
 

1 
 

 

 

 

STANOVY 

Memorial Česká republika, z.s. 

 

Čl. 1. 
Název a sídlo 

 

Plný název zapsaného spolku je Memorial Česká republika, z.s. (dále jen „spolek“). Má sídlo na 
adrese Pod Harfou 938/38, Vysočany, 190 00 Praha 9.  

Čl. 2 

Obecná ustanovení 

2.1. Memorial Česká republika, z.s. je sdružením občanů, založeným na dobrovolném členství a 
vytvořeným k zastupování a ochraně obecných a odborných zájmů, za účelem dosažení společensky 
užitečných cílů a také jiných cílů, jež nejsou v rozporu se zákonem a mají neziskový charakter. 

2.2.  Memorial Česká republika navazuje na hodnoty Mezinárodní historicko-vzdělávací, dobročinné 
a lidskoprávní společnosti Memorial se sídlem v Moskvě, o jejíž likvidaci bylo dne 28. února 2022 
rozhodnuto Nejvyšším soudem Ruské federace. 

2.3. Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

2.4.  Spolek se zakládá na dobu neurčitou. 

2.5.  Spolek má následující název v angličtině - Memorial Czechia. Spolek má následující název 
v ruštině – Мемориал Чехия.  

2.6.  Spolek může mít vlastní majetek, běžný účet a jiné účty v bankovních institucích, může svým 
jménem nabývat práva a povinnosti, uzavírat smlouvy a být účastníkem soudního řízení. 

2.7.  Spolek má razítko s úplným názvem společnosti v českém jazyce, hlavičkové papíry a jiné 
náležitosti. 

 
Čl. 3 

Účel a předmět činnosti spolku 

 

3.1. Účelem činnosti spolku je zejména 

a) napomoci k vytváření vyspělé občanské společnosti a demokratického právního státu, který vylučuje 
návrat k totalitě,  
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b) formování společenského vědomí na základě hodnot demokracie a práva, překonání totalitních 
stereotypů a upevňování lidských práv v politické  praxi a společenském životě, 

c) uchování památky obětí politických represí totalitních režimů, 

d) odhalování, zveřejňování a kritické hodnocení informací o porušování lidských práv totalitními 
režimy v minulosti a přímých a nepřímých důsledcích tohoto porušování v současné době, 

e) napomoci k úplné a veřejné, morální a právní rehabilitaci osob, které byly politicky pronásledovány.  

 

3.2. Předmětem činnosti spolku je v souladu s platnými zákony provádění následujících druhů 
činností, které směřují k dosažení cílů, za jejichž účelem byl spolek založen 

a) pomoc při zpřístupnění zdrojů informací (fondů archivů, knihoven a muzeí apod.), 

b) pomoc v zachování paměti o obětech totalitarismu, vytvoření memoriálních komplexů, které 
zahrnují památníky obětem totalitarismu, a také vědeckých, informačních a vzdělávacích center, 
veřejně přístupných archivů, muzeí a knihoven,  

c) ochrana a, v souladu se stanovenými požadavky, také udržování objektů (včetně budov, staveb, 
mohyl), které mají historický a kulturní význam, 

d) poskytování pomoci bývalým pronásledovaným a jejich rodinným příslušníkům, zprostředkovávání 
právní ochrany pronásledovaných a jejich rodinných příslušníků, 

e) odhalování, zveřejňování a analýza informací o porušování lidských práv v současné době, 

f) účast ve vytváření a realizaci projektů a programů, směřovaných na vytváření záruk, bránících 
obnově totalitarismu,  

g) provádění dobročinné činnosti, a také podpora dobročinnosti a rozvoj dobrovolnictví. 

 

3.3. K dosažení účelu stanovenému v článku 3.1. spolek může 

a) volně rozšiřovat informace o své činnosti, 

b) sbírat, analyzovat a rozšiřovat informace o porušování lidských práv, 

c) vytvářet archivy, knihovny, muzea,  

d) provádět činnost, vedoucí k vytváření a využívání databází a informačních zdrojů, 

e) pořádat semináře, konference, vzdělávací, kulturní a další společenské akce, 

f) vstupovat do jiných nevládních sdružení a neziskových organizací, 

g) společně s jinými spolky se k uplatňování společného zájmu sdružovat do svazů, 

h) rozvíjet přímé mezinárodní kontakty a styky, uzavírat smlouvy s českými, zahraničními a 
mezinárodními právnickými a fyzickými osobami za účelem realizace společných projektů, 
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i) předkládat návrhy, které se týkají různých otázek veřejného života orgánům státní správy a místní 
samosprávy, 

j) reprezentovat a hájit svá práva a zájmy a práva a zájmy svých členů, a také jiných občanů před orgány 
státní správy, místní samosprávy a v řízení před soudem, 

k) provádět vědeckou, výzkumnou a publikační činnost, informační a konzultační činnost a jinou 
činnost, která není v rozporu s cíli spolku a není zákonem zakázaná.  

 

Čl. 4 
Orgány spolku 

4.1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Je svolávána minimálně jednou ročně. Členská 
schůze musí být svolána také vždy, když o to požádá minimálně polovina členů, a to do 30 dnů od 
doručení žádosti předsedovi.  

4.2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Hlasovací právo 
členů je rovné – každý člen má jeden hlas v každém hlasování.  

4.3. Členská schůze rozhoduje tajným hlasováním a třípětinovou většinou přítomných členů o 

a) zvolení předsedy, 

b) zvolení tří osob do kontrolní komise 

c) vzniku a zániku členství ve spolku, 

d) změně stanov a zániku spolku, 

e) majetkových otázkách spolku a rozpočtu. 

4.4. O ostatních otázkách členská schůze rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou přítomných 
členů.  

4.5. Předseda a místopředseda spolku jsou kolektivním statutárním orgánem spolku. Předseda je 
oprávněn samostatně jednat a vstupovat do právních vztahů jménem spolku a má podpisové právo.  

4.6. Předseda spolku navrhuje z členů spolku svého zástupce – místopředsedu spolku, který je 
schválen členskou schůzí. Místopředseda spolku je oprávněn po domluvě s předsedou samostatně 
jednat a vstupovat do právních vztahů jménem spolku a má podpisové právo. O všech konáních musí 
předsedu spolku předem informovat. 

4.7. Předseda a místopředseda spolku jsou výkonným orgánem spolku, za svou činnost odpovídají 
členské schůzi. Jejich funkční období trvá dva roky, ode dne zvolení členskou schůzí. 

4.8. Na funkci předsedy a místopředsedy spolku může kandidovat každý člen spolku. Funkce 
předsedy a místopředsedy není slučitelná s členstvím v kontrolní komisi spolku.  
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 4.9. Kontrolní komise má tři členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze. Členem 
kontrolní komise může být i fyzická osoba, která není členem spolku. Kontrolní komise si ze svého 
středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími 
osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise je volena na tři roky.  

4.10. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi. Členství v kontrolní komisi není slučitelné 
s funkcí předsedy a místopředsedy spolku. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká předsedy 
nebo místopředsedy spolku.   

4.11. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku 
probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a  
rozhodnutími členské schůze. 

4.12. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního 
rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky 
hospodaření. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. 
Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi nebo místopředsedovi spolku bez 
zbytečného prodlení. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát 
přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem. Všichni členové, předseda a místopředseda spolku i 
zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné 
informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost. 

4.13. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a místopředsedovi a 
následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, 
výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh 
na opatření k nápravě. Tato opatření musí být provedena do čtyř měsíců od data kontroly. Nesouhlasí-
li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit ke zprávě své písemné vyjádření. 

4.14. V případě, že vzniknou neshody mezi členy kontrolní komise a odpovědnými osobami, nebo 
nedojde k nápravě nedostatků vyjevených v písemné zprávě, o dalším postupu bude rozhodovat 
členská schůze během další řádné či mimořádné schůze.   

 

Čl. 5 
Členství 

5.1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR i mimo 
něj, která souhlasí se stanovami a identifikuje se s cíli spolku. 

5.2. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné 
přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo 
popřípadě číslo cestovního dokladu, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky 
a vlastnoruční podpis žadatele.  

5.3. Členská schůze o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 
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5.4. Členství ve spolku zaniká 

a) písemným oznámením člena spolku o ukončení členství ve spolku předsedovi nebo místopředsedovi   
spolku, 

b) pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí, 

c) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, 

d) úmrtím člena, 

e) zánikem spolku. 

 
Čl. 6 

Práva a povinnosti členů 

6.1. Člen má právo zejména 

a) podílet se na činnosti spolku, dostávat základní informace o činnosti spolku, zúčastnit se členské 
schůze, zadávat dotazy předsedovi a místopředsedovi spolku, 

b) volit a být volen do orgánů spolku, účastnit se hlasování členské schůze, 

c) účastnit se tvorby a uskutečňování projektů vedoucích k naplnění účelu spolku, 

d) podávat doporučení, návrhy členské schůzi, a to i na změnu stanov. 

 

6.2. Člen je povinen 

a) dodržovat čestně, spravedlivě a oddaně stanovy spolku, 

b) svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobrou pověst spolku. 

 

Čl. 7 

Čestné členství 

7.1. Čestným členem se může stát osoba, která se významným způsobem zasloužila o spolek či 
naplňování jeho účelu dle čl. 3. 

7.2. Čestného člena může navrhnout každý člen spolku. Čestné členství vzniká dnem, kdy členská 
schůze schválí osobu čestného člena nadpoloviční většinou přítomných členů.  

7.3. Čestný člen má právo účastnit se všech schůzí spolku. Nedisponuje hlasovacím právem a na 
schůzích má pouze poradní hlas.  
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Čl. 8 

Hospodaření a zajištění činnosti spolku 

8.1. Hlavním zdrojem příjmů spolku jsou zejména 

a) prostředky získané z příjmů z neziskové činnosti v souladu s účelem spolku,  

b) dary a příspěvky tuzemských i zahraničních osob (fyzických i právnických) včetně státních institucí, 

c) získané granty, 

d) výnosy z jiných finančních zdrojů. 

8.2. Za hospodaření spolku odpovídá předseda a místopředseda spolku. Prostředky předseda a 
místoře vynakládají výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené 
účetními doklady. 

8.3. S výsledky hospodaření seznamuje předseda a místopředseda spolku na každé členské schůzi. 

8.4. Výdaje spolku jsou zaměřeny k realizaci účelu spolku v souladu s předměty činnosti dle čl. 3 
stanov. 

 

Čl. 9 
Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

9.1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské 
schůze.  

9.2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu 
majetkového vypořádání. 

9.3. Zánik spolku a majetkové vypořádání po jeho zániku se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

9.4. O zániku spolku dobrovolným rozpuštěním rozhoduje členská schůze třípětinovou většinou 
všech řádných členů spolku.  

9.5. Po kladném rozhodnutí členské schůze se předseda a místopředseda automaticky přejmenuje 
na likvidační komisi, která provede vypořádání práv a závazků, respektive likvidaci majetku podle 
platných právních předpisů. 
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Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

10.1. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku. 

10.2. Stanovy lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení členské schůze třípětinovou většinou 
hlasů přítomných členů spolku. Schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 
Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy 
budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 

10.3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

 

 

 

Tato verze stanov byla schválena členskou schůzí dne 17. července 2022. 

 


