
Stanovy spolku Saeculum, z. s.
Čl. 1  
Název, forma a sídlo
Spolek Saeculum, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Bratří Čapků 877, 500 03 Hradec Králové.

Čl. 2  
Účel spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili občané, kteří si dali za cíl 
uspořádat cyklus akcí, připomínajících osobnost arcibiskupa Karla Otčenáška u příležitosti jeho nedožitých 
stých narozenin a následného desátého výročí úmrtí. Účelem spolku bude zorganizování jednotlivých akcí, 
jejich propagace a popularizace i osvětové působení ve snaze připomenout a rozšířit povědomí o osobnosti 
Mons. Karla Otčenáška a jeho myšlenek, zejména ideji univerzálního svatodušního spřátelování, a to jak v sou-
vislosti s oběma výročími, tak v dlouhodobém horizontu.

Čl. 3  
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2, coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je 
naplňován zejména prostřednictvím:
1) uspořádání cyklu akcí připomínajících osobnost arcibiskupa Otčenáška, spolupráce s dalšími subjekty, které 
se k tomuto záměru připojí;
2) v  dlouhodobém horizontu úsilí o zřízení pamětní síně arcibiskupa Karla Otčenáška v  Hrnčířově mlýně 
v Českém Meziříčí a spolupodílet se na jejím vybudování;
2) aktivního zajištění finančních prostředků nezbytných k uspořádání jednotlivých akcí projektu, včetně vyhlá-
šení veřejné finanční sbírky za účelem instalace pamětní desky Karla Otčenáška v rodném Českém Meziříčí;
3) aktivní podpory a činností směřující k zajištění popularizace, propagace i zajištění hmotných podmínek pro 
činnost spolku.

Čl. 4  
Formy činnosti spolku
1) Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) praktická činnost ve spolupráci s Biskupstvím Královéhradeckým, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, 
Společností ochránců památek ve východních Čechách, z.s. a jinými subjekty;
b) organizování koncertů, společenských setkání, konferencí, výstav a obdobných kulturních, osvětových či 
sportovních akcí, které spojuje téma osobnosti Karla Otčenáška;
c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, spolupráce se školami);
d) propagační činnost jednotlivých akcí cyklu i osobnosti Karla Otčenáška, převážně formou spolupráce s mé-
dii, prostřednictvím speciálních webových stránek, na sociálních sítích (facebook), publikační činností (pro-
pagační brožury, publikace, sborníky) i vydáním dalších propagačních předmětů.
e) vyhlášení veřejné sbírky na zhotovení pamětní desky Karla Otčenáška v Českém Meziříčí.

Čl.  5  
Členství ve spolku
Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR, která souhlasí se sta-
novami a cíli spolku.
Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky a zapla-
cením členského příspěvku. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, 
rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis 
žadatele.
Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
Člen spolku má právo zejména:



účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů;
posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku;
předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku;
vystoupit ze spolku.
členství ve spolku se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního 
nástupce.

Člen spolku je povinen zejména:
dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku;
podílet se na činnosti a propagaci spolku, zejména pak na přípravě jednotlivých akcí projektu k oslavě Karla 
Otčenáška;
včas uhradit členské příspěvky;
sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6  
Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením 
člena pro hrubé porušování stanov, pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní dvou po sobě jdoucích 
členských schůzí, nezaplacením členského příspěvku ve dvou po sobě jdoucích letech a dále zánikem spolku.

Čl. 7  
Orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. Jejími členy jsou všichni řádní členové spolku, přičemž každý 
z nich má při hlasování jeden hlas. Členskou schůzi svolává předseda spolku nejméně jedenkrát za rok, a to 
minimálně třicet dnů před jejím konáním.
a) Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, aby
- schválila případné změny stanov;
- zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala;
- schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období;
- určila koncepci činnosti spolku na další období;
- stanovila výši členských příspěvků;
- schválila rozpočet spolku na příští období,;
- zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku;
- rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;
- vyloučila člena pro hrubé porušování stanov.
 b) Členská schůze spolku je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li 
členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada spolku náhradní Členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne 
původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů, 
minimálně však dvou členů.
Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přemě-
ně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

2. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místo-
předsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
- Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může 
přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je 
schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
- V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat 
členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
3. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční ob-
dobí je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.



Čl. 8  
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a dary od 
fyzických a právnických osob či získanými granty a výtěžkem veřejné sbírky. Prostředky vynakládá výhradně 
na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro jeho činnost, správu, a zejména k financování jednotlivých akcí 
k oslavě arcibiskupa Karla Otčenáška, k propagaci těchto akcí a jejich organizaci.
4. Členové nevkládají do spolku žádný svůj majetek a neručí za jeho dluhy.
5. Příjmy spolku tvoří zejména členské příspěvky, dary a případné dotace od členů nebo třetích osob, příjmy 
z činnosti vyvíjené v souladu s cíli spolku, případně příjem z veřejné sbírky.
6. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán Společnosti ochránců památek ve 
východních Čechách, z.s., respektive na jí spravovaný transparentní účet Hrnčířům mlýn České Meziříčí č.ú. 
804014002/5500, vedeného u RaiffeisenBank, a.s. jako příspěvek na rekonstrukci objektu a následného vybu-
dování pamětní síně Karla Otčenáška. 

Čl. 9  
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 25. 9. 2019. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového 
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové.
3. Předsedkyní spolku byla zvolena PhDr. Ludmila Žlábková, a to až do první řádné volební Členské schůze.


