L871/RDZ/MSPH
STANOVY
SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL, z.s.

______________________________________________________________
Název spolku:

Čl. 1
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s.

Sídlo spolku:

Hotel Legie, Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2

(dále též „spolek“)

Čl. 2
Statut spolku
Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu k plnění níže
uvedených cílů. Spolek je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem.
Celostátní organizaci tvoří všechny regionální organizace na území České republiky.
Spolek tvoří pobočné spolky na úrovni regionů a krajů s vlastní právní subjektivitou i bez právní
subjektivity. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku
i pobočných spolků se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle
spolku. V případech neupravených stanovami se postupuje podle zákona č.89/2012 Sb. občanský
zákoník. Statutárním orgánem spolku je předseda předsednictva.

Čl. 3
Cíl a poslání spolku
3.1. Cílem spolku je sdružovat:
1. osoby českého původu narozené na historickém území Volyň, nyní Ukrajina a jejich
potomky,
2. přátele volyňských Čechů bez ohledu na jejich státní příslušnost, kteří přispívají k
plnění programu spolku.
3.2. Hlavní poslání, předmět činnosti, kulturní a jiná veřejně prospěšná činnost:
1. shromažďovat historické materiály, včetně trojrozměrných exponátů, pro doplňování
trvalých expozic o životě Čechů na Volyni, pořádat výstavy pro poznání jejich historie,
2. podporovat publikační a vydavatelskou činnost, vojenské tradice, vlastenectví a
historického povědomí formou vzdělávání, badatelskou činnost v paměťových institucích,
3. organizovat celostátní nebo regionální setkání, konference, besedy, veřejné akce vztahující
se k dějinám volyňských Čechů a rozvíjet krajanskou pospolitost,
4. organizovat kulturní, společenské a sportovní akce se zapojením mladé generace s
cílem rozvíjet spolkový život, smysluplného trávení jejího volného času, včetně výchovy k
vlastenectví a národnímu cítění,
5. podporovat a aktivně spolupracovat s příslušnými místními orgány při udržování
pomníků a památných míst, která se vážou k životu volyňských Čechů,
6. spolupracovat s českými menšinami v zahraničí, zejména na Ukrajině a informovat o
jejich životě, včetně organizování a materiálního zajištění výjezdních společenských,
kulturních a sportovních setkání pod záštitou spolku,
7. podporovat návrat krajanů do historické vlasti České republiky; spolupracovat s
vládními a nevládními organizacemi v otázkách adaptace a integrace reemigrantů,
8. poskytovat informace organizacím, sdělovacím prostředkům, případně jednotlivcům,
o bývalé české menšině na Volyni.
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Čl. 4
Členství
4.1. Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být fyzické osoby a právnické
osoby, které písemně potvrdí souhlas se stanovami a cíli spolku a které se zaváží
plnit povinnosti člena spolku,
2. Členství je nepřevoditelné na jinou osobu. Vznikem členství v pobočném spolku vzniká
i členství v hlavním spolku, to platí i o zániku členství,
3. Údaje, které jsou zapsány v seznamu členů, je spolek oprávněn používat pouze pro své potřeby
ve vztahu k členům spolku. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem
členů, kterých se týkají.
4.2. Vznik členství
1. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti za
člena a zaplacením členského příspěvku, členové do 18 let jsou od placení osvobozeni,
2. Přijetí za člena potvrzuje na základě písemné přihlášky členská schůze regionu na
nejbližším zasedání,
3. U právnické osoby o přijetí za člena rozhoduje celostátní výbor po doporučení
předsednictvem na základě písemné smlouvy.
4.3. Zánik členství
1. úmrtím člena,
2. zrušením právnické osoby,
3. dobrovolným vystoupením člena na základě prohlášení a písemného oznámení,
4. nezaplacením členských příspěvků do 31.3. příslušného kalendářního roku,
5. na základě rozhodnutí členské schůze po návrhu kárné komise,
6. zánikem spolku.
4.4. Čestné členství
1. Čestné členství může být uděleno osobám, které se zasloužily o českou volyňskou
komunitu ve sféře organizační, kulturní, spisovatelské a jiné,
2. Čestné členství na návrh předsednictva uděluje celostátní výbor spolku,
3. Návrh předsednictvu může předložit příslušný regionální výbor nebo jednotlivý člen,
4. Poctěná osoba obdrží diplom o čestném členství, neplatí členské příspěvky, má právo
i bez pozvání se zúčastnit schůzí a valné hromady.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
5.1. Práva člena
1. aktivně se podílet na činnosti spolku,
2. účastnit se jednání členské schůze,
3. volit orgány spolku,
4. být volen do orgánů spolku,
5. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
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5.2. Povinnosti člena
1. dodržovat stanovy spolku,
2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
4. platit členské příspěvky ve stanovené výši,
5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6
Orgány spolku
6.1. Působnost
1. Orgány spolku jsou voleny na čtyřleté období,
2. Do orgánů spolku mohou být voleni jen členové spolku – fyzické osoby starší 18-ti let,
3. Podrobnosti o postupu orgánů spolku upravuje organizační řád, jednací řád a hospodářská
směrnice, které schvaluje celostátní výbor,
4. Vnitřní organizace je dvoustupňová a tvoří ji tyto orgány:
6.1.1. Celostátní orgány:
1. valná hromada je nejvyšším orgánem a nahrazuje shromáždění delegátů,
2. celostátní výbor (CV) je druhým nejvyšším orgánem a zasedá mezi valnými hromadami,
3. předsednictvo celostátního výboru jako orgán výkonný,
4. předseda předsednictva jako orgán statutární,
5. kontrolní a revizní komise.
6.1.2. Regionální orgány na území jednotlivých krajů jsou:
1. členská schůze,
2. výbor,
3. důvěrníci,
4. kontrolní a revizní skupina.

Čl. 7
Celostátní orgány spolku
7.1. Valná hromada
1. je nejvyšším orgánem spolku, svolává ji předsednictvo CV každé 4 roky, nebo podle
potřeby a tvoří ji delegáti s hlasem rozhodujícím zvoleni na členských schůzích regionů
podle klíče stanoveného předsednictvem. Právnická osoba, která je členem spolku vysílá
na valnou hromadu jednoho svého zástupce s hlasem rozhodujícím,
2. schvaluje stanovy spolku nebo jejich změny,
3. volí a odvolává celostátní výbor,
4. volí a odvolává kontrolní a revizní komisi,
5. schvaluje zprávu předsednictva o činnosti celostátního výboru za uplynulé období,
6. určuje cíle a úkoly na následující období,
7. schvaluje výši členského příspěvku,
8. rozhoduje o zrušení spolku,
9. ke schválení usnesení a rozhodnutí stačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných,
10. předsednictvo CV je rovněž povinno svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 1/3
regionů nebo z podnětu kontrolní komise.
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7.2. Celostátní výbor
1. zasedání celostátního výboru svolává předsednictvo celostátního výboru nejméně jednou
ročně nebo podle potřeby,
2. zodpovídá za dodržování stanov a plnění usnesení,
3. volí předsedu spolku a předsednictvo,
4. odvolává předsednictvo nebo jeho jednotlivé členy, odvolává předsedu,
5. schvaluje kooptaci členů spolku do předsednictva a celostátního výboru,
6. schvaluje organizační řád, jednací řád a hospodářskou směrnici,
7. schvaluje roční rozpočet a výkaz o hospodaření,
8. schvaluje ustavení odborných komisí,
9. do působnosti celostátního výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud
nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů,
10. přijatá usnesení jsou platná pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných.
7.3. Předsednictvo
1. je výkonným orgánem celostátního výboru a jemu za svou činnost odpovídá; v období mezi
zasedáním celostátního výboru řídí činnost spolku, rozhoduje o založení pobočných spolků,
2. projednává a schvaluje jednání předsedy s jinými subjekty a písemně uzavřené smluvní
vztahy. Ty však musí být vždy opatřeny dvěma podpisy oprávněných členů předsednictva.
O uzavřených smlouvách podává informaci na nejbližším jednání celostátního výboru,
3. zpracovává podklady pro jednání valné hromady a celostátního výboru,
4. řídí činnost pobočných spolků, rozhoduje o jejich právní osobnosti nebo přeměně,
5. plní úkoly vyplývající z usnesení valné hromady a celostátního výboru,
6. řídí činnost odborných komisí a schvaluje jejich složení,
7. podle potřeby jmenuje zmocněnce pro realizaci jmenovitých projektů,
8. vyvíjí činnost včetně podnikatelské aktivity směřující k zajištění prostředků pro činnost
spolku, případně činnost regionálních pobočných spolků,
9. rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
10. organizuje publikační a vydavatelskou činnost, zabezpečuje vydávání periodika Zpravodaj,
11. schází se podle potřeby, nejméně čtyřikrát za rok,
12. jednat samostatně jménem spolku jsou oprávněni předseda a jeho zástupce místopředseda,
jednatel a ekonom, vždy však v souladu se stanovami spolku a o svém jednání je každý
povinen informovat ostatní členy předsednictva na nejbližším zasedání. V době nepřítomnosti
předsedy zastupuje spolek pověřený místopředseda.
13. hospodaří s prostředky spolku podle schváleného rozpočtu a rozhodnutí celostátního výboru.
7.4. Kontrolní a revizní komise
1. je kontrolním a revizním orgánem spolku,
2. za svou činnost je odpovědná valné hromadě,
3. je oprávněna provádět revizi hospodaření a kontrolu činnosti spolku v souladu
s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy spolku,
4. výsledky kontroly předkládá předsednictvu, které je povinno k zjištěným nedostatkům
přijmout nápravná opatření,
5. valné hromadě a celostátnímu výboru předkládá zprávu o své činnosti a výsledcích kontrol,
6. předseda nebo pověřený člen má právo zúčastňovat se jednání předsednictva a jednání
celostátního výboru,
7. členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v celostátním výboru a jeho
předsednictvu ani s výkonem funkce likvidátora,
8. metodicky řídí kontrolní a revizní skupiny regionů.
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Čl. 8
Regionální pobočné spolky
8.1. Působnost
1. regionální organizace (dále jen region) působí na území správních jednotek krajů,
měst a obcí, kde žijí volyňští Češi a jejich potomci. Mohou mít právní subjektivitu.
8.2. Členská schůze
1. konají se jednou ročně, nebo podle potřeby; její usnesení jsou závazná, pokud
byla schválena nadpoloviční většinou přítomných,
2. volí výbor a předsedu regionu na čtyřleté období,
3. na návrh alespoň 1/3 přítomných členů může odvolat jednotlivé členy výboru. Pro
odvolání musí hlasovat alespoň nadpoloviční většina členů regionu,
4. volí kontrolní a revizní skupinu,
5. navrhuje vyššímu orgánu založení i zrušení regionu či jeho sloučení s jiným regionem,
6. členská schůze rozhoduje o kooptaci člena spolku do výboru pokud pro něho hlasuje
nadpoloviční většina přítomných.
8.3. Výbor
1. řídí činnost regionu, je zpravidla 3 nebo 5 členný v čele s předsedou výboru. Je volen
na čtyřleté funkční období. Rozhoduje vždy nadpoloviční většinou přítomných. V případě
rovnosti hlasů je rozhodujícím hlas předsedy,
2. schůze regionálních výborů se konají dvakrát ročně, nebo podle potřeby,
3. výbor může ustanovit obvody, které tvoří lokalitu (město, obec), kde žije větší počet
organizovaných členů,
4. obvod je řízen důvěrníkem, kterého na návrh obvodu ustavuje výbor regionu.
8.4. Čestné uznání
1. čestné uznání uděluje regionální výbor osobám, které se zasloužily o vznik regionu,
nebo svou dlouholetou svědomitou prací přispěly k jeho rozvoji,
2. návrh na čestné uznání předkládá člen příslušného regionu nebo některý člen regionálního
výboru,
3. poctěná osoba obdrží diplom o čestném uznání.
8.5. Kontrolní a revizní skupina
1. je volena členskou schůzí regionu,
2. provádí kontrolu činnosti výboru, plnění přijatých usnesení, provádí revizi hospodaření
a správnost vedení členské a účetní evidence.

Čl. 9
Zásady hospodaření
9.1. Hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Spolek, jakož i jeho pobočné spolky
mohou vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost spočívající zejména v pořádání akcí,
propagaci, pronajímání nemovitostí a dalších činnostech, které nejsou v rozporu s cíli
spolku. Výnos z vedlejší hospodářské činnosti lze využít pouze na pokrytí souvisejících
nákladů a dále na činnost spolku, popřípadě pobočného spolku, který výnos vytvořil.
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2. pobočné spolky jsou oprávněny zavazovat se bez souhlasu hlavního spolku jen do výše svého
jmění, závazky přesahující tuto hodnotu mohou převzít jen s předchozím souhlasem hlavního
spolku a nedostatek tohoto předchozího souhlasu vylučuje jakoukoliv odpovědnost hlavního
spolku za závazek pobočného spolku.
9.2. Zdroje majetku
1. Zdroji majetku jsou zejména: dary a příspěvky právnických a fyzických osob, výnosy
majetku, členské příspěvky, hospodářská činnost, dotace a granty.
9.3. Evidence hospodaření
1. Za hospodaření spolku odpovídá předsednictvo celostátnímu výboru, kterému každoročně
předkládá zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky a zprávu kontrolní a revizní komise,
2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného celostátním výborem.

Čl. 10
Zánik spolku
10.1. Spolek zaniká
1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským spolkem z rozhodnutí
delegátů valné hromady. Usnesení je platné, pokud pro něho hlasuje nadpoloviční většina
přítomných,
2. výmazem z veřejného rejstříku na návrh likvidátora a rozhodnutím soudu.
10.2. Majetkové vypořádání
1. v případě zániku spolku rozhodne valná hromada svou nadpoloviční většinou
přítomných o způsobu vypořádání majetkových práv,
2. členové spolku neručí za případné závazky a dluhy spolku.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení
11.1. Ustanovení
1. Stanovy jsou závazné pro hlavní spolek, pobočné spolky a pro všechny členy spolku,
měněny mohou být na návrh celostátního výboru valnou hromadou a registrací,
2. Pobočný spolek má právní subjektivitu odvozenou od hlavního spolku,
3. Spolek používá zkratku SČVP,
4. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi,
5. Funkcionáři orgánů zvoleni před platností těchto stanov jsou považováni za zvolené
podle těchto stanov,
6. Stanovy v tomto znění nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou a účinností
dnem nabytí právní moci 12. ledna 2016,
7. Schválením a registrací těchto stanov pozbývají platnost všechny stanovy předchozí.
Praha, dne 21. října 2015

Spolkový rejstřík Městského soudu v Praze v oddílu: L871/RDZ/MSPH
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