Stanovy spolku Dekomunizace, z.s.
Čl. 1 Název a sídlo
Dekomunizace, z.s. (dále jen „spolek“) je zapsaný spolek se sídlem v Praze.
Čl. 2 Účel a činnost spolku
1.

Spolek je právnickou osobou založenou za účelem naplňování společného zájmu jeho členů jako samosprávný a
dobrovolný svazek, fungující v souladu s občanským zákoníkem.

2.

Spolek 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, používal k perzekuci občanů všech
mocenských nástrojů, pro dosažení svých cílů páchal zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval
neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli;
e) přičemž se neváhal spojit s cizí mocností a od roku 1968 udržovat protiprávní stav pomocí jejích okupačních vojsk;
f) neboť tento režim byl založen na vládě jedné strany, Komunistické strany Československa, jejíž vedení a členové jsou
odpovědni za způsob vlády v době nesvobody;
g) 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;
h) 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. Zároveň bude spolek aktivně vystupovat
proti narůstající hrozbě populismu, který rovněž vnímáme jako ohrožení výše uvedených hodnot.
3.

Za výše uvedeným účelem bude spolek jako svoji hlavní činnost podporovat soukromé i veřejné aktivity
směřující k oživení vědomí demokratických hodnot naší společnosti a k minimalizování společenských a
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.

4.

Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání
nebo jiné výdělečné činnosti. Pro podporu těchto aktivit bude rovněž při významných příležitostech jako svou vedlejší
činnost vyrábět a prodávat reklamní předměty (trička, samolepky, obrázky, tiskoviny, audiovizuální díla apod.) nebo i
jinak využívat svůj hmotný a nehmotný majetek za účelem příjmů pro provoz a rozvoj spolku.

5. Spolek bude svou činnost vykonávat trvale a byl založen na dobu neurčitou.
6. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky – celý spolek je místně
příslušnou organizační jednotkou.

Čl. 3
Členství ve spolku
1.

Členem spolku může být toliko fyzická osoba, starší 18-ti let, která se ztotožní s účelem spolku.

2.

Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká dnem stanoveným v rozhodnutí Výboru o přijetí člena, na základě jeho
přihlášky, není-li den v rozhodnutí uvedený, pak dnem rozhodnutí.

3.

O členství člena mu na jeho žádost Výboru vystaví potvrzení, které je do sedmi dnů od zániku členstva povinen vrátit.

4.

Výbor vede evidenci členů v elektronické formě. Evidence členů nebude zpřístupněna.

5.

Člen spolku má právo:
· přispívat na činnost spolku dobrovolným členským příspěvkem
· zúčastňovat se dle svých možností a zájmu na společenské a sportovní činnosti Spolku a podílet se na všech
výhodách vyplývajících z členství;
· účastnit se jednání Členské schůze a hlasovat na jejím zasedání;
· volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů dle těchto stanov;
· předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku;
· podílet se na praktické činnosti spolku.

6.

Člen spolku má povinnost:
· dodržovat stanovy spolku, jakož i zákony a ústavní pořádek;
· aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu
se zájmy spolku;
· podílet se na plnění cílů spolku
· účastnit se jednání Členské schůze, nebo se z něj řádně omluvit;
· dodržovat další povinnosti, pokud tak stanoví zákon, stanovy nebo závazné rozhodnutí shromáždění Členské
schůze nebo Výboru.

7.

Členství ve spolku zaniká:
· doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze spolku, adresované Výboru;
· úmrtím člena spolku;
· zánikem spolku;
· vyloučením člena spolku Výborem i v případě, že člen opakovaně i přes napomenutí Správní rady porušuje tyto
stanovy.
Čl. 4
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
· Členská schůze
· Výbor
· Předseda
· další orgány, zejména kontrolní, pokud je ustaví shromáždění členů, které vymezí jejich působnost a pravomoc
A.Členská schůze
1.

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, které se schází nejméně jednou ročně, aby zejména:
• schválila případné změny stanov spolku;
• zvolila členy Výboru, případně členy dalších orgánů spolku či rozhodla o jejich odvolání;
• rozhodla o zavedení či zrušení povinnosti platit členské příspěvky
• zrušila spolek a přijala rozhodnutí související s majetkovým vypořádáním a/nebo likvidací;
• rozhodla o fúzi nebo rozdělení Spolku za podmínek stanovených zákonem
• rozhodla o dalších otázkách, svěřuje-li je do působnosti Členské schůze zákon nebo stanovy nebo vyhradí-li si
Členská schůze rozhodnutí o konkrétní otázce.

2.

Zasedání Členské schůze spolku je svoláváno Výborem, a to zpravidla elektronicky nejméně 10 dnů před jeho konáním.
Výbor 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 Výbor též vždy na internetových stránkách spolku 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 Členské schůze řídí člen Předseda nebo jiný moderátor určený
Členskou schůzí. Zasedání se zpravidla zapisuje, zejména vyžaduje-li to kterýkoli přítomný člen; zapisovatele volí
Členská schůze.

3.

Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů ve všech věcech.

4.

Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

5.

Každý člen spolku má jeden hlas při hlasování na Členské schůzi, člen hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy.

B. Výbor
1.

Výkonným orgánem spolku je výbor, který se schází podle potřeby nejméně však jednou ročně, aby:
a) zvolil ze svého středu Předsedu spolku
b) schválil zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období a zajistil rozeslání těchto
zpráv všem členům spolku a podporovatelům
c) určil koncepci činnosti spolku na další období
d) stanovil výši členských příspěvků
e) schválil rozpočet spolku na příští období
f) rozhodoval o přijetí nových členů
g) zvolil čestné členy spolku
h) vyloučil člena pro hrubé porušování stanov
i) svolává Členskou schůzi.

2.

Výbor v čele s Předsedou spolku řídí spolkovou činnost. Ze svého středu volí Předsedu spolku. V kompetenci výboru je
také Předsedu odvolat.

3.

Výbor má tři členy. Výbor může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů Výboru a zároveň je
přítomen Předseda spolku. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů
Výboru.

4.

Členové výboru se volí na dobu pěti let. Opětovné zvolení je možné.

5.

V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Výboru je Předseda spolku povinen do 60 dnů zajistit doplnění Výboru.
Čl. 5
Statutární orgán – Předseda, zastupování spolku

1.

Předseda spolku je individuálním statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech.

2.

Předseda zejména:
• řídí a koordinuje činnost spolku,
• zpracovává podklady pro rozhodnutí Členské schůze a
• vykonává úkony a činnosti svěřené mu Členskou schůzí.

3.

Předseda spolu s Výborem odpovídá za vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
Čl. 6

Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků (jsou-li vybírány), darů od fyzických a právnických
osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně
podložené účetními doklady.
2.

S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku všechny členy spolku jedenkrát ročně, a to vždy v průběhu měsíce ledna
za uplynulý kalendářní rok.

3.

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem
činnosti, tj. ochrana lidských práv a svobod.
Čl. 7

Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2.

Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí spolku dne 04.12.2020.
Filip Štědrý, předseda

