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Stanovy spolku 

Čl. I 

Název a sídlo 

Spolek pro vybudování památníku  Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích   (dále jen Spolek nebo  
„Spolek HS“) mající své sídlo v Lidicích, na adrese Lidice 140, PSČ 273 54.  

Čl. II 

Účel spolku 

Účelem spolku je vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích (dále jen „Památník“), 
jako památníku příslušníků československého zahraničního odboje  u příležitosti výročí 100 let od jejich 
narození a uchování jejich památky.  Vybudování památníku paměti a ochrany odkazu československých 
zahraničních vojáků v odboji, kteří splnili svoji občanskou povinnost a vojenskou přísahu. 

Čl. III 

Činnost spolku 

1. Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů a členek. 
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

a) sbírkové činnosti pro zajištění fondu pro vybudování Památníku, realizace umělecké soutěže za 
účelem výběru návrhu a zpracovatele návrhu Památníku, 

b) zajištění realizace pomníku tzn. jeho vytvoření a umístění  v Lidicích, 
c) praktické spolupráce s jinými subjekty stejného zaměření  na národní i mezinárodní úrovni, 
d) péče o Památník, zejména technická údržba Památníku a organizace pietních aktů, 
e) propagace aktivit Spolku, 
f) účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy Spolku, 
g) zapojení dobrovolníků a dobrovolnic a podpora dobrovolnictví, 
h) výzkumné a badatelské činnosti směřující k naplnění účelu Spolku, 
i) realizace projektů směřujících k naplnění účelu Spolku. 

 
2. Vedlejší činnost spolku je zejména 

a) uchovávání památky na odbojovou činnost Josefa Horáka a Josefa Stříbrného za války a život po 
válce, formou pořádání seminářů, přednášek, kampaní a konferencí směřujících především k 
uchování paměti a odkazu československých zahraničních vojáků vojenských jednotek čs. 
zahraniční armády v letech 1939-1945,   

b) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů 
 

3. Činnost Spolku neupravená těmito Stanovami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále 
jen NOZ) 
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Čl. IV 

Vznik Spolku 

1. Spolek vzniká společnou vůlí zakladatelů, kteří se shodli na těchto Stanovách.  

2. Zakladateli jsou:  
Brigádní generál Emil Boček, nar. 25. 2. 1923,  Laštůvkova 16, 635 00 Brno 
Ing. Miroslav Kaliba, nar. 23. 3. 1954, Oradourská 140, 273 54  Lidice,  
Petr Hroník, nar. 14. 6. 1976,  Armádní 304, 273 04 Kačice 

 

Čl. V 

Členství ve Spolku 

1. Členem či členkou (dále jen Člen) Spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve Spolku vzniká 
na základě schválení písemné přihlášky Výborem Spolku, který o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším 
zasedání, a zaplacením členského příspěvku.  

2. Členem spolku může být právnická osoba. 

3. Člen Spolku má právo: 
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku, 
c) podílet se na praktické činnosti spolku. 

4. Člen spolku má povinnost: 
a) přispívat k rozvoji Spolku,  
b) dodržovat Stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku, 
c) aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nejednat v rozporu se zájmy Spolku, 
d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku  

5. Členství ve spolku zaniká: 
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena Předsedovi, 
b) nezaplacením členského příspěvku na kalendářní rok ve lhůtě, kterou určil Výbor, 
c) úmrtím člena, 
d) zánikem Spolku nebo ukončením jeho činnosti  
e) vyloučením Člena Výbor, v případě, že jedná v rozporu s cíli a zájmy spolku či svým jednáním 

znevažuje smysl a vážnost spolku, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného 

ukončení členství 

Čl. VI 

Orgány Spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) Předseda  
b) Výbor 
c) Členská schůze 
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Čl. VII 

Předseda 

1. Předseda Spolku je statutárním orgánem Spolku.  

2. Předsedu spolku volí výbor. 

3. Předseda je oprávněn za Spolek jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách 
spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat 
zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. 
Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 

4. Předseda je zejména povinen: 
a) svolávat zasedání výboru spolku a členské schůze v souladu s čl. VI. odst. 2. těchto stanov, 
b) vést řádně agendu výboru a členské schůze a seznam členů spolku, 
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání výboru a členské schůze, 
d) předložit 1 x ročně členské schůzi ke schválení přehled hospodaření spolku  
e) jednou za dva roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být 

projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu. 

 
Čl. VIII 

Výbor 

1. Výbor je nejvyšší orgán Spolku. 

2. Výbor ve smyslu § 247 NOZ zejména: 

a) určuje hlavní zaměření činnosti Spolku,  
b) rozhoduje o změně Stanov, 
c) schvaluje výsledek hospodaření a výroční zprávu Spolku za předchozí rok,  
d) hodnotí činnost dalších orgánů Spolku a jejich členů, 
e) rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 
f) rozhoduje o členství, 
g) volí Předsedu a odvolává jej, 
h) uděluje a odnímá hlas poradní,   
i) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 
j) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních. 

 

3. Výbor zasedá minimálně dvakrát do roka. Výbor informuje členskou schůzi na nejbližším dalším setkání o 
přijatých opatřeních a rozhodnutích. 

4. Prvními členy Výboru jsou Zakladatelé. V dalších obdobích je Výbor volen z členů Spolku členskou schůzí 
na návrh Předsedy na dobu 5 let. Výbor se funkce ujímá den následujícího po dni volby. 

5. Výbor je tříčlenný. Souhlasným rozhodnutím Výboru může být Výbor rozšířen. Výbor musí mít vždy lichý 
počet členů.  

6. Výbor rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou hlasů. Hlasování Výboru může být realizováno per 
rolam, tedy takovým způsobem, že jeden z členů Výboru zašle ostatním členům Výboru otázku, o které má 
být hlasováno, emailem. Členové Výboru se k otázce vyjádří do 3 dnů. Diskuse k zaslané otázce musí být 
zaslána všem členům Výboru. Pokud se člen Výboru nevyjádří ve stanovené lhůtě nelze jeho mlčení 
vykládat jako souhlas.  
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Čl. IX. 

Členská schůze 

1. Členská schůze  

a) volí výbor s výjimkou prvního výboru  
b) rozhoduje o členských příspěvcích  

Dále Členská schůze přejímá funkci Výboru v době, kdy Výbor není usnášeníschopný.  

2. Zasedání Členské schůze je svoláváno Předsedou Spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 
Předseda je povinen do jednoho měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna 
třetina členů Spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá Předseda členům spolku písemně 
nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem 
spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 14 dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh 
programu zasedání. Nejpozději 7 dní před konáním zasedání členské schůze zasílá Předseda členům spolku 
návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení. 

3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání většina všech členů Spolku. Členská schůze 
rozhoduje většinou přítomných členů Spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů si jsou 
rovny.  

4. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen Spolku zápis. 
Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. Zápisy z členské schůze se 
uchovávají v sídle Spolku.  

Čl. X. 

Osoby s hlasem poradním 

1. Hlas poradní je právo diskutovat a vznášet podněty a připomínky k činnosti Spolku, které není podmíněno 
členstvím ve Spolku. 

2. Osoby s hlasem poradním přispívají k odbornému rozvoji Spolku a jeho zájmů. 
3. Osoby s hlasem poradním jmenuje a odvolává Výbor na návrh Předsedy nebo nejméně tří členů Spolku. 

Seznam osob s hlasem poradním vede Předseda. Seznam obsahuje jméno osoby s hlasem poradním, její 
adresu, den narození a den zapsání do seznamu. Osoby s hlasem poradním Předseda ze seznamu vyškrtne na 
jejich žádost, v případě jejich smrti, či jako důsledek rozhodnutí dle věty první tohoto bodu. 

Čl. XI. 

Osoby v příbuzenském vztahu k Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému 

1. Osoby v příbuzenském vztahu k Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému mají právo účastnit se schůzí Spolku a 
Výboru s hlasem poradním, v případě, že zájem realizovat toto právo notifikují k rukám Předsedy, který 
vede jejich seznam. Ustanovení o členství ve Spolku nejsou tímto ustanovením dotčená.  
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Čl. XII. 

Klub p řátel 

1. Zřizuje se Klub přátel Spolku, jehož cílem je naplňovat účel Spolku ve smyslu článku II. Stanov, zejména 
osobní, finanční a morální podporou Spolku. 

2. Členem Klubu přátel se může stát fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. Členství v Klubu přátel 
není vázáno na členství ve Spolku.  

Čl. XIII. 

Členský příspěvek 

1. Členský příspěvek člena Spolku je stanoven ve výši 500,- Kč/rok (pět set korun).  
2. Členský příspěvek člena Spolku - právnické osoby je stanoven ve výši 5 000,-Kč 

( pět tisíc korun).  
3. Splatnost 1. členského příspěvku je 14 dní po přijetí a potvrzení přihlášky 

k rukám Předsedy Spolku nebo na jím určené bankovní konto.  
4. Splatnost ročního členského příspěvku je do 28. února roku, na který se členské 

příspěvky platí.  
5. Členská schůze může rozhodnout o navýšení členských příspěvků.  

 
Čl. XIV. 

Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou veřejně prospěšnou právnickou 
osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku. 

 
 
 
 
V Lidicích dne 15. prosince 2014 

 


