Statut Obecně prospěšné společnosti Živá paměť
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Dne 8. 10. 2003 uzavřeli zakladatelé:
1. Jana Havlíková, r.č. 745409/3218, bytem Heřmanice 90, Nová Paka
2. Lucie Vondrysková, r.č. 785813/2007, bytem Studentská 414/IV, Klatovy
3. Darina Sedláčková, r.č. 636020/0308, bytem Rytířova 856/6, Praha 4
4. Tomáš Jelínek, r.č. 751209/0322, bytem Jaselská 542/32, Praha 6
5. Martin Thomas Thiel, r.č. 690324/9958, bytem Sudoměřská 1, Praha 3
a
6. Martin Hořák, r.č. 730107/0942, bytem Kurkova 1209/8, Praha 8
(dále jen „zakladatelé“)
zakládací smlouvu podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Zakladatelé podle výše uvedené zakládací smlouvy založili obecně prospěšnou
společnost, jejíž název je Živá paměť, o.p.s. (dále jen „společnost“) se sídlem Na
Poříčí 12, 110 00 Praha 1.
3. Překlad názvu společnosti do německého jazyka: Lebendige Erinnerung,
gemeinnützige Gesellschaft.
4. Překlad názvu společnosti do anglického jazyka: Living memory, p.b.o.
5. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u
Městského soudu v Praze, v oddílu O, vložka 307. Zápis do rejstříku obecně
prospěšných společností u jmenovaného soudu byl proveden dne 8. prosince 2003,
společnosti bylo přiděleno IČ 271 05 300.
6. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
Článek II.
Předmět činnosti
1. Společnost zajišťuje zejména tyto obecně prospěšné služby:
a) správa archivního materiálu shromážděného za účelem odškodnění otrocky a
nuceně nasazených v období 2. světové války
b) shromažďování a zpracování archivního materiálu zejména vzpomínkového
charakteru ve formě písemných, audio i audiovizuálních záznamů z oblasti
moderních dějin
c) provádění a podpora výzkumných projektů, zpracování studií a odborných
analýz z oblasti moderních dějin
d) informační, vzdělávací a osvětová činnost zaměřená na období moderních
dějin, prováděná zejména formou přednášek a výstav
e) poradenské a asistenční služby poskytované v sociální oblasti obětem
pronásledování, zejména totalitními režimy
f) organizování a poskytování humanitární pomoci obětem pronásledování,
zejména totalitními režimy
g) podpora organizací a svazů zastupujících zájmy obětí pronásledování formou
pořádání konferencí, setkávání s pamětníky, kulturních a společenských akcí
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h) činnosti směřující k podpoře evropské integrace, dobrých sousedských vztahů
a občanské společnosti
Článek III.
Podmínky poskytování služeb
1. Služby společnosti jsou poskytovány fyzickým i právnickým osobám
v tuzemsku i v zahraničí.
2. Služby společnosti jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů
společnosti. Podmínky poskytování takových služeb stanoví a vyhlašuje pro
každý projekt správní rada společnosti. Podmínky takové služby jsou
zveřejňovány v sídle společnosti a podle možností prostřednictvím sítě Internet
S těmito podmínkami musí být seznámen každý zájemce o služby společnosti.
Podmínky poskytování jednotlivých služeb musí být stanoveny tak, aby pro
všechny, jimž bude konkrétní služba poskytnuta, byly stejné.
Článek IV.
Orgány společnosti
a) správní rada
b) ředitel
Článek V.
Správní rada
Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
Správní rada má 3 členy a v jejím čele stojí předseda.
Členové správní rady jsou jmenováni a odvoláváni zakladateli.
Funkční období člena správní rady je tříleté.
Členství ve správní radě zaniká:
a) písemnou rezignací adresovanou zakladatelům společnosti
b) smrtí
c) odvoláním
d) uplynutím funkčního období
6. O odvolání člena správní rady rozhodují zakladatelé.
7. Správní rada volí z řad svých členů předsedu a místopředsedu na dobu
nepřesahující tři roky. Předseda (místopředseda) svolává a řídí zasedání
správní rady.
8. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
9. Každý člen správní rady má jeden hlas a platí, že členům správní rady
nepřísluší odměna za výkon funkce člena.
10. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné
minimální účasti alespoň dvou třetin členů na zasedání. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, při jeho nepřítomnosti hlas
předsedajícího.
11. Zasedání správní rady se koná alespoň dvakrát ročně a svolává je předseda
správní rady.
1.
2.
3.
4.
5.
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12. Na zasedání správní rady společnosti musí být všichni její členové pozváni
doporučeným dopisem, který bude obsahovat: čas, místo, začátek zasedání a
program jednání. Pozvánka musí být odeslána do místa bydliště členů správní
rady minimálně 10 kalendářních dnů před dnem konání zasedání.
13. Ustanovení předchozího odstavce neplatí, zúčastní-li se jednání všichni
členové správní rady a k pozvání na zasedání došlo jiným způsobem, než je
uvedeno v předchozím odstavci.
14. Požádá-li o to alespoň třetina členů správní rady, je předseda správní rady
povinen svolat zasedání správní rady. Toto zasedání se musí konat do 15
kalendářních dnů od doručení žádosti o její svolání.
15. Hlasování správní rady je veřejné, pokud správní rada nerozhodne svým
usnesením jinak.
16. Pokud není správní rada v důsledku rezignace svých členů usnášeníschopná,
musí zakladatelé na uvolněná místa členů správní rady nejpozději do
nejbližšího zasedání správní rady jmenovat nové členy.
17. O každém zasedání správní rady je veden zápis, který vyhotovuje jeden ze
členů správní rady a podepisuje předsedající.
Článek VI.
Působnost správní rady
1. Správní rada dbá zejména na zachování účelu, pro který byla společnost
založena, a do její působnosti náleží:
a) schvalovat strategii rozvoje společnosti, dlouhodobé cíle a zásady jejich
realizačního programu
b) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti statut a
schvalovat jeho změny
c) schvalovat jednací řád a další organizační pravidla a jejich změny
d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
e) schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny
f) volit a odvolávat ze svého středu předsedu, resp. místopředsedu správní
rady
g) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a
stanovit mu plat
h) jmenovat likvidátora při zrušení společnosti a rozhodovat o určení
obecné prospěšné společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek
i) rozhodovat o zrušení, sloučení nebo rozdělení společnosti
j) vyjadřovat souhlas s odstoupením zakladatele od smlouvy.
Článek VII.
Ředitel společnosti
1. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Podmínky
výkonu této funkce, a to včetně odměňování, stanoví správní rada
v rozhodnutí o jmenování do funkce ředitele.
2. Ředitel jedná v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada.
3. Ředitel se účastní zasedání správní rady s hlasem poradním.
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Článek VIII.
Hospodaření společnosti
1. Hospodaření společnosti se řídí ustanoveními zakládací smlouvy a
obecně závaznými právními předpisy.
2. Vlastním zdrojem financování společnosti je její jmění. Jmění je
tvořeno:
a) hodnotou vkladů zakladatelů
b) hodnotou přijatých darů a dědictví
c) příjmy z doplňkové činnosti
d) dotacemi.
3. Společnost vede evidenci příjmů a výdajů. Roční uzávěrka musí být
ověřena auditorem.
4. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a
hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců
od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První
zprávu zveřejní společnost nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti.
Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti
v úředních hodinách společnosti.
Článek IX.
Jednání za společnost
1. Společnost navenek zastupují členové správní rady samostatně.
2. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému nebo
vytištěnému plnému názvu společnosti připojí kterýkoliv člen správní
rady svůj podpis.
3. Správní rada může pověřit jednoho ze svých členů nebo třetí osobu
k výkonu činnosti souvisejících s běžným chodem společnosti
v rozsahu plných mocí svěřených mu správní radou.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem, se řídí
příslušnými ustanoveními zakládací smlouvy a ustanoveními zákona č.
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a dalšími právními
předpisy České republiky.
2. Jakékoliv změny nebo doplňky tohoto statutu je možno provádět pouze
písemnou formou a musí k nim být přiloženo usnesení správní rady a
protokol o hlasováních o těchto změnách nebo doplňcích.
3. Statut obecně prospěšné společnosti Živá paměť byl projednán a
schválen na zasedání správní rady o.p.s. dne 11.10.2006.

Tomáš Jelínek

Jana Havlíková

Darina Sedláčková
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