STANOVY
Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska, z.s.

I.

Úvodní ustanovení

1. Název: Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska, z.s.
2. Zkratka: KRC Sedmikráska, z.s.
3. Sídlo: Zieglerova 230, 500 03 Hradec Králové 3

II.

Cíle činnosti

1. KRC Sedmikráska, z.s. (dále jen „KRC Sedmikráska“) podporuje rodiny, matky a otce na
mateřské nebo rodičovské dovolené, resp. všechny, kdo celodenně pečují o dítě
v předškolním věku, v jejich rodičovské roli.
2. KRC Sedmikráska jim umožňuje vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat
se, využívat vlastních schopností a znalostí k předávání zkušeností o výchově, zdraví a
psychologii rodinného života.
3. KRC Sedmikráska ulehčuje osobám uvedeným v odstavci 1 nástup do zaměstnání po
skončení mateřské nebo rodičovské dovolené navazováním vztahů společenských a
přátelských, posilováním sebevědomí, organizováním tematických kurzů.
4. KRC Sedmikráska nabízí aktivní způsob trávení času pro celé rodiny.
5. KRC Sedmikráska nabízí pomoc při řešení drobných problémů vzájemnou komunikací.
6. KRC Sedmikráska nabízí dětem prostředí vzájemné důvěry, nové vztahy, zkušenosti a
kamarády mimo rámec rodiny. Toto dítě prožívá zpravidla spolu s matkou, posíleno
jistotou její přítomnosti.
7. KRC Sedmikráska organizuje výchovné a vzdělávací programy pro děti, matky, otce a
ostatní příbuzné podle jejich aktuálních potřeb, požadavků a se vzájemnou výpomocí.
8. KRC Sedmikráska pořádá akce pro celé rodiny a tím posiluje vztahy mezi generacemi.

9. KRC Sedmikráska spolupracuje s kulturními, sociálními, zdravotnickými institucemi a
s ostatními organizacemi, které mají podobnou sféru zájmů, dále pak se školskými
zařízeními, a nadacemi a nadačními fondy.
10. KRC Sedmikráska je křesťanské sdružení otevřené všem zájemcům bez ohledu na jejich
vyznání při zásadě respektování preference křesťanského zaměření činnosti a na základě
vzájemné tolerance všech.

III.

Členství

1. Členem nebo členkou (dále jen „člen“) KRC Sedmikráska může být každá zletilá osoba,
která se hodlá aktivně zapojit do činnosti KRC Sedmikráska.
2. Členství vzniká dnem odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky některému ze členů
výkonného výboru.
3. Každý člen je povinen platit členské příspěvky ve stanovené výši. Zaplacený členský
příspěvek ani jeho část se nevrací.
4. Povinností člena je podílet se podle svých možností na aktivitách KRC Sedmikráska, hájit
jeho zájmy, účastnit se jednání valné hromady nebo alespoň volby členů volených orgánů
KRC Sedmikráska. Dále je člen povinen oznámit bez zbytečného odkladu změny
v podstatných údajích týkajících se jeho osoby, zejména změnu v kontaktních údajích,
dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy a dohody a nepodnikat žádné kroky, které
by byly v rozporu se zájmy KRC Sedmikráska nebo poškozovaly jeho dobré jméno.
5. Členství zaniká:
a) nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečné lhůtě stanovené ve výzvě k
zaplacení, byl-li člen na takový následek ve výzvě upozorněn,
b) doručením písemného oznámení o vystoupení z KRC Sedmikráska,
c) úmrtím člena,
d) rozhodnutím výkonného výboru o vyloučení člena pro hrubé porušení pravidel
dobrého soužití nebo
e) rozhodnutím výkonného výboru o vyloučení člena pro opakované porušování těchto
stanov, od kterého neupustil ani přes písemné napomenutí ze strany předsedy,

f) rozhodnutím výkonného výboru o vyloučení člena v případě, že se člen třikrát bez
omluvy nezúčastní jednání valné hromady ani volby členů volených orgánů KRC
Sedmikráska
g) zánikem KRC Sedmikráska nebo změnou jeho právní formy ve formu nepřipouštějící
členství některého ze stávajících členů.
6. Rozhodnutí o vyloučení člena dle odstavce 5 písm. d), e) a f) musí být výkonným výborem
přijato alespoň 4/5 většinou hlasů všech jeho členů. Proti rozhodnutí může člen, jehož se
týká, podat písemné odvolání do 15 dnů od jeho doručení na adresu sídla KRC
Sedmikráska. O odvolání rozhoduje valná hromada. Podané odvolání má odkladný
účinek.
7. Rozhodnutí dle odstavce 6 se oznamuje danému členovi písemně na adresu uvedenou
v členské přihlášce, popř. na jinou korespondenční adresu, kterou člen sdělí. Rozhodnutí
se považuje za doručené též v případě, že jej člen odmítne převzít a to dnem takového
odepření, jakož i uplynutím úložní doby držitele poštovní licence.
8. Seznam členů spolku je neveřejný. Zápis, výmazy a změny podstatných údajů v zápisech
je oprávněn provést kterýkoli člen výkonného výboru nebo pověřený zaměstnanec KRC
Sedmikráska.

IV.

Orgány

Orgány KRC Sedmikráska jsou:
a) valná hromada,
b) výkonný výbor,
c) předseda,
d) kontrolní výbor.

V.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem KRC Sedmikráska.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové KRC Sedmikráska.
3. Valnou hromadu svolává předseda jedenkrát ročně. Valnou hromadu svolá předseda též
z podnětu alespoň jedné třetiny členů spolku nebo z podnětu kontrolního výboru. Pokud

předseda nemůže vykonávat svou funkci a překážka výkonu jeho funkce není pouze
krátkodobého a přechodného rázu, svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu
výkonný výbor.
4. Průběh jednání a způsob hlasování valné hromady je upraven v Jednacím a volebním
řádu valné hromady KRC Sedmikráska (dále jen „jednací řád valné hromady“).
5. Valná hromada:
a) probírá činnost a hospodaření KRC Sedmikráska za uplynulé období,
b) volí a odvolává členy výkonného výboru,
c) volí a odvolává předsedu KRC Sedmikráska z řad členů výkonného výboru,
d) volí a odvolává členy kontrolního výboru KRC Sedmikráska,
e) rozhoduje o změnách stanov, přeměně nebo zrušení KRC Sedmikráska,
f) přijímá jednací řád valné hromady,
g) schvaluje výroční zprávu KRC Sedmikráska,
h) schvaluje výsledek hospodaření KRC Sedmikráska,
i) rozhoduje o návrzích předložených výkonným výborem a projednává úkoly na další
období,
j) rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodnutí.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina jejích
členů. Za přítomného člena valné hromady se pro účely tohoto článku považuje i takový
její člen, který hlasoval v souladu s pravidly distančního hlasování upravenými v jednacím
řádu valné hromady.
7. K přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny jejích
přítomných členů, není-li dále stanoveno jinak. K rozhodnutí o změně stanov, přeměně
nebo zrušení KRC Sedmikráska je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 přítomných členů valné
hromady. Při volbě výkonného výboru, kontrolního výboru a předsedy KRC Sedmikráska
se postupuje zvláštním způsobem upraveným jednacím řádem valné hromady.

VI.

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je tvořen pěti členy KRC Sedmikráska. Funkční období člena výkonného
výboru je jednoleté; opětovná volba je možná.

2. Výkonný výbor se schází v průběhu školního roku alespoň jedenkrát měsíčně, jinak dle
potřeby.
3. Výkonný výbor zodpovídá za zajišťování chodu KRC Sedmikráska, vede evidenci členů KRC
Sedmikráska, stanovuje výši a splatnost členského příspěvku a schvaluje vnitřní předpisy
KRC Sedmikráska upravující jeho provoz.
4. Funkce člena výkonného výboru zaniká
a) zánikem jeho členství v KRC Sedmikráska,
b) rozhodnutím valné hromady o jeho odvolání nebo
c) uplynutím dvou týdnů od doručení písemného oznámení o vzdání se funkce člena
výkonného výboru.

VII.

Předseda

1. Předseda je členem výkonného výboru a je statutárním orgánem KRC Sedmikráska.
Funkční období předsedy je jednoleté; opětovná volba je možná.
2. Předsedou může být zvolena pouze osoba, která není omezena ve svéprávnosti a dále
nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, trestný čin hospodářský nebo
trestný čin proti majetku, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena (dále jen
„bezúhonnost“). Ztrátou bezúhonnosti či nabytím právní moci rozhodnutí o omezení
svéprávnosti funkce předsedy zaniká.
3. Předseda zastupuje KRC Sedmikráska navenek, je povinen jednat s péčí řádného
hospodáře ve prospěch KRC Sedmikráska. Předseda rovněž odpovídá za řádné plnění
povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
4. Předseda může pověřit jinou osobu jednáním navenek ve prospěch KRC Sedmikráska.
5. Není-li do okamžiku uplynutí funkčního období předsedy zvolen předseda nový,
vykonává předseda, jehož funkční období by jinak uplynulo, svou funkci až do doby
zvolení nového předsedy; to neplatí, pokud je odvolán nebo se své funkce vzdá.
6. Předseda se může své funkce vzdát podáním doručeným na adresu sídla KRC
Sedmikráska.

VIII. Kontrolní výbor

1. Kontrolní výbor dohlíží, zda jsou záležitosti KRC Sedmikráska vedeny v souladu se
stanovami, právními předpisy, usneseními Valné hromady a ostatními vnitřními předpisy
KRC Sedmikráska. V případě zjištění nedostatků informuje výkonný výbor a nedojde-li
k nápravě i valnou hromadu.
2. Členem kontrolního výboru KRC Sedmikráska se může stát každý, kdo splňuje podmínky
pro přijetí za člena, není omezen ve svéprávnosti a dále nebyl pravomocně odsouzen pro
úmyslný trestný čin, trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, pokud se na
něj nehledí, jako by nebyl odsouzen (dále jen „bezúhonnost“).
3. Členem kontrolního výboru nemůže být
a) člen výkonného výboru nebo likvidátor KRC Sedmikráska,
b) zaměstnanec KRC Sedmikráska, jehož náplň práce obsahuje vedení účetnictví
nebo zajišťováním provozu KRC,
c) osoba blízká k předsedovi.
4. Kontrolní výbor je tříčlenný a schází se alespoň jednou za tři měsíce.
5. Funkční období členů kontrolního výboru je jednoleté, opětovné zvolení je možné.
6. Členové kontrolního výboru jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů KRC Sedmikráska a
požadovat vysvětlení od členů výkonného výboru a ostatních osob zodpovědných za
zajišťování činností souvisejících s provozem KRC Sedmikráska.
7. Funkce člena kontrolního výboru zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) uplynutím dvou týdnů od doručení písemného oznámení o vzdání se funkce
člena kontrolního výboru,
c) rozhodnutím valné hromady o jeho odvolání,
d) vznikem neslučitelnosti funkcí podle odstavce 3 nebo
e) ztrátou bezúhonnosti či nabytím právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

IX.

Pobočné spolky

1. Pobočné spolky KRC Sedmikráska nezřizuje.

X.

Zásady hospodaření

1. KRC Sedmikráska je nezisková organizace.

2. KRC Sedmikráska hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
3. Zdroji majetku jsou zejména:
a) příjmy z členských příspěvků,
b) příjmy z činností provozovaných KRC Sedmikráska,
c) příjmy z darů právnických a fyzických osob,
d) příspěvky z veřejných rozpočtů, grantů,
e) příjmy z prodeje výrobků fyzických i právnických osob,
f) výnosy z majetku spolku.
4. Zisk KRC Sedmikráska je používán k rozvoji aktivit a k zajištění provozu, nemůže být
rozdělován členům spolku ani jiným osobám.
5. O hospodaření se vede účetnictví s roční účetní uzávěrkou.
6. Stav účetnictví je k nahlédnutí každému členu spolku a členu kontrolního výboru v sídle
KRC Sedmikráska po předchozí žádosti.

XI.

Přeměna a zrušení

1. O přeměně nebo zrušení KRC Sedmikráska rozhoduje valná hromada.
2. Při přeměně či zrušení KRC Sedmikráska se postupuje podle příslušných ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
3. Případný likvidační zůstatek KRC Sedmikráska bude převeden na jinou neziskovou
organizaci s obdobným cílem činnosti.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy, s výjimkou změny názvu a označení právní formy spolku, nabývají účinnosti
schválením na jednání valné hromady konaného dne 26. 3. 2015. Změna názvu a
označení právní formy nabývá účinnosti dne 1. 7. 2015.

