
Stanovy Matice moravské  

 

1. Název spolku je Matice moravská.  

 

2. Sídlem Matice moravské je Brno 602 00, Arne Nováka 1/1. 

 

3. Matice moravská sdružuje vysokoškolsky vzdělané pracovníky z oboru historie a 

příbuzných oborů, které spojuje zájem o rozvoj společenskovědního bádání na Moravě. 

V zájmu rozvoje činnosti mohou být ustaveny pobočky Matice moravské i v jiných městech 

za podmínek, které stanoví valné shromáždění Matice moravské.  

Cílem tohoto sdružení je: 

a) rozvíjet a podporovat vědecké poznání minulosti se zvláštním zřetelem k dějinám 

Moravy, českých zemí a střední Evropy; 

b) usilovat o postižení dějin Moravy v širších souvislostech dějin českých zemí, dějin 

střední Evropy a obecných dějin a jako nedílné součásti obecně kulturních dějin; 

c) sledovat a rozšiřovat výsledky nejnovějšího bádání v oboru; 

d) udržovat vzájemné styky s historiky a ostatními sdruženími historiků v České 

republice i v zahraničí; 

e) ochraňovat svobodu bádání členů Matice moravské i celého oboru a přispívat 

k dodržování kolegiálních vztahů a loajality při pracovním a badatelském styku. 

K tomuto cíli Matice moravská zejména: 

a) sdružuje pracovníky s vytčeným zaměřením, kteří působí v různých, často svým 

předmětem nebo teritoriálně vzdálených pracovištích, a vytváří tak vědomí oborové 

pospolitosti; 

b) vydává Časopis Matice moravské a jiné vědecké publikace; 

c) pořádá přednášky, diskuse, konference, výstavy, sjezdy a exkurze; 

d) získává členy a spolupracovníky z řad odborníků a studentů; 

e) vytváří materiální podmínky pro svou činnost členskými příspěvky, dotacemi, dary, 

stipendii, knihami apod. 

 

4. Nejvyšším orgánem Matice moravské je valné shromáždění. Statutárním orgánem je 

předseda. Dalšími orgány jsou výbor a revizní komise.  

 



5. Valné shromáždění 

Valné shromáždění svolává statutární orgán Matice moravské jednou ročně buď písemnou 

pozvánkou zaslanou každému členu elektronicky, nebo poštou nejpozději 14 dní před jeho 

konáním. Právo zúčastnit se valného shromáždění má každý řádný a registrovaný člen.  

Mimořádné valné shromáždění může svolat statutární orgán, uzná-li to za potřebné 

nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina členů nebo revizní komise. V tomto případě je 

statutární orgán povinen svolat valné shromáždění do 30 dnů od doručení podmětu. 

Valné shromáždění je schopno se usnášet, je-li přítomna většina členů spolku. 

Nesejde-li se ve stanovený čas dostatečný počet členů, musí se do šesti týdnů konat nové 

valné shromáždění za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Projednávat se může pouze to, co 

bylo na programu původního valného shromáždění.  

Valné shromáždění řídí předseda nebo jím pověřený člen výboru. Valné shromáždění 

se usnáší prostou většinou hlasů přítomných. 

Valné shromáždění: 

a) vykládá stanovy a usnáší se na jejich změně; 

b) stanoví a mění svůj jednací řád, jakož i jiné řády; 

c) rozhoduje o jmění Matice moravské v základních dispozicích; 

d) volí čestné členy Matice moravské; 

e) volí návrhovou a volební komisi; 

f) volí výbor Matice moravské a revizní komisi a na základě návrhu výboru volí 

potřebné členy komisí a sekcí; 

g) usnáší se o návrzích výboru a jednotlivých členů, kteří jsou oprávněni k hlasování, ale 

jen tehdy, jestliže byly návrhy oznámeny písemně nejméně dva dny předem výboru 

nebo jim byla přiznána pilnost aspoň jednou čtvrtinou přítomných členů; 

h) odvolává funkcionáře na jejich žádost nebo v případě, že neplní své povinnosti; 

i) ch) vylučuje členy; 

j) stanoví na návrh výboru výši členských příspěvků; 

k) rozhoduje o zřízení poboček Matice moravské. 

Za usnesený se považuje návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných 

nebo pro který hlasoval při rovnosti hlasů předseda, popřípadě za jeho nepřítomnosti 

předsedající valného shromáždění. 

 

 

 



6. Výbor Matice moravské 

Výbor je výkonným orgánem valného shromáždění, řídí veškerou činnost Matice moravské, 

pokud to není vyhrazeno pouze valnému shromáždění. Výbor pečuje o naplňování cílů Matice 

moravské a provádí usnesení jejích valných shromáždění. 

Členy výboru volí tajným hlasováním valné shromáždění, a to na čtyři roky. Valné 

shromáždění stanoví rovněž počet členů výboru. 

Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka. 

Výbor volí redaktory Časopisu Matice moravské, popřípadě i redaktory dalších 

publikací. 

Předseda svolává výbor nejméně dvakrát ročně, popřípadě i častěji, byl-li o to požádán 

alespoň čtyřmi členy výboru. 

Výbor je schopný usnášení, když je přítomna aspoň polovina jeho členů. Za usnesení 

výboru se považuje návrh, pro který hlasovala většina přítomných nebo pro který hlasoval při 

rovnosti hlasů předseda nebo předsedající člen výboru. 

Výbor sestavuje koncem každého roku program činnosti, hospodářský plán na příští 

rok a návrh účetní uzávěrky za uplynulý rok a předkládá je valnému shromáždění ke 

schválení. 

Spolkové písemnosti podepisuje předseda nebo jednatel a písemnosti finančního 

charakteru i pokladník. 

Matici moravskou zastupuje navenek předseda, v době jeho nepřítomnosti 

místopředseda nebo jednatel. 

 

7. Členství v Matici moravské 

Členství a podmínky jeho nabytí: 

a) Členem Matice moravské se může stát každý vysokoškolsky připravený dějepisec 

(občan České republiky i cizinec) nebo badatel příbuzných oborů. Ve výjimečných 

případech může být přijat za člena Matice moravské i občan, který neabsolvoval 

vysokou školu, pokud svou činností (zvláště publikační) prokázal schopnost vědecké 

práce. Studenti dějepisu a příbuzných oborů mohou být registrováni a zúčastňovat se 

akcí Matice moravské, nemají však hlasovací právo. Volí ze svého středu mluvčího do 

výboru. 

b) Členství se nabývá vyplněním přihlášky, přijetím za člena výborem Matice moravské 

a zaplacením členského příspěvku. 



c) Čestným členem Matice moravské může být zvolena osoba zvláště zasloužilá o 

vědecké poznání dějin českých zemí, zejména Moravy a Slezska, jestliže ji doporučí 

výbor a tento návrh schválí valné shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných. 

 

8. Práva členů 

Členové mají právo: 

a) účastnit se veškeré činnosti Matice moravské, volit a být voleni do jejích orgánů; 

b) podávat návrhy výboru a hlasovat o návrzích na valném shromáždění; 

c) být informováni o činnosti Matice moravské, zejména o jejích odborných a jiných 

akcích, které pořádá nebo je jejich spolupořadatelem, a těchto podniků se účastnit; 

d) odebírat se slevou Časopis Matice moravské, popřípadě další publikace Matice 

moravské, jejichž ceny stanoví výbor. 

 

9. Povinnosti členů 

Členové mají povinnost: 

a) zachovávat stanovy a zájmy Matice moravské a usnesení valného shromáždění a 

výboru; 

b) podílet se podle možností aktivně na uskutečňování cílů Matice moravské; 

c) platit členské příspěvky. 

 

10. Zánik členství 

Členství v Matici moravské zaniká: 

a) úmrtím člena; 

b) písemným prohlášením adresovaným výboru o vystoupení z Matice moravské; 

c) neplacením členských příspěvků. Výbor má právo zrušit členství pro neplacení 

členských příspěvků po dvou upomínkách, nejpozději pak po nezdůvodněném 

neplacení příspěvků po dva po sobě jdoucí roky; 

d) člen může být z Matice moravské vyloučen, jedná-li v zásadním rozporu s jejími 

stanovami nebo poruší-li obecně platné zásady etiky historické práce, a to na návrh 

výboru dvoutřetinovou většinou přítomných na valném shromáždění. 

 

11. Zásady hospodaření Matice moravské 

Hospodaření Matice moravské se řídí obecně platnými zákony a nařízeními pro hospodaření 

spolků. 



Matice moravská získává prostředky ke splnění svých cílů: 

a) z členských příspěvků; 

b) z dotací, subvencí a darů státních a samosprávných orgánů, právnických a fyzických 

osob, a to jak tuzemských, tak i zahraničních; 

c) z příjmů vyplývajících z vlastní činnosti. 

Matice moravská spravuje popřípadě i jiný movitý i nemovitý majetek. Výbor Matice 

moravské může zvolit kromě pokladníka i účetního, který je pověřen správou financí a 

majetku Matice moravské. 

Způsob hospodaření, rozpočet a kontrolu hospodaření stanovuje na návrh výboru 

valné shromáždění a v průběhu běžného roku je kontroluje tříčlenná revizní komise volená 

valným shromážděním na čtyři roky. Revizní komise si zvolí na ustavující schůzi svého 

předsedu. 

 

12. Řešení sporů 

O orgánu pověřeném řešením případných sporů rozhoduje valné shromáždění. 

 

13. Zánik organizace 

Usnesením soudu podle § 268 zákona č. 89/2012 Sb. rozhoduje o rozchodu Matice moravské 

a o tom, co se stane se spolkovým jměním, valné shromáždění svolané zvláště za tímto 

účelem. 

K tomuto rozhodnutí je potřebný souhlas dvou třetin všech členů Matice moravské. 

V případě, že by k tomuto valnému shromáždění nedošlo a Matice moravská zanikla, utvoří 

se z jejího jmění zvláštní fond, jehož správu převezme děkan Filozofické fakulty Masarykovy 

univerzity. Ten přejímá závazek, že tento fond odevzdá novému spolku, který by vyhovoval 

duchu těchto stanov a sídlil v Brně.  

 

14. Platnost stanov 

Tyto stanovy nabyly účinnosti schválením na valném shromáždění Matice moravské, které se 

konalo dne 3. června 2015 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1/1, 

602 00 Brno, v posluchárně B 2.52, a platnosti po schválení Krajským soudem v Brně. 

 

prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. 

předseda Matice moravské 


