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STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU "STUDENTSKÝ 
KLUB KATOLICKÉHO GYMNÁZIA HALAHOJ, z. s." 

I. Úvodní ustanovení:  

Název: Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, z. s. (dále jen SK KG Halahoj). 
Sídlo: Otmarova ulice č. 22, 674 01 Třebíč.  

II. Právní postavení SK KG Halahoj:  

1. SK KG Halahoj je dobrovolný, samosprávný, nezávislý, nepolitický zapsaný spolek 
sdružující členy na základě jejich společného zájmu o aktivity a činnosti v dětském a 
mládežnickém hnutí. 

2. SK KG Halahoj je právnickou osobou registrovanou příslušným rejstříkovým soudem. 

III. Poslání a cíl činnosti SK KG Halahoj:  

1. Posláním SK KG Halahoj je vést a podporovat především mladé lidi v osobnostním 
rozvoji (jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných 
schopností) a napomáhat formování takových postojů a hodnot ve společnosti, které 
přispívají k vytváření harmonických vztahů člověka k ostatním lidem, přírodě a sobě 
samému.  

2. Za tímto účelem SK KG Halahoj realizuje volnočasové a preventivní programy pro 
děti a mladé lidi, s možností aktivního zapojení dalších generačních skupin, provozuje 
nízkoprahový klub s čajovnou a hernou stolních a deskových her, pořádá pro své členy 
i veřejnost setkání, výstavy, besedy, přednášky, jednodenní, víkendové i delší akce, 
kurzy, školení či tábory a organizuje vzdělávací, kulturní, sociální, turistické, recesní, 
sportovní, vodácké, lanové, taneční a jiné programy, různé dílny a kroužky rozvíjející 
kreativitu, zručnost a dovednosti, a to jak v České republice, tak i v zahraničí, s 
využitím především zážitkové pedagogiky.  

3. Vytváří materiální, finanční, prostorové a další podmínky pro práci s dětmi a mládeží, 
podporuje dobrovolné vedoucí, kteří pracují s dětmi a mládeží, zejména 
organizováním akcí, seminářů a školení určených pro jejich další vzdělávání, 
půjčováním či pronajímáním majetku sdružení a jejich prostor, a tím umožňuje 
naplňování cílů svých i jiných organizací.  

4. Cílem SK KG Halahoj je nabídnout mladým lidem dostatek volnočasových aktivit pro 
radost z vlastní tvořivosti a aktivity, podpoření vlastních schopností, radosti ze vztahů 
s vrstevníky. Získání nových znalostí a dovedností s cílem všestranného rozvoje 
osobnosti. 

5. Programy chtějí pomocí volnočasových aktivit pozitivně formovat přirozeným 
způsobem osobnost dětí a mládeže (schopnost žít v kolektivu, nést odpovědnost za 
sebe a druhé, ovládat se, obstát při zkouškách, objevovat vlastní schopnosti a formovat 
zdravou ctižádost). 

6. Prostředkem k uskutečňování poslání SK KG Halahoj je i metodická, školící, 
konzultační, informační a publikační činnost.  

7. Při své činnosti SK KG Halahoj úzce spolupracuje s Katolickým gymnáziem v Třebíči 
a pořádá akce pro studenty této školy.  

8. Za účelem naplnění poslání a cílů bude SK KG Halahoj spolupracovat s obdobně 
zaměřenými sdruženími a jinými institucemi.  
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IV. Struktura a orgány SK KG Halahoj:  

Orgány SK KG Halahoj jsou:  

• členská schůze SK KG Halahoj (dále jen členská schůze)  
• vedení SK KG Halahoj (dále jen vedení)  
• revizní komise SK KG Halahoj (dále jen revizní komise) 
• předseda a místopředseda  

1. Členská schůze  
1. je nejvyšším orgánem SK KG Halahoj. Členskou schůzi svolává předseda 

minimálně 1x ročně a dále vždy, když o to písemně požádá nejméně 1/5 členů 
SK KG Halahoj. Členská schůze se svolává písemně minimálně měsíc před 
termínem konání schůze.  

2. je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Jinak po 
uplynutí 30 minut při jakémkoli počtu přítomných členů. Rozhodnutí členské 
schůze je platné, jestliže pro ně hlasovala většina přítomných členů.  

3. volí na dobu dvou let ze svých členů vedení a revizní komisi, členové vedení 
nemohou být současně členy revizní komise  

4. rozhoduje o změnách stanov SK KG Halahoj  
5. rozhoduje o zrušení SK KG Halahoj  
6. schvaluje úkoly a plán SK KG Halahoj pro příslušné období, výroční zprávu, 

návrh rozpočtu a roční uzávěrky hospodaření SK KG Halahoj, revizní zprávu. 

 
2. Vedení  

1. vedení je výkonným orgánem SK KG Halahoj, které za svou činnost 
zodpovídá členské schůzi  

2. vedení řídí činnost SK KG Halahoj v období mezi zasedáními členských 
schůzí  

3. schůze vedení svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 
čtyřikrát ročně  

4. vedení je voleno na dva roky  
5. vedení má nejméně 5 členů  
6. vedení je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

Vedení rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě 
nerozhodného hlasování platí hlas předsedy, případně místopředsedy za dva 
hlasy  

7. vedení volí ze členů vedení předsedu a místopředsedu SK KG Halahoj 

 
3. Revizní komise  

1. revizní komise je kontrolním orgánem SK KG Halahoj, za svou činnost 
odpovídá členské schůzi, vykonává dohled nad hospodařením SK KG Halahoj. 
Upozorňuje vedení na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich 
odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.  

2. je volena na dva roky  
3. má nejméně dva členy  
4. vypracovává pro členskou schůzi zprávu o výsledcích revizí a kontrolní 
činnosti  
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4. Předseda, místopředseda  
1. jsou statutárními zástupci SK KG Halahoj, zastupují SK KG Halahoj navenek 

a samostatně jednají jeho jménem. Mohou samostatně uzavírat a podepisovat 
smlouvy s dalšími organizacemi i jednotlivci, sponzory apod. Jedinou výjimku 
tvoří zastupování SK KG Halahoj při styku s bankovními institucemi, kdy 
jednají vždy společně.  

2. svolávají schůze vedení  
3. svolávají členskou schůzi  
4. předseda je zodpovědný za jednání s Katolickým gymnáziem Třebíč 

(Otmarova 22,  674 01  Třebíč), v jehož prostorách se nachází sídlo SK KG 
Halahoj. 

5. předseda a místopředseda mohou společně písemně pověřit jinou osobu k 
zastupování SK KG Halahoj ve styku s jinými organizacemi a to vždy pouze 
na omezenou dobu danou jejich funkčním obdobím či na dobu kratší, v 
rozsahu uvedeném v pověření.  

V. Členství SK KG Halahoj:  

1. Členem SK KG Halahoj mohou být fyzické osoby bez věkového omezení, které 
souhlasí se stanovami. Členem SK KG Halahoj se může stát občan České republiky i 
občan jiného státu.  

2. Do SK KG Halahoj se vstupuje na základě písemné přihlášky, kterou zájemce o 
členství předává vedení SK KG Halahoj a zaplacením ročního členského příspěvku ve 
prospěch SK KG Halahoj.  

3. Dokladem členství je potvrzení a záznam v evidenci členství vydané vedením.  
4. O přijetí za člena SK KG Halahoj rozhoduje na základě přihlášky vedení.  
5. Členství vzniká dnem přijetí za člena.  
6. Zánik členství:  

1. vystoupením člena písemným oznámením  
2. úmrtím člena  
3. vyloučením za činy neslučující se se stanovami SK KG Halahoj a to 

rozhodnutím vedení s následným schválením členskou schůzí  
4. při nezaplacení členských příspěvků nejméně za jeden kalendářní rok 
5. zánikem SK KG Halahoj 

7.  Evidence členů:  
SK KG Halahoj vede evidenci svých členů obsahující údaje nezbytné pro činnosti 
spolku. Tato evidence je neveřejná. 
 

VI. Práva a povinnosti členů:  

1. Člen má právo zejména:  
1. podílet se na činnosti SK KG Halahoj  
2. volit a od 18 let být volen do orgánů SK KG Halahoj  
3. obracet se na orgány SK KG Halahoj s podněty a stížnostmi týkajícími se 
činnosti a organizace SK KG Halahoj a žádat o jejich vyjádření  

4. být informován o činnosti, včetně jeho hospodaření  
5. účastnit se akcí SK KG Halahoj a používat výhod plynoucích z členství  
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2. Člen má za povinnost zejména:  
1. dodržovat stanovy SK KG Halahoj  
2. aktivně, podle svých možností se podílet na plnění cílů SK KG Halahoj  
3. svědomitě a poctivě vykonávat svěřené funkce v orgánech SK KG Halahoj  
4. platit členské příspěvky  

VII. Zásady hospodaření:  

SK KG Halahoj hospodaří s movitým i nemovitým majetkem  

Zdroji financí a majetku jsou zejména:  

1. řádné i mimořádné členské příspěvky  
2. dary a příspěvky fyzických i právnických osob, odkazy, dědictví  
3. granty a dotace od státních orgánů, mezinárodních fondů  
4. granty českých i zahraničních nevládních organizací, nadací apod.  
5. výtěžky účelových akcí a výnosy sbírek  
6. výnosy majetku  
7. příjmy z činnosti při naplňování poslání a cílů sdružení  
8. příjmy z doplňkové činnosti  

Za hospodaření SK KG Halahoj odpovídají předseda a místopředseda SK KG Halahoj, kteří 
předkládají všem členům SK KG Halahoj zprávu o hospodaření. 

VIII. Zánik SK KG Halahoj:  

SK KG Halahoj zaniká:  

1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí členské 
schůze, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů s hlasovacím právem; 

2. poklesne-li počet členů SK KG Halahoj na méně než 3;  
3. soudním zrušením. 

Zaniká-li SK KG Halahoj dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením, rozhodne členská 
schůze o způsobu majetkového vypořádání. Majetek nemůže být rozdělen mezi jednotlivé 
členy, musí být využit k podpoře činností, které jsou v souladu s posláním SK KG Halahoj.  

IX. Závěrečné ustanovení:  

1. Vedení SK KG Halahoj může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační 
a jednací řád SK KG Halahoj a další směrnice.  

2. Stanovy nabývají platnosti dnem 4. 12. 2015 a účinnosti dnem jejich registrace 
příslušným rejstříkovým soudem. 

 


