
Stanovy občanského sdružení Dekomunizace, o. s. 

 

I. Základní ustanovení 

ČL. 1 NÁZEV A SÍDLO 
(a) Ustanovuje se dobrovolné sdružení osob s názvem Dekomunizace, o. s. (dále jen 

„sdružení“). 
(b) Sídlem sdružení je Školská 24, 110 00 Praha 1. 

 

ČL. 2 POSLÁNÍ A CÍL Č INNOSTI SDRUŽENÍ 
(a) Sdružení a jeho členové, vědomi si skutečnosti, že společnost se musí vyrovnat 

s vlastními dějinami, zejména s komunistickým režimem, 
a. neboť tento režim, jenž rozhodoval o řízení státu a osudech občanů 

v Československu v době nesvobody, nutno považovat za zločinný, 
nelegitimní a zavrženíhodný, jak konstatoval také Parlament České 
republiky Zákonem o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu 
proti němu, 

b. neboť tento režim upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného 
vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a 
společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali 
za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim 
samotným, jejich rodinám a blízkým, 

c. systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným 
způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny 
občanů, 

d. porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní 
smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy 
komunistické strany a jejích představitelů nad zákon, 

e. používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, 
f. pro dosažení svých cílů páchal zločiny, umožňoval jejich beztrestné 

páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a 
perzekucích podíleli, 

g. přičemž se neváhal spojit s cizí mocností a od roku 1968 udržovat 
protiprávní stav pomocí jejích okupačních vojsk, 

h. neboť tento režim byl založen na vládě jedné strany, Komunistické strany 
Československa, jejíž vedení a členové jsou odpovědni za způsob vlády 
v době nesvobody, 

i. neboť tato strana byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako 
další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly 
k potlačování lidských práv a demokratického systému, 

j. přičemž i nadále v České republice působí sdružení, politické strany a hnutí 
a další organizace, které se i nadále dovolávají ideologie komunistického 
režimu vládnoucího v době nesvobody, 

hodlají ve společnosti šířit úctu k hodnotám ústavnosti, zejména k takovým 
principům Ústavy České republiky, jako jsou svrchovanost lidu, reprezentativní 



demokracie či právní stát, jež stojí v protikladu k vulgární socialistické zákonnosti, 
užívané jako nástroje k potlačování těchto hodnot, a tím spolupůsobit na výchovu 
k demokratickým hodnotám a hodnotám otevřené občanské společnosti, které byly 
v době nesvobody soustavně opomíjeny a ničeny. 

(b) Za výše uvedeným účelem bude Sdružení podporovat soukromé i veřejné aktivity 
směřující k oživení vědomí demokratických hodnot v naší společnosti a 
k minimalizování společenských vlivů extremistických skupin a názorů, aby se 
zamezilo jejich šíření či znovunastolení totalitní zvůle, zejména 

a. bude provádět osvětu přednáškami, výstavami a školeními, 
b. bude poskytovat veřejnosti informace dostupnými prostředky, 
c. bude vést své členy i veřejnost k zachovávání a upevňování základních 

demokratických hodnot ústavnosti a právního státu, 
d. bude přispívat k zvýšení právního vědomí veřejnosti, 
e. bude podporovat a provádět umělecké akce upozorňující na nebezpečnost 

komunistického režimu a jeho ideologie 
f. a za tímto účelem bude taktéž spolupracovat se státními i nestátními, 

tuzemskými i zahraničními institucemi, univerzitami, spolky, jakož i 
osobnostmi apod. 

g. Pro podporu těchto aktivit bude rovněž při významných příležitostech jako 
svou vedlejší činnost vyrábět a prodávat reklamní předměty (trička, 
samolepky, obrázky apod.) nebo i jinak využívat svůj hmotný a nehmotný 
majetek za účelem příjmů pro provoz a rozvoj sdružení. 

(c) Sdružení bude svou činnost vykonávat trvale a zakládá se na dobu neurčitou. 

II. Členství 

ČL. 3 VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ 
(a) Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, pokud 

souhlasí se stanovami a cíli sdružení. 
(b) Členství ve sdružení je dobrovolné a vzniká dnem stanoveným v rozhodnutí 

správní rady o přijetí člena, na základě jeho přihlášky, není-li den v rozhodnutí 
uvedený, pak dnem rozhodnutí. 

(c) O členství člena mu na jeho žádost správní rada vystaví potvrzení, které je do 
sedmi dnů od zániku členstva povinen vrátit. 

(d) Správní rada vede evidenci členů. 
(e) Členství zaniká: 

a. doručením písemného oznámení o vystoupení člena správní radě, 
b. rozhodnutím o vyloučení člena správní radou dle čl. 7 (g) h., 
c. úmrtím člena-fyzické osoby nebo zánikem člena-právnické osoby bez 

právního nástupce, 
d. zánikem sdružení. 

ČL. 4 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 
(a) Člen sdružení má zejména tato práva: 

a. přispívat na činnost sdružení dobrovolným členským příspěvkem, 
b. podílet se vlastní aktivitou na činnosti sdružení a podílet se na výhodách 
členství, 

c. podílet se na řízení a kontrole činnosti sdružení, přímo nebo nepřímo, 
v souladu s těmito stanovami, 

d. volit a být volen do orgánů sdružení v souladu s těmito stanovami, 



e. účastnit se shromáždění členů, 
f. předkládat návrhy na zlepšení činnosti sdružení, vznášet připomínky a 

dotazy a být o jejich vyřízení informován. 
(b) Člen sdružení má povinnosti zejména: 

a. dodržovat tyto stanovy, jakož i zákony a ústavní pořádek, 
b. podílet se na plnění cílů sdružení, 
c. vystupovat a jednat v duchu poslání a cílů sdružení, nepoškozovat zájmy a 

jméno sdružení, 
d. vykonávat funkce v orgánech sdružení svědomitě, 
e. dodržovat další povinnosti, pokud tak stanoví zákon, stanovy nebo závazné 

rozhodnutí shromáždění členů nebo správní rady. 

III. Organizace sdružení 

ČL. 5 ORGÁNY SDRUŽENÍ 
(a) Orgány sdružení jsou: 

a. shromáždění členů, 
b. správní rada, 
c. předseda sdružení, 
d. další orgány, zejména kontrolní, pokud je ustaví shromáždění členů, které 

vymezí jejich působnost a pravomoc. 

ČL. 6 SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 
(a) Shromáždění členů je nejvyšším orgánem sdružení, je tvořeno všemi jeho členy. 
(b) Jednání shromáždění členů jsou neveřejná, neusnese-li se shromáždění na návrh 
člena jinak. 

(c) Shromáždění členů rozhoduje: 
a. o změnách stanov, 
b. o volbě členů správní rady, případně členů dalších orgánů sdružení dle čl. 5 

(a) d. stanov, 
c. o zavedení či zrušení povinnosti platit členské příspěvky a v jaké výši, 
d. o zrušení sdružení a způsobu vypořádání jeho majetku a závazků, 
e. o dalších otázkách, svěřuje-li je do působnosti shromáždění členů zákon 

nebo stanovy nebo vyhradí-li si shromáždění členů rozhodnutí o konkrétní 
otázce. 

(d) Pokud není v zákoně nebo ve stanovách uvedeno jinak, je shromáždění členů 
usnášení schopno bez ohledu na počet přítomných členů. Shromáždění rozhoduje 
zpravidla konsensuální aklamací, na návrh kteréhokoli člena se ale rozhodne 
hlasováním; k přijetí rozhodnutí postačuje souhlas prosté většiny hlasujících členů, 
nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. 

(e) Zasedání shromáždění členů se koná zpravidla jednou za rok a svolává jej správní 
rada písemnou pozvánkou zaslanou poštou nebo elektronickou poštou na adresu 
všech členů, a to u každého člena na adresu, kterou správní rada eviduje; správní 
rada svolá zasedání vždy, požaduje-li to třetina členů. V pozvánce se uvede doba a 
místo zasedání a zpravidla také návrh programu zasedání. O konání zasedání 
informuje správní rada též vždy na internetových stránkách sdružení nejméně tři 
dny předem; nedoručení pozvánky není důvodem neplatnosti zasedání. O 
programu zasedání se na začátku zasedání hlasuje, vyžaduje-li to některý přítomný 
člen. Jednání shromáždění členů řídí člen správní rady nebo jiný moderátor určený 
shromážděním. Zasedání se zpravidla zapisuje, zejména vyžaduje-li to kterýkoli 



přítomný člen; zapisovatele volí shromáždění členů. Shromáždění může taktéž 
zvolit ověřovatele, skrutátory, případně zvláštní komise apod. 

ČL. 7 SPRÁVNÍ RADA 
(a) Správní rada je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá 

shromáždění členů. Správní rada řídí činnost sdružení. 
(b) Správní rada má pět členů. 
(c) Členství vzniká volbou shromážděním členů. Klesne-li počet členů správní rady na 

méně než pět, je správní rada povinna do šesti měsíců svolat zasedání shromáždění 
členů; do zvolení nového člena správní rady jsou zbylí členové správní rady 
oprávněni kooptovat nového člena nebo členy správní rady tak, aby byl počet 
členů správní rady rovný pěti. Nastane-li situace, že není ani jednoho člena správní 
rady, má tuto pravomoc předseda, není-li ani jej, svolá zasedání shromáždění členů 
kterýkoli člen; předpisy o oznamování zasedání platí obdobně. 

(d) Členové správní rady jsou voleni na dobu 5 let. Členové správní rady ze svého 
středu volí a odvolávají předsedu správní rady, který je zároveň předsedou 
sdružení. 

(e) Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení je účinné dnem jeho 
doručení sdružení. 

(f) Správní rada se schází k zasedání na písemnou žádost s alespoň pětidenním 
předstihem (poštou nebo elektronickou poštou) kteréhokoli svého člena nebo 
předsedu kdykoli, nejméně však jednou ročně na svolání předsedy. Nesvolá-li 
správní radu ani předseda a nesešla-li se déle než rok, je kterýkoli člen oprávněn 
svolat zasedání shromáždění členů; předpisy o oznamování zasedání platí 
obdobně. O zasedání správní rady se pořizuje zápis, jenž podepisuje zapisovatel a 
jeden člen správní rady. Zasedání je neveřejné, neusnese-li se správní rada jinak 
nebo nepřizve-li na své zasedání hosta. Člen je povinen se dostavit, je-li 
informován 5 dnů předem. 

(g) Správní rada řídí činnost sdružení a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou 
svěřeny shromáždění členů anebo si rozhodování o nich shromáždění nevymínilo; 
správní rada zejména: 

a. vykonává usnesení shromáždění členů, 
b. schvaluje správu o činnosti sdružení, kterou předkládá jednou ročně 

shromáždění členů na jeho zasedání nebo vyvěšením na svých 
internetových stránkách, 

c. vypracovává nebo nechává vypracovat účetní závěrku, 
d. schvaluje účetní závěrku, rozhoduje o způsobu naložení se ziskem a o 

způsobu úhrady ztráty, 
e. rozhoduje o zřizování fondů sdružení a způsobu jejich tvorby a čerpání, 
f. svolává a připravuje zasedání shromáždění členů, 
g. rozhoduje o přijetí člena, 
h. rozhoduje o vyloučení člena, který se zpronevěřil poslání a cílům sdružení 

nebo závažně porušil stanovy nebo byl pravomocně odsouzený za úmyslný 
trestný čin nebo déle než rok nevyvíjí ve sdružení žádnou činnost, 

i. rozhoduje o fondu členských příspěvků, 
j. předkládá shromáždění členů návrhy na změny stanov, na sloučení s jinou 

osobou nebo na zrušení sdružení apod. 
k. Správní rada rozhoduje též ve zbytkové pravomoci o dalších otázkách, 

jejíchž řešení není vyhrazeno jinému orgánu. 



l. Správní rada může rozhodnutí o kterékoli otázce předložit shromáždění 
členů. 

m. Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpolovičná většina 
jejích členů; rozhoduje prostou většinou hlasujících členů. V případě 
rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy. 

ČL. 8 PŘEDSEDA 
(a) Předseda jedná jménem sdružení navenek. K majetkovým dispozicím s objemem 

větším než 1.000.000,- Kč je povinen vyžádat si předem souhlasu správní rady. 
(b) Předsedu volí správní rada ze svého středu.  
(c) Není-li předsedy, přebírá jeho působnost správní rada. 
(d) Předseda má další pravomoci stanovené stanovami nebo rozhodnutím shromáždění 
členů. 

IV. Zásady hospodaření 

ČL. 9 ÚČETNÍ OBDOBÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
 

(a) Účetním obdobím je kalendářní rok.  
(b) Sdružení vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. 

Za řádné vedení účetnictví odpovídá správní rada.  
(c) Po skončení účetního období, nejpozději však do jednoho měsíce, zajistí správní 

rada vypracování řádné účetní závěrky. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na 
případné krytí ztrát schvaluje správní rada.  

(d) Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně 
závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala 
úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se sdružení nachází, a o výši 
dosaženého zisku nebo ztráty vzniklých v uplynulém účetním období.  

(e) Správní rada uveřejní hlavní údaje ze schválené řádné účetní závěrky.  

ČL. 10 HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ 
(a) Sdružení hradí své potřeby a náklady z příjmů získaných zejména z dobrovolných 
členských příspěvků, přijatých darů a získaných grantů a případné vedlejší činnosti 
dle čl. 2 (b) g. 

(b) Sdružení může hospodařit též s majetkem jiných právnických nebo fyzických 
osob, a to na základě smlouvy uzavřené v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy.  

(c) Hospodářský výsledek sdružení po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, 
převádí sdružení v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá sdružení 
nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích. O použití 
rezervního fondu rozhoduje shromáždění členů.  

(d) Sdružení vytváří fond členských příspěvků z příjmů získaných z dobrovolných 
členských příspěvků svých členů. O použití fondu členských příspěvků rozhoduje 
správní rada.  

(e) Správní rada může rozhodnout o zřízení dalších fondů a stanovit pravidla jejich 
tvorby a čerpání. 

(f) Sdružení nezřizuje organizační jednotky.  



V. Zánik sdružení a majetkové vypořádání 

ČL. 11 ZÁNIK SDRUŽENÍ 
(a) Sdružení zaniká:  

a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením,  
b. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR (dále jen 

„ministerstvo“) o jeho rozpuštění, způsobu dobrovolného rozpuštění nebo 
sloučení s jiným občanským sdružením rozhoduje na návrh správní rady 
shromáždění členů, 

c. jinak, stanoví-li tak zákon nebo stanovy. 

ČL. 12 MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ 
(a) Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání. O způsobu provedení 

majetkového vypořádání rozhoduje shromáždění členů.  
(b) Majetkové vypořádání provede likvidátor, jmenovaný správní radou. Při zániku 

sdružení na základě pravomocného rozhodnutí ministerstva provede majetkové 
vypořádání likvidátor určený ministerstvem.  

VI. Ustanovení závěrečná 

ČL. 13 ÚČINNOST STANOV 

(a) Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení ministerstvem. 

ČL. 14 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 
(a) První zasedání shromáždění zakládajících členů bude svoláno přípravným 

výborem do jednoho měsíce od registrace sdružení. 
(b) Seznam zakládajících členů: 

a. Michal Gregorini, 
b. Petr Hrubeš, 
c. Libor Kleček, 
d. Josef Kudláček, 
e. Ondřej Matyáš, 
f. Ivan Medek, 
g. Kamila Mráčková, 
h. Petr Ostrouchov, 
i. David Puš, 
j. Ladislav Smoljak, 
k. Jan Svěrák, 
l. Filip Štědrý. 

 
 
V Praze dne 16.10.2007 
 
Přípravný výbor: 
 
 

1. Ondřej Matyáš  2. Michal Gregorini 3. Libor Kleček 
 


