Společnost pro queer paměť, z. s.
stanovy spolku
Článek 1
Cíle, činnost a základní zásady
1. Spolek Společnost pro queer paměť, z. s. (dále „společnost“ nebo „spolek“) je odbornou
historicko-paměťovou institucí queer společenství v České republice, zaměřenou na
uchovávání jeho paměti a výzkum jeho dějin.
2. Hlavní činnost společnosti spočívá ve shromažďování, uchovávání a zpřístupňování
ústních, písemných, fotografických, trojrozměrných a jiných dokumentů vztahujících se
k minulosti queer lidí v českém kontextu, podněcování bádání v oblasti paměti a
historie queer lidí a organizaci vědeckých akcí v této oblasti.
3. Vedlejší činnost společnosti spočívá v organizaci kulturních a vzdělávacích akcí, které
podporují poznávání a popularizaci paměti a historie queer lidí, a ve vydávání
vědeckých a populárně-naučných publikací v této oblasti.
4. Předmětem zájmu společnosti jsou veškeré queer identity.
Článek 2
Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.

Název spolku je Společnost pro queer paměť, z. s.
Zkratka názvu společnosti je SPQP.
Sídlem společnosti je Praha.
Označení osob ve stanovách se nehledě na gramatický rod vztahují na osoby jakékoli
genderové identifikace.
Článek 3
Členství

1. Členství ve společnosti je dvojího typu:
a) základní členství,
b) členství ve vědecké radě.
2. V členství ve vědecké radě jsou obsažena zároveň práva a povinnosti spojené se
základním členstvím, nestanoví-li stanovy jinak.
3. Členem společnosti může být fyzická osoba starší 18 let.
Článek 4
Vznik, trvání a zánik členství
1. Základní členství ve společnosti vzniká na základě schválení přihlášky správní radou.
2. Členství ve vědecké radě vzniká kooptací vědeckou radou.
3. Základní členství trvá po dobu jednoho roku od data zaplacení ročního členského
příspěvku. V případě členů vědecké rady je členský příspěvek dobrovolný a trvání
členství na něm nezávisí.
4. Základní členství lze zaplacením dalšího ročního členského příspěvku prodloužit, a to i
opakovaně.
5. Členství ve společnosti zaniká:
a) smrtí,
b) rezignací na členství;

c) v případě základního členství nezaplacením ročního členského příspěvku,
pokud marně uplyne dodatečná lhůta jednoho měsíce ode dne, kdy je příslušný
člen k zaplacení členského příspěvku vyzván,
d) vyloučením z důvodů pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin,
závažného porušení stanov nebo etického kodexu společnosti nebo dlouhodobé
pasivity ve vztahu ke spolku a jeho práci; vyloučený člen může do patnácti dnů
od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho
vyloučení přezkoumala u členů se základním členstvím správní rada a u členů
vědecké rady vědecká rada.
Článek 5
Práva a povinnosti člena společnosti
1. Základním smyslem členství ve společnosti je přispívat k její existenci jako právnické
osoby ve formě spolku. Sekundární funkcí členství je přispívat k cílům společnosti
buďto vědomostmi a zkušeností, nebo prací, nebo materiálně.
2. Člen společnosti se základním členstvím má právo:
a) zapojit se do práce společnosti směřující k cílům podle čl. 1 odst. 2 a 3, a tím
v návaznosti na dosavadní historickou práci v oboru queer dějin rozvíjet své
odborné kompetence a přispívat k uchování paměti queer společenství a
výzkumu jeho dějin,
b) využívat možnost absenčních výpůjček z knihovny spolku,
c) účastnit se členské schůze a hlasovat na ní,
d) předkládat členské schůzi své návrhy usnesení,
e) být volen do volených orgánů společnosti a uplatňovat aktivní volební právo na
členské schůzi,
f) být včas předběžně informován o všech akcích pořádaných společností
g) nahlížet do zápisů ze schůzí volených orgánů a obdržet na vyžádání jejich kopie,
a to do 14 dnů od žádosti.
3. Člen vědecké rady má nadto právo:
a) uplatňovat aktivní volební právo na schůzi vědecké rady,
b) využívat možnost neomezeného prezenčního přístupu k sbírkám a fondům
spravovaným společností.
4. Člen společnosti je povinen:
a) dodržovat stanovy společnosti, etický kodex a další interní předpisy,
b) podle svých možností aktivně přispívat k cílům společnosti,
c) zdržet se jednání, které by poškozovalo dobré jméno společnosti.
Článek 6
Všeobecná ustanovení o organizačním uspořádání
1. Orgány společnosti jsou správní rada, vědecká rada, členská schůze, jednatel, výbor a
revizní komise.
2. Nejvyšším orgánem společnosti je správní rada. V jejím obsazování má rovné slovo
členská schůze a vědecká rada. Správní rada volí jednatele, jednatel jmenuje další členy
výboru. Revizní komisi volí členská schůze.
3. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Není-li jednatele, je prozatímním
statutárním orgánem předseda správní rady. Není-li ani předsedy správní rady, určí
prozatímní statutární orgán správní rada z řad svých členů.
4. Správní rada, vědecká rada a revizní komise volí z řad svých členů a odvolává svého
předsedu, jeho volební období je tříleté.

5. Řádná schůze správní rady, vědecké rady a revizní komise se koná nejméně jednou za
rok. Řádná schůze výboru se koná nejméně čtyřikrát za rok. Schůze těchto orgánů může
probíhat zčásti nebo zcela prostřednictvím programů internetové telefonie a
videohovorů. Tyto orgány mohou jednat také per rollam. Schůze těchto orgánů svolává
a řídí a hlasování per rollam vyhlašuje předseda každého z nich, v případě výboru pak
jednatel. Každý z těchto orgánů může přijmout vlastní jednací řád.
6. Mimořádnou schůzi správní rady, vědecké rady a revizní komise svolá její předseda na
žádost alespoň čtvrtiny členů dotčeného orgánu anebo z vlastního podnětu.
Mimořádnou schůzi výboru svolá jednatel na žádost každého člena výboru anebo
z vlastního podnětu.
7. Správní rada, vědecká rada, výbor a revizní komise jsou usnášeníschopné, je-li na řádně
svolané schůzi přítomna alespoň polovina jejich členů. Hlasování per rollam platí,
zúčastní-li se jej většina členů daného orgánu.
8. Člena správní rady a revizní komise může orgán, který jej zvolil, dvoutřetinovou
většinou z počtu vyjádřených hlasů odvolat.
9. Klesne-li v důsledku rezignací na členství v orgánu, odvolání či ukončení členství ve
společnosti počet členů některého kolektivního orgánu pod počet předepsaný těmito
stanovami, doplní orgán oprávněný k volbě nebo jmenování počet členů v nejbližší
možné lhůtě. Dotčený orgán do té doby funguje se sníženým počtem členů; to nemá vliv
na jeho kompetence.
10. Jednatel a člen výboru nemůže být členem revizní komise. V ostatních případech je
členství ve více orgánech možné.
Článek 7
Správní rada
1. Správní radu, nejvyšší orgán společnosti, tvoří sedm členů. Ti ve svém působení ve
správní radě jednají nezávisle podle svého názoru na to, jaký je zájem queer
společenství v České republice ve vztahu ke své historicko-paměťové instituci.
2. Členství ve správní radě trvá sedm let; člen může být do správní rady zvolen
opakovaně.
3. Konstituování prvního složení správní rady proběhne způsobem uvedeným v čl. 14
odst. 3 tak, aby každému členovi správní rady skončilo členství jiný rok.
V postupných dovolbách jednotlivých členů se střídá členská schůze a vědecká rada.
Tento princip platí i tehdy, nastane-li v důsledku předčasného ukončení členství ve
správní radě jiný rytmus dovoleb, než je rytmus jednoletý.
4. Správní rada má tyto pravomoci:
a) schválení změn stanov společnosti,
b) závazný výklad stanov,
c) určení hlavního zaměření činnosti společnosti a jejích cílů včetně základních
finančních směrnic,
d) přijetí a změny etického kodexu,
e) vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce jednatele,
f) volba jednatele,
g) odvolání jednatele,
h) schválení usnesení zavazujících jednatele či výbor,
i) projednání stížností proti rozhodnutím jednatele či výboru,
j) přijímání členů se základním členstvím a určení náležitostí přihlášky,
k) schválení výše členských příspěvků a kritérií pro její případné odstupňování,
l) průběžná kontrola hospodaření společnosti,
m) schválení výroční zprávy společnosti za předešlý rok,

n) schválení účetní závěrky společnosti za předešlý rok,
o) rozhodnutí o ukončení činnosti a vypořádání majetku společnosti.
5. Jednotlivé své pravomoci může správní rada přenést na jiné orgány spolku. Přitom může
rozhodnout o rozsahu, trvání a podmínkách tohoto přenesení.
Článek 8
Vědecká rada
1. Vědecká rada je stálý odborný orgán společnosti.
2. Členy vědecké rady jsou odborníci v oblasti historie a jiných humanitních a
společenských věd, kteří se ve své práci dlouhodobě zabývají identitami uvedenými v
čl. 1 odst. 4 nebo je jejich odborné zaměření pro práci společnosti jinak významné.
3. Vědecká rada:
a) volí členy správní rady podle čl. 7 odst. 3,
b) kooptuje své členy,
c) dohlíží na konformitu práce společnosti s vědeckými zásadami,
d) přijímá badatelský řád a řád pro zápůjčky, reprodukci a publikaci archiválií a
sbírkových předmětů a změny těchto dokumentů,
e) přijímá a případně pozměňuje metodiku orálně-historické práce, metodiku
správy fondů a sbírek a další metodické dokumenty,
f) poskytuje ostatním orgánům společnosti odpovědi na odborné otázky,
g) udává impulsy k organizaci počinů uvedených v čl. 1 odst. 3.
Článek 9
Členská schůze
1. Členské schůze jsou řádné nebo mimořádné.
2. Řádná členská schůze se koná jednou za rok, a to vždy poslední pátek v únoru.
3. Mimořádné členské schůze jsou takové členské schůze, jež jsou svolány mimo termín
stanovený v odstavci 2. Mimořádná členská schůze se svolá na žádost některého orgánu
spolku nebo na společnou žádost alespoň 30 % členů společnosti.
4. Členskou schůzi svolává statutární orgán. Řídí ji předseda zasedání, který je na jejím
počátku zvolen.
5. Členská schůze:
a) volí členy správní rady podle čl. 7 odst. 3,
b) volí členy revizní komise,
c) hodnotí průběh práce společnosti a přijímá doporučení určená správní radě,
d) vykonává pravomoci, které na ni přenesla správní rada, v rozsahu tohoto
přenesení.
6. Rozhodnutí přijímá členská schůze prostou většinou z počtu přítomných a zastoupených
členů.
7. Řádně svolaná členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno nebo zastoupeno na
základě plné moci více než 50 % členů, včetně 5 osob, které jsou členy některého orgánu
spolku. Jeden člen společnosti může na základě plné moci zastupovat nejvýše jednoho
jiného člena společnosti. Není-li řádně svolaná členská schůze usnášeníschopná,
statutární orgán neprodleně řádně svolá náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do
tří týdnů.

Článek 10
Jednatel
1. Jednatele volí správní rada v rámci výběrového řízení, které v dostatečném předstihu
vyhlásí, a to na základě předložených projektů jednotlivých kandidátů. Správní rada
rozhodne, zda bude výběrové řízení omezeno na členy spolku, nebo bude otevřeno i
nečlenům, a stanoví také další podmínky výběrového řízení. V případě otevřeného
výběrového řízení vznikne mandát vítěznému kandidátovi, který není členem spolku,
teprve po jeho vstupu do spolku.
2. Jednatel:
a) jmenuje a odvolává členy výboru a v dohodě s nimi určuje oblast jejich
odpovědnosti; o tomto rozdělení kompetencí se provede zápis,
b) řídí výbor a odpovídá za jeho práci,
c) jedná jménem společnosti; toto právo může přenést prostřednictvím plné moci
na jiného člena výboru nebo jiného člena společnosti,
d) samostatně rozhoduje o převzetí závazků společnosti do výše běžných výdajů
na jeho provoz; vyšší závazky je oprávněn jménem společnosti převzít pouze
s předchozím souhlasem výboru,
e) předkládá správní radě návrh výroční zprávy společnosti.
Článek 11
Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti mezi zasedáními
správní rady, zastupuje ji navenek a vytváří podmínky pro její práci.
2. Výbor:
a) odpovídá za řádnou správu, rozvoj a zpřístupňování sbírek a fondů společnosti,
b) odpovídá za řádnou veřejnou prezentaci společnosti včetně programu akcí pro
veřejnost,
c) odpovídá za materiální zajištění činností společnosti a řádné vedení účetnictví,
d) vede seznam aktuálních členů společnosti a jejích orgánů,
e) rozhoduje o vyloučení členů podle čl. 4 odst. 5 písm. d),
f) strukturuje činnost spolku do tematicky definovaných sekcí,
g) vede o svých jednáních řádné záznamy a poskytuje je bez zbytečného odkladu
správní radě a revizní komisi,
h) poskytne správní radě a revizní komisi odpověď na jejich podněty,
i) vykonává pravomoci, které na něj přenesla správní rada, v rozsahu tohoto
přenesení.
3. Výbor má alespoň tři členy včetně jednatele.
4. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
jednatele.
5. Členství ve výboru zaniká skončením funkčního období jednatele. V případě, že
jednatel rezignuje na svou funkci před vypršením řádné doby svého mandátu, může
správní rada dosavadní členy výboru pověřit výkonem pravomocí výboru do zvolení
nového jednatele. V takovém případě může správní rada určit bližší podmínky výkonu
těchto pravomocí.

1.
2.
3.

4.

Článek 12
Revizní komise
Revizní komise je kontrolním orgánem společnosti. Zastupuje zájmy členů společnosti
a původců fondů a sbírkových předmětů v majetku společnosti.
Řádná schůze revizní komise se koná v první polovině měsíce února.
Revizní komise:
a) průběžně sleduje činnost výboru a jeho členů, zejména prostřednictvím záznamů
z jeho schůzí,
b) svá stanoviska a stížnosti sděluje výboru a správní radě písemně,
c) předkládá řádné členské schůzi zprávu revizní komise,
d) řeší stížnosti původců fondů a sbírkových předmětů, v případě sporu mezi
původci a výborem se snaží o nalezení oboustranně přijatelného řešení,
e) má právo na poskytnutí všech dokumentů, které potřebuje k plnění svých funkcí,
f) vykonává pravomoci, které na ni přenesla správní rada, v rozsahu tohoto
přenesení.
Revizní komise má nejméně tři členy. Členská schůze při jejich volbě přihlédne k tomu,
aby mezi nimi byl zastoupen alespoň jeden původce fondů a sbírkových předmětů, je-li
členem společnosti.
Článek 13
Hospodaření společnosti

1. Společnost je nevýdělečným spolkem.
2. Účetním rokem společnosti je kalendářní rok.
3. Příjmy společnosti tvoří zejména:
a) členské příspěvky,
b) dary nebo dotace,
c) granty,
d) účastnické poplatky placené účastníky akcí pořádaných společností podle čl. 1
odst. 3, pokud společnost stanoví, že účast na akci bude zpoplatněna,
e) výnosy z prodeje publikací vydaných společností podle čl. 1 odst. 3.
4. O svém hospodaření vede společnost evidenci podle platných právních norem.
5. Výdaje společnosti jsou zaměřeny na uskutečňování cílů společnosti uvedených
v článku 1.
Článek 14
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají platnosti okamžikem schválení členskou schůzí.
2. Do dvou týdnů od nabytí platnosti těchto stanov vyzve předseda spolku ty členy vědecké
rady, kteří nejsou členy spolku, ke vstupu do spolku ve lhůtě dvou měsíců. Členům
vědecké rady, kteří nejsou členové spolku a v této lhůtě do spolku nevstoupí, zanikne
členství ve vědecké radě.
3. Do tří měsíců od nabytí platnosti těchto stanov zvolí vědecká rada tři členy správní rady.
Do šesti týdnů od této volby proběhne mimořádná členská schůze, která zvolí další tři
členy správní rady. Těchto šest členů si na této mimořádné členské schůzi vylosuje čísla
od 1 do 6, která určí, jak dlouhý bude jejich mandát (v letech). Vylosuje-li si číslo 1 člen
zvolený vědeckou radou, bude první dovolbu po uplynutí jednoho roku provádět
vědecká rada, a naopak. Těchto šest členů se následně na téže mimořádné členské schůzi
společně dohodne na sedmém členovi správní rady, který bude mít od počátku mandát

4.

5.

6.
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sedmiletý. Všichni další členové správní rady zvolení kdykoli později již budou mít
mandát od počátku sedmiletý.
Ustavující schůzi správní rady svolá její nejstarší člen tak, aby se konala do šesti týdnů
od mimořádné členské schůze podle odstavce 2. Správní rada na své ustavující schůzi
zvolí svého předsedu a vyhlásí výběrové řízení na jednatele tak, aby se mohl ujmout
funkce nejpozději k 1. únoru roku následujícího po vstupu těchto stanov v účinnost.
Do ustavující schůze správní rady zůstávají v účinnosti dosavadní stanovy společnosti.
Ustavující schůzí správní rady nabývají účinnosti tyto stanovy; ustanovení, podle
kterých se ustanovují orgány či zaniká členství ve vědecké radě způsobem podle článku
14 odst. 2 až 4, nabývají účinnosti okamžikem přijetí stanov.
Členství ve společnosti pokračuje vstupem těchto stanov v účinnost všem dosavadním
členům společnosti. Členům, kteří k okamžiku vstupu těchto stanov v účinnost nejsou
členy vědecké rady, vznikne vstupem těchto stanov v účinnost základní členství.
Složení jednotlivých orgánů společnosti se vstupem těchto stanov v účinnost nezmění,
jejich fungování se však začne řídit pravidly obsaženými v těchto stanovách.
Název funkce předsedy se vstupem těchto stanov v účinnost změní na jednatele a název
funkce místopředsedy na funkci člena výboru.

PhDr. Jan Seidl, Ph.D.
předseda Společnosti pro queer paměť, z. s.

