Stanovy
Občanské sdružení církevních škol a církevních školských zařízení
České republiky

Článek I.
Název, sídlo a působnost sdružení
1) Název: Občanské sdružení církevních škol a církevních školských za ízení České
republiky
2) Sídlo: Česká biskupská konference, Thákurova 3, 160 00, Praha 6
3) Sdružení působí na území ČR.

Článek II.
Cíl a předmět činnosti sdružení
1) Cílem činnosti sdružení je podpora působení církevních škol a církevních školských
za ízení. Členové občanského sdružení jsou p esvědčeni o nezastupitelnosti působení
církevních škol a církevních školských za ízení v České republice.
2) Sdružení poskytuje církevním školám a církevním školským za ízením a jejich
z izovatelům poradenský a vzdělávací servis. Snaží se o podporu jejich činnosti p i
získávání finančních prost edků.
3) Sdružení se snaží o kultivovanou propagaci církevních škol a církevních školských
za ízení. Iniciuje aktivity smě ující k odpovídajícímu zviditelnění p ínosu církevních škol
a církevních školských za ízení v očích odborné i laické ve ejnosti.
4) Sdružení má za cíl koordinaci s politickými, zákonodárnými a státními subjekty a
činiteli, koordinaci s obcemi, kraji a dalšími odpovědnými orgány ve prospěch p íznivého
ovlivňování legislativního, ekonomického a celkově společenského prost edí pro činnost
církevních škol a církevních školských za ízení.
Článek III.
Členství ve sdružení
1) Členem sdružení se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které souhlasí s
posláním a zamě ením sdružení a jsou ochotny se na jeho činnosti podílet.
2) Podmínkou členství fyzické osoby je věk nad 1Ř let.
3) Členství vzniká rozhodnutím rady sdružení na základě písemné p ihlášky.
4) Výše členského p íspěvku je stanoví rada sdružení p íspěvkovým ádem.
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5) Členství ve sdružení zaniká:
a) písemným oznámením člena o vystoupení ze sdružení,
b) úmrtím člena,
c) zánikem nebo zrušením právnické osoby, která je členem sdružení,
d) zrušením členství radou.
6) Rada může zrušit členství, pokud člen závažně či opakovaně poruší stanovy sdružení
nebo pokud svým jednáním hrubě poškozuje zájmy sdružení.
7) Člen sdružení se může do 14 dnů od doručení oznámení o zrušení členství proti
rozhodnutí rady písemně odvolat k nejbližší valné hromadě; odvolání proti zrušení
členství nemá odkladný účinek.
Článek IV.
Práva a povinnosti členů
1) Členové mají právo:
a) podílet se na činnosti sdružení,
b) vznášet návrhy a podněty, vyjad ovat se k otázkám činnosti sdružení a hlasovat
o nich na valné hromadě,
c) volit a být voleni do orgánů sdružení,
d) být informováni o plánech a o činnosti sdružení a jeho orgánů, o hospoda ení
sdružení a o využití získaných prost edků.
2) Členové mají povinnost:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) jednat v souladu se zamě ením a posláním sdružení a podílet se podle svých
možností na jeho činnosti
c) platit roční členské p íspěvky.
3) Výše uvedená práva a povinnosti jsou u právnických osob, které jsou členy sdružení,
uplatňována prost ednictvím jejich statutárních zástupců pop . prost ednictvím jimi
zplnomocněných osob.

Článek V.
Orgány sdružení
1) Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada sdružení (dále valná hromada)
b) rada sdružení
c) revizní komise sdružení (dále revizní komise).
d) p edseda
e) místop edseda
2) Členové rady a revizní komise musí být ádnými členy sdružení. Volební období rady
a revizní komise je dvouleté.
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Článek VI.
Valná hromada
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvo í ji členové sdružení. Právnické
osoby, které jsou členy sdružení, jsou zastoupeny svými statutárními zástupci, pop .
jimi zplnomocněnými osobami.
2)

ádnou valnou hromadu svolává rada sdružení minimálně jednou za rok písemnou
pozvánkou zaslanou alespoň 30 dnů p ed termínem konání valné hromady všem
členům sdružení. Pozvánka obsahuje návrh programu p ipravený radou. Mimo ádnou
valnou hromadu je rada povinna svolat, jestliže ji o to písemně požádá minimálně
jedna t etina členů sdružení. Mimo ádná valná hromada se koná nejpozději 45 dnů po
doručení žádosti o její konání radě.

3) Pokud se tak valná hromada usnese, může být ve ejnost z části programu valné
hromady nebo z celé valné hromady vyloučena.
4) Valná hromada
a) schvaluje stanovy
b) schvaluje změny stanov
c) volí a odvolává radu sdružení
d) volí a odvolává revizní komisi
e) rozhoduje a o zrušení členství sdružení v p ípadech uvedených v čl. III odst.7
f) usnáší se o zániku sdružení
g) projednává a schvaluje zprávy rady sdružení o hospoda ení a činnosti
v uplynulém roce a zprávy revizní komise.
h) usnesením zavazuje radu sdružení p i její činnosti
5) Valná hromada se usnáší, není-li dále uvedeno jinak, nadpoloviční většinou hlasů
p ítomných členů. K platnosti rozhodnutí dle bodů 4) a), b) a e) je zapot ebí
dvout etinové většiny hlasů p ítomných členů sdružení. K platnosti rozhodnutí o
zániku sdružení je zapot ebí dvout etinové většiny všech členů sdružení.
6) Zápisy z valných hromad se ukládají po celou dobu trvání sdružení.
7) O způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu rozhoduje valná hromada.

Článek VII.
Rada sdružení
1) Rada sdružení má pět členů.
2) Rada sdružení ze svého st edu volí a odvolává p edsedu sdružení a minimálně jednoho
místop edsedu sdružení.
3) Rada každoročně p edkládá valné hromadě zprávu o činnosti a hospoda ení.
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4)

Rada se schází podle dohodnutého plánu zasedání, nejméně však čty ikrát do roka. V
p ípadě pot eby svolává mimo ádné zasedání rady p edseda sdružení nebo v jeho
nep ítomnosti místop edseda sdružení. P edseda je rovněž povinen svolat radu,
požádají-li o to alespoň t i členové rady.

5) Rada je usnášeníschopná, je-li p ítomna nadpoloviční většina členů rady. Rada se
usnáší nadpoloviční většinou hlasů p ítomných členů rady, kromě bodu 5) a) tohoto
článku a rozhodnutí o zrušení členství, kdy je k rozhodnutí zapot ebí dvout etinové
většiny všech členů rady. V p ípadě rovnosti hlasů se hlas p edsedy sdružení počítá za
dva hlasy.
6) Rada
a) rozhoduje o založení za ízení z ízených sdružením, jmenuje a odvolává jejich
zástupce.
b) spolupracuje p i naplňování cílů sdružení s orgány státní správy, místní
samosprávy a s dalšími organizacemi
c) rozhoduje o všech dalších otázkách sdružení, nejsou-li vyhrazeny do
pravomoci valné hromady nebo svě eny do pravomoci p edsedy a
místop edsedů sdružení
d) je odvolacím orgánem pro zaměstnance všech za ízení z ízených sdružením p i
jejich jednání se statutárními zástupci za ízení.
7) Jednat a vystupovat v právních vztazích za sdružení může p edseda nebo
místop edseda sdružení, ostatní členové rady pak v rámci kompetencí, které jim rada
sdružení svě í.

Článek VIII.
Revizní komise
1) Revizní komise je t íčlenná. Ze svého st edu si volí p edsedu.
2) Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v radě sdružení.
3) Revizní komise provádí kontrolní činnost podle vlastních rozhodnutí. Písemné zprávy
o výsledcích své činnosti s návrhy na opat ení p edkládá radě a valné hromadě; zprávu
valné hromadě je revizní komise povinna p edložit na každém jejím ádném zasedání.

Článek IX.
Hospodaření sdružení
1) Sdružení je způsobilé nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Se svým či
svě eným majetkem a se všemi získanými prost edky nakládá výhradně v souladu
s posláním a zamě ením sdružení.
2) Hospoda ení se ídí ročním rozpočtem schváleným radou.
3) Finančními prost edky sdružení disponují členové rady sdružení, zmocnění k tomu
radou sdružení.
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4) Hospoda ení a činnost jednotlivých za ízení z ízených či provozovaných sdružením se
ídí jejich vlastním organizačním ádem schváleným radou sdružení.
5) Zdroje pot ebné k naplnění poslání a cílů sdružení tvo í:
a) p íspěvky členů a p íznivců sdružení,
b) finanční a věcné dary od tuzemských a zahraničních fyzických i právnických
osob a sponzorů,
c) děděním,
d) p íjmy z vlastních akcí sdružení, z hospodá ské činnosti, výnosů z hospoda ení
s vlastním majetkem, a z výsledků činnosti účelových za ízení získané,
e) dotace p íslušných státních orgánů a jiných právnických osob, s nimiž sdružení
disponuje podle pravidel stanovených těmito orgány.
6) Sdružení je neziskovou organizací.

Článek X.
Závěrečná ustanovení
1)
Sdružení zanikne, usnese-li se o zániku sdružení valná hromada dvout etinovou
většinou hlasů všech členů. Likvidaci sdružení provede likvidační komise ustavená radou
sdružení. O majetku musí být rozhodnuto výhradně v souladu se zamě ením sdružení a ve
shodě s p ípadnými smlouvami uzav enými mezi sdružením a orgány státní správy, místní
samosprávy nebo s významnými sponzory sdružení a jím z ízených za ízení.
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