmito
stanovami přiměřeně řídí ustanoveními občanského zákoníku o členské schůzi.

Čl. VIII
Rada
1. Rada je výkonným orgánem Spolku.
2. Rada se sestává z Prezidenta Spolku a dalších minimálně tří členů. Členy Rady volí
Valná hromada. Funkční období členů Rady je 2 roky.
3. Rada zasedá nejméně jednou ročně, svolává ji Prezident. Rada je usnášeníschopná za
přítomnosti většiny všech členů Rady.
4. Rada rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výslovně svěřeny Valné hromadě
nebo Kontrolní komisi (čl. VII odst. 5, písm. a-m; čl. X odst. 5, písm. a-d).
5. Rada volí ze svého středu Viceprezidenta nadpoloviční většinou všech členů Rady.
6. Rada rozhoduje, není-li stanoveno jinak, prostou většinou hlasů členů účastnících se
hlasování, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta.
7. V případě, že je potřeba rozhodnout o jakékoliv náhle otázce, která spadá
do rozhodovací pravomoci Rady, může Prezident rozhodnout z důvodu rychlosti
a operativnosti, že hlasování se uskuteční elektronickou formou prostřednictvím
elektronické pošty. Výsledek hlasování musí každý člen Rady potvrdit nejpozději
do 30 dnů od tohoto hlasování svým podpisem k zápisu z hlasování.
8. Prezident může povolit elektronické hlasování členu Rady, pokud tento člen Rady
předem omluví svou neúčast na zasedání.

Čl. IX
Prezident a viceprezident
1. Prezident Spolku je individuálním statutárním orgánem Spolku. Statutární orgán jedná
samostatně tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis. Prezident je zastupován na
základě písemného pověření od Prezidenta.
2. Prezidentem Spolku se může stát člen římskokatolické církve.

3. Prezidenta volí Valná hromada Spolku.
4. Funkční období Prezidenta trvá 2 roky. Začíná dnem následujícím po dni skončení
funkčního období předcházejícího Prezidenta. K předání funkce a všech souvisejících
náležitostí musí dojít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od
ukončení funkčního období Prezidenta.
5. Funkční období Prezidenta končí:
a. uplynutím dvouletého funkčního období,
b. odvoláním Valnou hromadou,
c. odstoupením oznámeným písemnou formou předsedovi Kontrolní komise,
d. úmrtím Prezidenta.
6. Prezident může samostatně rozhodovat o finančních záležitostech do výše 50.000,- Kč
(slovy: padesát tisíc korun českých) či ekvivalentní částce v jiné měně.
7. Prezident je povinen vést seznam členů Spolku. Zápisy a výmazy jsou prováděny do 7
dnů od vzniku a zániku členství. Seznam členů je uložen v sídle Spolku. Seznam členů
není zpřístupněn.
8. Viceprezident Spolku zastupuje Spolek, pokud Prezident není schopen vykonávat svou
funkci, v době jeho nepřítomnosti či nemožnosti jednat. V tomto případě je
Viceprezident oprávněn Spolek zastupovat samostatně bez dalšího v rozsahu práv a
povinností Prezidenta.
9. Viceprezident je členem Rady a je volen z jejího středu nadpoloviční většinou všech
členů Rady na dobu funkčního období Rady.

Čl. X
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je orgán, který kontroluje činnost Rady a statutárního orgánu.
2. Kontrolní komise Spolku je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Spolku, zejména
hospodaření a dodržování stanov. Má jednoho stálého a minimálně dva členy volené
Valnou hromadou na období dvou let.
3. Kontrolní komise si volí ze svého středu předsedu Kontrolní komise.
4. Pokud některý člen Kontrolní komise rezignuje na svoji funkci, jmenuje stálý člen
Kontrolní komise chybějícího člena na základě návrhu jednotlivých členů Spolku.
5. Kontrolní komise:
a. kontroluje hospodaření, dodržování stanov, smluv a dalších právních předpisů,
b. navrhuje hlasování o vyloučení člena a zániku Spolku,
c. navrhuje odvolání Prezidenta či členů Rady,
d. svolává Valnou hromadu v případě, že Prezident neplní své povinnosti
vyplývající z čl.VII odst.2.
6. Kontrolní komise předkládá na Valné hromadě zprávu o zjištěních za uplynulé období.
Na případná pochybení však může Kontrolní komise členy Spolku upozorňovat také
kdykoliv v období mezi Valnými hromadami. Před zveřejněním takové zprávy
o zjištěném pochybení ostatním členům Spolku musí Kontrolní komise požádat orgán,
který pochybil, o vyjádření. Pro vypracování tohoto vyjádření stanoví přiměřenou
časovou lhůtu. Pokud v této lhůtě vyjádření neobdrží, může zprávu o pochybení dát k
dispozici ostatním členům Spolku.
7. Jménem Kontrolní komise jedná její předseda. Předseda Kontrolní komise určí, jakým
způsobem bude Kontrolní komise vykonávat svoje kompetence a způsob, kterým bude
Kontrolní komise rozhodovat.
8. Kontrolní komise má právo na všechny informace, které souvisí s činností Spolku. Pro
svoji činnost si může pořizovat kopie všech dokumentů Spolku.

Čl. XI
Duchovní rádce
Duchovní rádce Spolku podporuje Spolek k růstu v křesťanském duchu. Může se jím stát
pouze římskokatolický kněz, kterého vybírá Rada Spolku. Zpravidla se jím stává národní
koordinátor pro pastoraci vysokoškolských studentů jmenovaný předsedou ČBK. Je stálým
členem Kontrolní komise Spolku dle ustanovení čl. X odst. 2. Může se účastnit jednání Rady.
Rozsah a forma spolupráce na jednotlivých aktivitách Spolku závisí na vzájemné dohodě
mezi Duchovním rádcem a Radou.
Čl. XII
Zásady hospodaření
 Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem.
 Zdroji majetku jsou zejména:


příjmy z grantů, darů a příspěvků fyzických a právnických osob,



výnosy z majetku,



příjmy z doplňkové činnosti.

 Příjmy Spolku mohou být použity výhradně na pokrytí nákladů na hlavní činnost,
která je v souladu s účelem Spolku.
 Za hospodaření Spolku odpovídá Rada. Zprávu o hospodaření předkládá Prezident
Valné hromadě.
Čl. XIII
Zrušení Spolku
1. Ke zrušení Spolku dochází:
a. rozhodnutím Valné hromady o dobrovolném zrušení Spolku,
b. pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci o jeho zrušení.
2. V případě rozhodnutí o zrušení Spolku je Valnou hromadou povolán likvidátor, který
nabývá působnosti statutárního orgánu a odpovídá za řádný výkon funkce. Jeho
úkolem je provést likvidaci Spolku a majetek Spolku rozdělit rovným dílem mezi jeho
členy.

Čl. XIV
Závěrečná ustanovení
Dne 21. 4. 2018 Valná hromada VKH ČR jednomyslně rozhodla o změně stanov Spolku v
souladu s Čl. VII, odstavec 5, písm. g. stanov, které byly vloženy do sbírky listin spolkového
rejstříku Krajským soudem v Brně ode dne 26. 4. 2016 pod značkou L 9486/SL3/KSBR.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku. Jakákoliv změna
stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí Valnou hromadou a účinnosti dnem, kdy bude
vložena rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Lukáš Hanzlík,
prezident Spolku

