STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU
MATICE VELEHRADSKÁ
Preambule
Matice velehradská je dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. zapsaným spolkem
zapsaným u Krajského soudu v Brně. Matice velehradská vznikla v roce 1862 za účelem
rozvoje duchovně intelektuálního díla vycházejícího z cyrilometodějské ideje, poskytování
zázemí poutníkům a opravování budov, které tvoří areál zaniklého cisterciáckého kláštera.
V roce 1922 byla integrována společně s dalšími spolky do Cyrilometodějského družstva
Velehrad. To bylo zrušeno v roce 1948 v souvislosti s nástupem komunismu k moci.
Obnovený spolek Matice velehradská na toto úsilí navazuje. Je-li Velehrad spojován se
zrodem naší víry, pak slovo „matice“ odkazuje k tomuto mateřství.

čl. I.
Název, sídlo a činnost sdružení
1. Název: Matice velehradská z.s.
2. Sídlo: Velehrad, U Lípy 302, Velehrad 687 06
3. Cíl činnosti: Matice velehradská z.s. (dále jen MV), je organizací, ve které se dobrovolně
sdružují občané, kteří se členstvím v MV snaží uchovat křesťanský ráz Velehradu, který
charakterizuje úcta k sv. Cyrilu a Metodějovi, zachovávat toto významné poutní místo pro
další generace a spolupracovat na jeho dotváření v evropské duchovní centrum.
4. Hlavní formy činnosti:
a) MV spolupracuje s kanonicky zřízenými nebo schválenými institucemi, které spojuje
činnost ve prospěch Velehradu víry. Podílí se na získávání finančních prostředků na
opravu a údržbu movitých i nemovitých kulturních památek na Velehradě a dle svých
možností participuje na údržbě i fyzicky.
5. Vedlejší formy činnosti
a) MV spolupracuje s organizacemi neziskového sektoru, s orgány státní správy a samosprávy a s dalšími institucemi.
b) MV pečuje o dosud zbudovaná poutní zastavení a další nemovitý majetek, který je
v jejím vlastnictví a zasazuje se o další rozvoj pěšího putování po Cyrilometodějských
cestách.
c) MV je pořadatelem a spolupořadatelem poutí, kulturních, společenských a sportovních
akcí na Velehradě národního, evropského i světového významu.
d) MV dbá o duchovní zaměření tohoto poutního místa a jeho přiblížení širší veřejnosti.
Za tím účelem provádí propagační, popularizační a informační činnost o historii
i současnosti tohoto poutního místa pro širokou veřejnost, vydává a rozšiřuje tiskoviny
a jiné předměty vztahující se k danému místu a využívá při tom rovněž způsoby, které
umožňuje moderní technika.
e) MV zajišťuje výchovně vzdělávací a jinou odbornou činnost včetně pořádání besed
a přednášek zejména ve vztahu k Velehradu jako zřídlu duchovní a kulturní paměti
národa.

čl. II.
Členství ve sdružení
1.
2.

3.

3.

5.

6.

7.

Členem sdružení může být křesťan starší 15 let, který respektuje cíle a stanovy sdružení,
přičemž jej ke vstupu a setrvání v MV nesmí nikdo nutit.
Členy na základě písemné přihlášky přijímá Výbor MV. Členství v MV vznikne po
schválení přihlášky Výborem MV a následným zápisem v evidenci členů MV, který vede
hospodářská správa MV.
Práva členů
1.
a) účastnit se Valných hromad, hlasovat na nich, podávat návrhy a vyjadřovat se ke
všem
2.
projednávaným záležitostem
b) členové starší 18 let mohou volit a být volení do Výboru nebo Kontrolní komise
MV, přičemž je k přijetí funkce nesmí nikdo nutit
3.
c) být informován o činnosti sdružení
3. 4.
Povinnosti členů:
3.
a) dodržovat stanovy MV a plnit usnesení orgánů sdružení
3.
b) oznámit sdružení změny bydliště a jiné náležitosti potřebné pro vedení evidence
členů
c) platit členské příspěvky – osoby výdělečně činné minimálně 200,- Kč ročně, osoby
nevýdělečné minimálně 100,- Kč ročně, přičemž horní hranice částky není stanovena
d) v případě dlouhodobé nemožnosti platit členské příspěvky kontaktovat MV tak, aby
bylo možné najít vhodné řešení a nedošlo k zániku členství
e) aktivně dle svých možností přispívat k činnosti sdružení
Členství ve sdružení zaniká
a) úmrtím člena
b) vystoupením ze sdružení písemnou formou
c) vyloučením ze sdružení
d) zánikem sdružení
e) zánikem členství pro nezaplacení členského příspěvku po dobu tří let
Vyloučení člena podle čl. II. bodu 5. písm. c) stanov: Výbor může pozastavit členství
členu sdružení, který závažným způsobem poruší své členské povinnosti uložené
stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy. Výbor musí na nejbližší Valné
hromadě navrhnout vyloučení tohoto člena. Rozhodnutí Valné hromady musí být členovi
doručeno do vlastních rukou. Pokud se toto nepodaří přes opětovný pokus do tří měsíců
od takového usnesení Valné hromady, má se za to, že vyloučení je platné.
Zánik členství podle čl. II bodu 5 písm. e) stanov: Výbor po zjištění, že některý člen po
dobu tří let nezaplatil členský příspěvek, vyzve tohoto člena k úhradě dlužných členských
příspěvků a zároveň ho upozorní na následek nezaplacení dluhu. Pokud po uplynutí dvou
měsíců od doručení této výzvy člen neuhradí příslušný dluh, jeho členství v MV
automaticky zaniká.

čl. III.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou: Valná hromada (Nejvyšší orgán)
Výbor (Řídící orgán)

Kontrolní komise (Kontrolní orgán)
Protektor
1. Valná hromada (VH)
a) je nejvyšším orgánem sdružení, koná se pravidelně v neděli nejbližší úmrtí sv. Cyrila
(14. února) přísl. roku na Velehradě.
b) Výbor může svolat i mimořádnou Valnou hromadu. V tom případě je povinen
uveřejnit termín konání mimořádné VH alespoň 1 měsíc před jejím konáním a to
formou zveřejnění v nejméně dvou sdělovacích prostředcích, výbor za stejných
podmínek musí svolat Valnou hromadu, pokud o to požádá minimálně 1/3 členů MV,
a to do dvou měsíců od doručení žádosti o svolání.
4. c)
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je v řádně svolaném termínu
přítomno alespoň 50 členů Matice velehradské. V případě svolání mimořádné Valné
hromady je pro usnášeníschopnost VH nutná přítomnost nejméně 100 členů MV.
d) Valná hromada přijímá rozhodnutí a usnesení, pokud s tím souhlasí nadpoloviční
většina účastníků Valné hromady.
e) O jednání VH je nutno pořídit zápis, který podepisuje předseda Valné hromady
a zvolený ověřovatel zápisu. Přílohou zápisu je vždy seznam účastníků VH.
f) Valná hromada
- volí a odvolává Výbor a Kontrolní komisi
- vyjadřuje se k činnosti Výboru a Kontrolní komise, zvláště k jejich hospodaření
s majetkem MV
- rozhoduje o majetkoprávních vztazích sdružení MV
- rozhoduje o změnách a doplnění stanov
- rozhoduje o zániku sdružení
- schvaluje orgány Valné hromady
2. Výbor
a) Výbor zajišťuje správu a řízení sdružení. Má 6 členů, volených Valnou hromadou na
4.
dobu tří let a jednoho člena, kterého jmenuje Protektor MV.
b) Výbor se schází zpravidla 1x měsíčně, jednání svolává předseda MV. Výbor je
usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí Výboru je
platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů Výboru. Při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy.
c) Výbor může v souvislosti s hospodářskou činností Matice pověřit i jiné osoby
oprávněními, která jim přísluší.
d) Zápisy ze schůzí Výboru pořizuje zapisovatel Výboru.
e) Výbor
- řídí činnost MV mezi Valnými hromadami
- volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a určuje zapisovatele Výboru
- spravuje všechny záležitosti MV, pokud nejsou stanovami svěřeny Valné hromadě
nebo Kontrolní komisi
- podává Valné hromadě zprávy o své činnosti a předkládá výsledky hospodaření MV
- přijímá členy MV
- předkládá Valné hromadě návrhy na vyloučení členů
- svolává Valné hromady
- navrhuje předsedu a program Valné hromady
- projednává zprávy Kontrolní komise
- navrhuje orgány Valné hromady

-

Pokud MV činí právní úkony, které se týkají nabývání nebo zcizování jejího
nemovitého majetku, příp. jeho zatěžování a omezování výkonu vlastnického práva,
je Výbor povinen získat před učiněním takového právního úkonu souhlas Protektora;
to neplatí u nájemních smluv, kdy délka nájmu nepřesáhne 5 let.

3. Kontrolní komise
a) Kontrolní komise je pětičlenná a je volena Valnou hromadou na dobu tří let. Pouze
5.
VH je odpovědná ze své činnosti. Žádný člen Kontrolní komise nemůže
5.
být současně členem Výboru MV.
b) Kontrolní komise se schází nejméně jedenkrát za tři měsíce, schůzi svolává její
předseda, který je volen z členů komise.
c) Kontrolní komise
- kontroluje hospodaření sdružení
- kontroluje plnění usnesení Valných hromad
- kontroluje zajištění ochrany majetku sdružení
- projednává stížnosti členů
- provádí revize účetních knih, pokladní knihy a roční účetní uzávěrky
4. Protektor MV
- Roli protektora MV přijal na základě předložených stanov arcibiskup olomoucký,
Mons. Jan Graubner, přičemž tato funkce automaticky přechází i na jeho nástupce.
Stávající Protektor má právo kdykoliv se své role protektora vzdát.
- Má právo zúčastňovat se jednání Výboru MV, pokud se zúčastní jednání Valné
hromady, má funkci jejího čestného předsedy.
- Má právo jmenovat jednoho člena Výboru.
5. Další osoby MV
- Předseda MV – je volen Výborem ze svého středu, zastupuje MV vůči třetím osobám
samostatně (jeho úkony musí být v souladu s rozhodnutími Výboru) a předsedá
zasedání Výboru.
- Místopředseda MV – je volen Výborem ze svého středu, zastupuje MV vůči třetím
osobám samostatně (jeho úkony musí být v souladu s rozhodnutími Výboru) a
předsedá zasedání Výboru v době nepřítomnosti předsedy.
- Důvěrník MV – je dobrovolným zástupcem členů pro určitou oblast a má na starosti
kontakt členů MV s Výborem.
6.

Člen Výboru a Kontrolní komise ani osoba jemu blízká nesmí být ve smluvním vztahu
s MV. V případě porušení této povinnosti je fyzická osoba, která ji porušila, povinna
vydat MV prospěch, který touto smlouvou získala, a nahradit MV případnou škodu.

čl. IV.
Hospodaření a postup při zrušení sdružení
1. a) Sdružení hradí své náklady zejména členskými příspěvky svých členů, dary, dotacemi
státních a samosprávných orgánů, granty z EU, výnosy z vlastní činnosti a drobných
podnikatelských aktivit.
b) O hospodaření sdružení je třeba vydat roční uzávěrku.
2. a) Sdružení může být zrušeno podle zákona o sdružování občanů, příp. usnesením Valné
hromady, na které je přítomna nadpoloviční většina členů MV.
b) Pokud nedojde k vypořádání majetku MV v případě jejího zániku, připadne její majetek

Arcibiskupství olomouckému.

čl. V.
Závěrečná ustanovení
1. 1. Závazný výklad stanov provádí Výbor. Jakékoliv změny stanov lze provést pouze
usnesením Valné hromady.
2. Výbor má právo vydat zvláště pro hospodaření MV směrnice, které musí být v souladu se
stanovami, a které konkrétně určí způsoby správy a řízení MV.
Schváleno na Velehradě dne 10. 2. 2013

……………………………………
Mgr. Petr Hudec
místopředseda MV

……………………………………
Mons. Jan Peňáz
předseda MV

