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Česká asociace orální historie, z. s.
Stanovy České asociace orální historie, z. s.
Čl. 1. Základní ustanovení
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Název spolku: Česká asociace orální historie, z. s. (ve zkratce
COHA). Anglickým ekvivalentem názvu spolku je Czech Oral History
Association.
Sídlo spolku: Ústav pro soudobé dějiny, Vlašská 355/9, 118 00
Praha 1.
Česká asociace orální historie, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení §
241 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou
způsobilou k právnímu jednání.
COHA je striktně nepolitický spolek sdružující zájemce o metodu
orální historie (dále OH) na území České republiky, kteří se chtějí
podílet na rozvoji asociace, přispívat k vývoji metody OH podle
kritérií uznávaných ve světě a podílet se na propagaci výsledků
vědeckovýzkumné, kulturně výchovné, pedagogické a popularizační
činnosti asociace. Je otevřená jak kulturním či dalším institucím,
které ve své činnosti metodu OH používají, tak jednotlivcům z řad
profesionálů či široké veřejnosti. COHA se hlásí k tradicím
Mezinárodní asociace orální historie (International Oral History
Association, IOHA).
Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených
orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém
úplném znění v sídle spolku.

Čl. 2. Cíl hlavní činnosti
2.1. Poslání a cíle COHA jsou následující:
a) usilovat o rozvoj metody OH, vytvořit metodická pravidla a návody
pro její využití ve vědeckém výzkumu za účelem „chránit“ ji před
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b)
c)

d)
e)
f)
g)

nevědeckým používáním a neetickým zacházením s výstupy
výzkumů;
důsledně zastávat etická pravidla výzkumu vedeného metodou OH a
propagovat metodu podle mezinárodních kritérií stanovených
International Oral History Association (IOHA);
fungovat jako zastřešující vědecké pracoviště pro zájemce o metodu
OH a zároveň jako informační středisko, které poskytuje pomoc
institucím, informuje o nových projektech, knihách, konferencích a
přednáškách prostřednictvím webové stránky;
„odkazově“ propojit dosud existující archivy svědectví pamětníků o
naší nedávné historii prostřednictvím webové stránky;
pořádat konference, semináře, workshopy a přednášky, které by
zájemce z odborné a širší veřejnosti seznamovaly jak s metodou,
tak s činností asociace a s jejími dílčími výsledky;
spolupracovat s jinými domácími a mezinárodními spolky a
sdruženími obdobného zaměření;
reprezentovat COHA v ČR a ve světě a zastupovat zájmy svých
členů.

Čl. 3. Členství
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

Členem COHA se může stát každá fyzická i právnická osoba
(odborná instituce či organizace nebo jejich dílčí části) žijící či sídlící
v České republice i mimo ni, pokud souhlasí s posláním a stanovami
COHA a je ochotna plnit členské povinnosti. Členem COHA se může
stát instituce, její dílčí části a jednotlivci z řad odborné a široké
veřejnosti.
Podmínkou členství je písemná přihláška, na níž zájemce stvrzuje
svým podpisem, že souhlasí s posláním a stanovami COHA a je
ochoten se podílet na činnosti COHA. Podpisem přihlášky člen COHA
souhlasí s vedením evidence svých osobních údajů pro potřeby
COHA. K přijetí za člena je třeba písemného doporučení od dvou ze
stávajících individuálních či institucionálních členů COHA.
Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku.
O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor COHA. Mezi obecně
uznávaná kritéria, podle kterých je posuzováno potenciální
institucionální či individuální členství, náleží: výzkumný záměr,
realizace výzkumu, uchování nahrávek, pedagogická činnost či šíření
výsledků a to vše v souladu s metodickými, technickými a etickými
standardy. Proti zápornému rozhodnutí výboru se žadatel může
odvolat k valnému shromáždění COHA.
Z právnických osob se členem může stát odborná instituce či
organizace nebo jejich dílčí části prostřednictvím písemné přihlášky
podepsané statutárním zástupcem (oprávněným představitelem).
Zástupcem takového člena vůči COHA je pak jeho ředitel či předseda
nebo jiný jím pověřený pracovník.
Členství zaniká:
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a) vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného
oznámení o ukončení členství výboru;
b) nezaplacením členských příspěvků do data uvedeného ve
stanovách, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských
příspěvků;
c) vyloučením člena;
d) úmrtím člena;
e) zánikem spolku nebo rozhodnutím valného shromáždění o jeho
přeměně na jinou právní formu.
3.7 K vyloučení může dojít, jestliže člen porušil:
a) stanovy spolku
b) zásady morálky a etiky tak hrubým způsobem, že by další trvání
členství ohrozilo prestiž COHA, zpochybnilo jeho poslání nebo
ohrozilo důvěru ostatních členů.
3.8 Návrh na vyloučení člena má právo podat kterýkoliv člen COHA.
Návrh projednává výbor COHA při zachování práva člena se před
výborem osobně obhájit. Stanovisko k vyloučení člena musí být
písemné a řádně odůvodněné. Rozhodnutí o vyloučení člena nabývá
platnosti po schválení valným shromážděním COHA.
3.9 Výkonný výbor spolku je povinen vést seznam členů. Jmenný
seznam členů spolku je veřejně dostupný na webových stránkách
spolku.
3.10 Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
Čl. 4. Práva členů
4.1.

Člen má právo:
a) být informován o akcích COHA a účastnit se jich
b) účastnit se valných shromáždění COHA, iniciativně vstupovat do
jejich jednání, sdělovat návrhy, připomínky a stížnosti výboru
COHA v mezidobí mezi valnými shromážděními
c) volit a být volen do orgánů COHA – individuální člen má právo
jednoho hlasu, právnická osoba (instituce atd.) právo pěti hlasů
d) aby COHA zastupovala jeho zájmy v domácím i mezinárodním
prostředí
e) podílet se na chodu a aktualizaci webové stránky COHA (tvorba
příspěvků, zasílání aktualit, zpráv atd.)

Čl. 5. Povinnosti členů
5.1.

Členové COHA jsou povinni:
a) respektovat stanovy a veškerá usnesení orgánů COHA;
b) aktivně pracovat v orgánech COHA do nichž byli zvoleni;
c) řádně a včas platit členské příspěvky.
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Čl. 6. Orgány spolku
6.1.

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a) valné shromáždění
b) výkonný výbor COHA
6.2. Kontrolním orgánem pro hospodářskou činnost COHA je revizní
komise COHA
6.3. Statutárním orgánem COHA je předseda.
Čl. 7. Valné shromáždění
7.1 Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem COHA.
7.2. Řádné valné shromáždění se koná minimálně 1x za dva roky.
Svolává je výkonný výbor COHA tak, že sdělí termín konání všem
členům nejméně 30 dnů předem. Právo účasti na valném
shromáždění má každý člen COHA. Pozvánky na valnou hromadu
jsou rozesílány elektronicky na emailovou adresu uvedenou
v členské přihlášce.
7.3. Mimořádné valné shromáždění může svolat výkonný výbor COHA z
vlastního podnětu nebo na žádost členů, kteří disponují alespoň
třetinou hlasů, a to nejpozději do šesti týdnů od předložení
písemné žádosti. Termín konání oznámí výkonný výbor COHA všem
členům nejméně 15 dnů před termínem konání mimořádného
valného shromáždění spolu s důvodem jeho svolání.
7.4. Valné shromáždění řídí předseda nebo místopředseda či jiný člen
výkonného výboru, pověřený k tomu předsedou nebo výkonným
výborem COHA.
7.5. Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomen alespoň
takový počet členů, kteří disponují nejméně polovinou hlasů.
7.6. Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala
nadpoloviční většina přítomných, nebo pro který při rovnosti hlasů
hlasoval předsedající. K usnesení o změně stanov, o vyloučení
člena a o zániku COHA je třeba souhlasu dvou třetin přítomných
hlasů.
7.7. Valnému shromáždění přísluší:
a) schvalovat zprávu výkonného výboru COHA o činnosti sdružení
od posledního valného shromáždění,
b) schvalovat zprávu revizní komise o hospodaření za období od
posledního valného shromáždění,
c) usnášet se o zásadních hospodářských opatřeních včetně
stanovení výše členských příspěvků,
d) schvalovat rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena
COHA, rozhodovat odvolání vyloučeného člena nebo
odmítnutého zájemce o členství,
e) volit členy výkonného výboru COHA a revizní komise,
f) odvolávat členy výkonného výboru a revizní komise na jejich
vlastní žádost nebo z důvodů prokazatelného neplnění
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povinností,
g) usnášet se na stanovách a jejich změnách,
h) usnášet se o zániku COHA.
7.8. Členy výkonného výboru COHA a revizní komise volí valné
shromáždění volbou všeobecnou (každý individuální člen má právo
jednoho hlasu, každá právnická osoba pěti hlasů), rovnou (každý
hlas má stejnou platnost), tajnou a přímou (hlasy nepřítomných
členů lze odevzdávat v zastoupení po prokázání se písemnou plnou
mocí) na základě kandidátní listiny předložené výkonným výborem
COHA a doplněné přímými návrhy z pléna valného shromáždění
(navrhovatelé musí návrhy projednat s kandidáty a získat jejich
souhlas s kandidaturou). Kandidátní listiny sestavené zvlášť pro
volbu řádných členů výkonného výboru, pro volbu mimořádných
členů (náhradníků) výkonného výboru a pro volbu členů revizní
komise musí obsahovat nejméně o třetinu více jmen kandidátů,
než činí počet volených funkcionářů.
7.9. Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu z valného shromáždění do
třiceti dnů od jeho ukončení a jeho následné rozeslání
v elektronické podobě členům spolku. Ze zápisu musí být patrné,
kdo svolal valné shromáždění, kdy se konalo, kdo mu předsedal,
kolik členů bylo přítomno, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým
byl zápis vyhotoven.
Čl. 8. Výkonný výbor
8.1. V čele COHA stojí výkonný výbor zvolený valným shromážděním
8.2. Výkonný výbor řídí činnost COHA v období mezi valnými
shromážděními. Funkční období výboru je tříleté.
8.3. Výkonný výbor COHA se skládá z 9 řádných členů a 2 členů
mimořádných (náhradníků), kteří jsou voleni odděleně tajným
hlasováním na valném shromáždění Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří
se umístí na prvních X, resp. Y místech příslušné kandidátky
8.4. Výkonný výbor volí ze svého středu předsednictvo složené z:
a) předsedy,
b) místopředsedy,
c) tajemníka,
d) hospodáře.
8. 5. Stejnou funkci ve výkonném výboru COHA může člen zastávat
pouze po dvě po sobě následující funkční období. Funkce ve výboru
je čestná. Úkolem předsednictva je průběžně zajišťovat a řídit
běžnou činnost COHA v intencích stanov, usnesení valného
shromáždění a výkonného výboru a zajišťovat úkoly, kterými je
výkonný výbor pověřil.
8.6. Odstoupí-li řádný člen výkonného výboru na vlastní žádost,
případně zemře, nebo je odvolán valným shromážděním (k

5

odvolání je třeba dvoutřetinová většina hlasů), nastupuje na jeho
místo člen mimořádný (náhradník) v pořadí podle dosaženého
počtu hlasů při volbách na valném shromáždění.
8.7. Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za
rok. Schůzi výkonného výboru svolává člen předsednictva, řídí ji
předseda nebo místopředseda, či jimi pověřený řádný člen
výkonného výboru.
8.8. Výkonný výbor je usnášeníschopný za účasti nadpoloviční většiny
řádných členů. Usnesením je návrh, pro který hlasovala většina
přítomných nebo pro který při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.
8.9. Výkonnému výboru COHA přísluší:
a) na první schůzi výkonného výboru po zvolení na valném
shromáždění zvolit ze svého středu předsednictvo,
b) naplňovat usnesení valného shromáždění a dbát na dodržování
stanov,
c) řídit finanční hospodaření COHA,
d) schvalovat zprávu o činnosti COHA a zprávu o hospodaření
COHA za běžný rok, plán činnosti a finanční plán na rok
následující,
e) pověřovat předsednictvo, případně jednotlivé členy výkonného
výboru konkrétními úkoly a kontrolovat jejich plnění,
f) zajišťovat přípravu valného shromáždění včetně přípravy voleb a
návrhu kandidátních listin,
g) schvalovat přijetí nového člena a projednávat návrhy na
vyloučení člena,
h) zajišťovat a zaštiťovat chod webových stránek COHA.
Čl. 9. Revizní komise
9.1. Dohled nad hospodářskou činností COHA vykonává revizní komise.
O svých zjištěních podává zprávu valnému shromáždění, které bez
přihlédnutí k této zprávě nemůže vyslovit souhlas s činností
odstupujícího výkonného výboru.
9.2. Revizní komise se skládá ze tří členů volených výkonným valným
shromážděním v tajných volbách.
9.3. Funkční období revizní komise je tříleté. Členové revizní komise
nesmějí být zároveň členy výkonného výboru (viz. 7.8.).
Čl. 10. Čestné členství
10.1. Funkce čestného předsedy ve sdružení vzniká na základě návrhu
předneseného
výkonným
výborem
valnému
shromáždění.
Okamžikem vzniku funkce čestného předsedy je schválení valným
shromážděním. O funkci čestného předsedy nelze žádat. Funkce
čestného předsedy je udělována jako ocenění za vynikající práci a
zásluhy v oboru. Čestný předseda je osvobozen od placení
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členských příspěvků a má hlasovací právo. Čestný předseda má
právo účastnit se setkání výkonného výboru s hlasem poradním.
10.2. Čestné členství vzniká na základě návrhu předneseného výkonným
výborem valnému shromáždění. Okamžikem vzniku funkce
čestného člena je schválení valným shromážděním. O čestné
členství nelze žádat. Čestné členství je udělováno jako ocenění za
vynikající práci a zásluhy v oboru. Čestný člen je osvobozen od
placení členských příspěvků a nemá hlasovací právo.
Čl. 11. Hospodaření a majetek COHA
11.1. K hospodářskému zajištění úkolů COHA slouží:
a) členské příspěvky,
b) dotace od vládních či nevládních organizací
c) dary a dotace poskytované jinými právnickými i fyzickými
osobami
d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, zejména z vlastní
vydavatelské činnosti a z maloobchodního prodeje publikací
COHA a publikací, převzatých COHA do prodeje
e) převzatý majetek
11.2. Za hospodaření COHA odpovídá výkonný výbor COHA, který ze
svého středu volí hospodáře. Hospodaření se řídí rozpočtem
schváleným výkonným výborem COHA. Řídí se platnými předpisy a
je pravidelně kontrolováno členy revizní komise.
11.3. Výši členských příspěvků stanoví valné shromáždění vždy na další
období. Příspěvky platí členové na kalendářní rok, nejpozději do 1.
4. každého roku. Pro evidenci plateb spolek využívá transparentní
účet.
Čl. 12. Zastupování COHA
12.1. Statutárním orgánem COHA je předseda, který zastupuje spolek
navenek a jedná jeho jménem. O pravomocích předsedy rozhoduje
výkonný výbor.
12.2. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další
osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou
formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné
osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
12.3. Dispoziční právo s účtem COHA mají hospodář a tajemník.
Čl. 13. Zánik COHA
13.1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě
rozhodnutí valného shromáždění nebo z jiného důvodu
stanoveného zákonem.
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13.2. O zániku COHA rozhoduje valné shromáždění dvoutřetinovou
většinou hlasů přítomných členů.
13.3. Zanikne-li COHA, majetek a jmění připadne po vyrovnání závazků
instituci, kterou určí valné shromáždění, jež rozhodlo o zániku
COHA, veřejným hlasováním prostou většinou hlasů, nebo instituci,
která bude uvedena jako nástupnická.
Čl. 14. Závěrečná ustanovení
14.1. Závazný výklad stanov provádí výkonný výbor COHA.
14.2. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí
valným shromážděním a účinnosti dnem vkladu rejstříkového
soudu do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Praze, dne 4. prosince 2015

PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
předseda České asociace orální historie, z. s.

8

