
Stanovy Vojenského sdružení rehabilitovaných, z. s.

(1) Název spolku : Vojenské sdružení rehabilitovaných, z. s.
(2) Zkráceně: VSR
(3) Sídlo spolku : (bude doplněno po projednání s majitelem objektu)
(4) Statutární orgán: předseda nebo 1. místopředseda předsednictva VSR

Čl. 1 - Charakteristika
(5) VSR je dobrovolný apolitický neziskový spolek působící na celém území ČR. Veškerá

jednání členů i orgánů VSR budou vedena formou svobodné demokratické diskuse.

Čl. 2 - Účel VSR
(6) Pomáhat svým členům v uspokojování jejich sociálních, zdravotních, kulturních,

sportovních a společenských potřeb a umožnit jim pravidelná setkávání na společných akcích.
(7) Propagovat významnou účast československých vojáků na vzniku samostatného

československého státu i v následujících bojích za jeho svobodu.
(8) Přispívat k výchově mladé generace k vlastenectví a zodpovědnosti za svobodu své

země, České republiky.

Čl. 3 - Činnost VSR
(9) Spolupracovat s Ministerstvem obrany a místními úřady a útvary AČR, jakož i s místní

samosprávou a spřízněnými organizacemi či firmami s cílem podpořit klubovou činnost.
(10) Pro naši propagaci využívat web VSR.
(11) Podporovat a zúčastňovat se vzpomínkových a pietních akcí v okolí své působnosti.

Nabízet besedy s žáky v okolních školách.
(12) Udržovat přátelské styky s obdobnými spolky v ČR, případně i v jiných zemích NATO.

Čl. 4 - Členství
(13) Členem VSR se může stát každý bývalý voják nebo občanský zaměstnanec

Československé armády, který byl po roce 1989 rehabilitován mimosoudně podle zákona
č. 87/1991 Sb. nebo soudně podle zákona č. 119/1990 Sb. a může to doložit Osvědčením
o rehabilitaci.

(14) Člen VSR může doporučit členství zájemce, který  nesplňuje podmínku podle odst. (13).
(15) O členství je nutno požádat. Členovi bude vydán členský průkaz.
(16) Členství zanikne vystoupením, vyloučením za hrubé porušení stanov nebo za poškození

dobré pověsti VSR, pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin a úmrtím.
(17) O vzniku a zániku členství rozhoduje členská schůze územní organizace (ČSÚzO).

Čl. 5 - Práva členů
(18) Dotazovat se a svobodně se vyjadřovat ke všem otázkám VSR i k jednání jeho orgánů a

zároveň dostat od osloveného orgánu přiměřenou odpověď bez zbytečného otálení. Své názory
či připomínky může předávat ústně, písemně, nebo elektronicky (e-mail, web VSR).

(19) Pokud se člen domnívá, že ve VSR dochází k porušování stanov či směrnic, případně
jiné nežádoucí činnosti, může požádat písemně o prošetření Rozhodčí komisi (RK) nebo
Kontrolní komisi (KK). Ty věc prošetří bez zbytečného otálení a zveřejní výsledek šetření. 

(20) Účastnit se dílčí členské schůze (DČS) a členské schůze územní organizace (ČSÚzO),
volit a být volen do orgánů VSR.

(21) Účastnit se všech akcí své územní organizace (ÚzO), případně akcí, nabízených jinými
ÚzO, oblastními radami (OR) nebo předsednictvem (PVSR).

Čl. 6 - Povinnosti členů
(22) Každý člen je povinen dodržovat stanovy, organizační směrnice a jednací řády VSR a

platit stanovené členské příspěvky.
(23) Výši členského příspěvku v územní organizaci stanoví ČSÚzO.
(24)  Výši odvodu z členského příspěvku pro předsednictvo (PVSR) a oblastní rady (OR),

i jeho splatnost stanoví členská schůze na návrh předsednictva.



Čl. 7 - Organizace VSR
(25) Každý orgán VSR může svou činnost upřesnit jednacím řádem, případně organizační

směrnicí.
(26) Znění stanov, jednacích řádů a organizačních směrnic schvaluje ČS.

Čl. 8 - Územní organizace VSR
(27) [Územní organizace VSR místo / ÚzO VSR místo] je základní organizační jednotka

spolku bez jakékoliv právní osobnosti. Statutárním orgánem ÚzO je statutární orgán VSR.
(28) Založení, zrušení nebo přeměnu územní organizace registruje předsednictvo na základě

žádosti ÚzO a po dohodě s příslušnou OR. 
(29) Územní organizace musí mít alespoň 5 členů, vede jejich úplný seznam a vydává jim

členský průkaz VSR.
(30) Členové územní organizace si na své členské schůzi (ČSÚzO) zvolí minimálně předsedu,

místopředsedu a hospodáře, kteří tvoří územní radu (ÚzR), a revizora. 
(31) Nezávisle na předchozí volbě si členové územní organizace na své ČSÚzO zvolí svého

člena oblastní rady, alespoň jednoho jeho náhradníka a případně kandidáty do kontrolní komise
(KK) a rozhodčí komise (RK).

Čl. 9 - Oblastní rada / Krajská rada
(32) Územní organizace se přidruží k jedné z oblastních rad, které koordinují vztahy mezi

ÚzO a předsednictvem VSR. Oblastní rady a jejich územní působnost stanoví PVSR po dohodě
s územními organizacemi VSR.

(33) Členové oblastní rady si zvolí minimálně předsedu, místopředsedu a tajemníka. 
(34) Oblastní rada může ve stanoveném termínu navrhnout úplnou kandidátku předsednictva

VSR (PVSR), složenou z libovolných členů VSR bez ohledu na to, ke které ÚzO přísluší.
Kandidátka musí obsahovat prohlášení všech kandidátů, že se svou kandidaturou souhlasí a
budou v takové sestavě spolupracovat ve prospěch VSR, stvrzené jejich podpisy.

(35) Dále může oblastní rada navrhnout své kandidáty do kontrolní komise (KK) a rozhodčí
komise (RK).

(36) Pokud oblastní rada působí na území jediného kraje, může používat název Krajská rada.

Čl. 10 - Předsednictvo
(37) Předsednictvo volí ČS jako celek z kandidátek oblastních rad.
(38) Předsednictvo VSR (PVSR) koordinuje a řídí činnost VSR v mezidobí mezi zasedáními

nejvyššího orgánu, v souladu s jeho platným usnesením.
(39) V pětičlenném předsednictvu VSR (PVSR) zasedají předseda, 1. místopředseda,

místopředseda, tajemník a hospodář.
(40) Předsednictvo bude zasedat alespoň jednou za pololetí. Další jednání mohou probíhat

elektronicky (e-mail, web, telefonní nebo konferenční hovory a pod.).
(41) Pokud člen předsednictva nebude nadále schopen zastávat svou funkci, může si PVSR

přerozdělit své funkce, případně kooptovat nového člena, s platností do příští volby
předsednictva.

(42) Každý člen či orgán VSR se může zúčastnit zasedání předsednictva, pokud o to požádá
podle organizační směrnice PVSR (OSPVSR).

(43) Bude-li to výhodné, může předsednictvo zasedat v místě některé oblastní rady nebo
územní organizace, pokud jim tito zajistí zasedací místnost.

Čl. 11 - Odborné komise
(44) Pro vyřešení konkrétního problému může PVSR vytvořit odbornou komisi (OK).
(45) Členy OK jmenuje PVSR ve spolupráci s oblastními radami a územními organizacemi.

Čl. 12 - Kontrolní a rozhodčí komise
(46) Kontrolní komise (KK) a rozhodčí komise (RK) jsou ve své činnosti nezávislé,

nepodléhají žádnému jinému orgánu VSR. Každá musí mít alespoň tři členy.
(47) Jednotlivé členy (KK) a (RK) z kandidátek (OR) schvaluje po jednom (ČS).
(48) Kontrolní i rozhodčí komise si zvolí svého předsedu a místopředsedu.



(49) Kontrolní komise musí provést alespoň jednou ročně kontrolu hospodaření VSR a
o výsledku kontroly informovat předsednictvo a členskou schůzi.

(50) Rozhodčí komise (RK) řeší případné spory členů či orgánů VSR, pokud o to alespoň
jeden z nich požádá.

(51) Konkrétní případ musí rozhodovat alespoň tříčlenná skupina, ve které nemůže být člen,
jemuž by okolnosti případu mohly bránit rozhodovat nepodjatě.

(52) Alespoň tříčlennou skupinu, která bude spor rozhodovat, jmenuje předseda nebo
místopředseda RK, případně i z nečlenů RK, se souhlasem obou sporných stran.

(53) RK musí spor rozhodnout alespoň 2/3 většinou. Její rozhodnutí je pro VSR závazné a
konečné.

Čl. 13 - Členská schůze - nejvyšší orgán
(54) Nejvyšším orgánem VSR je členská schůze (ČS), jejíž zasedání se budou konat formou

dílčích členských schůzí (DČS) v jednotlivých ÚzO v termínech stanovených organizační
směrnicí členské schůze (OSČS).

(55) Dílčí členská schůze (DČS) a členská schůze ÚzO se mohou konat v jednom dni, ale
musí být jednoznačně časově odděleny.

(56) Členskou schůzi svolává předsednictvo sdělením na webu VSR. Současně sdělí její
program, zejména přesnou definici toho, o čem se bude hlasovat.

(57) Územní rady předají presenční a hlasovací listiny ze svých DČS předsednictvu podle
OSČS. Pokud tak některá ÚzO neučiní, bude jí PVSR počítat nulovou účast na její dílčí členské
schůzi. 

(58) Předsednictvo zveřejní na webu VSR ve lhůtě stanovené OSČS Zápis z jednání členské
schůze, včetně výsledků hlasování.

Čl. 14 - Informace a komunikace
(59) Informačním centrem a “spojovacím uzlem” VSR jsou webové stránky VSR (web VSR)

na adrese   www.rehabilitovani-vojaci.cz
(60) Provoz webu VSR zajišťuje administrátor.
(61) Za obsah webu VSR odpovídá PVSR.

Čl. 15 - Mandát
(62) Mandát všech volených orgánů je dvouletý.
(63) V případě potřeby lze orgán VSR doplnit kooptací s platností do příští volby.

Čl. 16 - Zánik VSR
(64) Pokud pro pravidelnou volbu PVSR nepředloží žádná OR úplnou kandidátku, provede

stávající PVSR likvidaci spolku VSR. Obdobně dojde k likvidaci spolku, pokud nebude volební
ČS dvakrát po sobě schopna se usnášet.

(65) Majetek, který po zániku VSR případně zůstane, bude věnován fondu pro vojenské
veterány (upřesní se).

Čl. 17 - Schopnost usnášet se
(66) Schopnost usnášet se v jednotlivých orgánech VSR:

ČSÚzO 1/2 všech členů
ÚzR 1/2 všech členů
OR 1/2 všech členů
PVSR 3/5 všech členů
ČS 1/2 všech členů
DČS bez omezení, součet všech DČS dává výsledek ČS
KK 3 členové
RK 3 členové
OK 1/2 všech členů



Použité zkratky:

VSR Vojenské sdružení rehabilitovaných, z. s.
ÚzO Územní organizace
ÚzO VSR místo Územní organizace VSR místo    (ÚzO VSR Velké Malé)
ÚzR územní rada VSR
OR oblastní rada VSR
PVSR předsednictvo VSR
ČS členská schůze VSR - nejvyšší orgán
DČS dílčí členská schůze v ÚzO
ČSÚzO členská schůze ÚzO
KK kontrolní komise
RK rozhodčí komise
OK odborná komise
web VSR webové stránky VSR
OSČS organizační směrnice ČS
OSPVSR organizační směrnice PVSR


