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Stanovy spolku Národy Podyjí
§1. Úvodní ustanovení
Název spolku:

Národy Podyjí
Sídlo v České republice:

692 01 Mikulov
Husova 68/41
Sídlo v Rakousku:

Lössweg 3/7/3
1220 Wien
Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.
Spolek vyvíjí svou činnost na území spolkové země Dolnorakousko jakož i na území Jižní Moravy. Zakládání místních organizací se předpokládá.

§2. Cíle spolku
Cílem spolku je zlepšování soužití a vzájemnosti mezi národnostními skupinami v regionu Podyjí.

§3. Prostředky k dosažení cílů spolku
Cílů spolku má být dosahováno ideovými a materiálními prostředky.
1 Ideové prostředky spolku jsou
a) Práce s veřejností směřující ke zvýšení informovanosti o národnostních skupinách v regionu
b) Zprostředkovávání kontaktů a koordinace aktivit mezi jednotlivými skupinami
2 Potřebné materiální prostředky mají být získávány z:
a)
b)
c)
d)

Zápisného a členských příspěvků
Výnosů z akcí a podnikatelských aktivit spolku
Sponzoringu, darů, sbírek, odkazů, nadačních a jiných věnovaných prostředků
Prostředků z veřejných zdrojů

§4. Členství
1 Nabývání členství
a) Řádnými členy spolku se mohou stát fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
b) Mimořádnými členy spolku se mohou stát fyzické a právnické osoby, které činnost spolku podporují zvýšenými
členskými příspěvky či jiným způsobem.
c) O přijetí za řádného či mimořádného člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky předsednictvo spolku. Členství může být zdůvodněně odmítnuto.
d) Valná hromada jmenuje na návrh předsednictva čestnými členy osoby s mimořádnými zásluhami pro spolek
anebo pro jeho cíle.
e) Členství vzniká dnem přijetí za člena.
f) Před vznikem spolku jsou členové předběžně přijímáni přípravným předsednictvem. Členství nabude platnosti
dnem vzniku spolku.
g) Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané na žádost člena předsednictvem.
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2 Zánik členství
a) Členství zaniká úmrtím, u právnické osoby ztrátou statutu právnické osoby, vystoupením, vyloučením a zánikem
spolku.
b) Vystoupení je možné k 31. prosinci každého roku. Musí být sděleno předsednictvu písemně nejméně 1 měsíc
předem. Opožděná sdělení nabývají platnosti až k dalšímu termínu pro vystoupení. Za datum sdělení platí datum
podání.
c) Předsednictvo může vyloučit člena, který přes dvojí písemné upomenutí a poskytnutí přiměřené lhůty delší šesti
měsíců zaostává s placením členských příspěvků. Povinnost k úhradě dlužných příspěvků tím není dotčena.
d) Pro hrubé porušení jiných členských povinností či pro nečestné jednání může na návrh předsednictva valná
hromada vyloučit řádného či mimořádného člena anebo odejmout čestné členství.

§5. Práva a povinnosti členů
1. Členové mají právo
a) podílet se na činnosti spolku a zúčastňovat se všech jeho podniků
b) být informován o termínech a programu jednáních předsednictva a být těmto jednáním přítomen
c) využívat zařízení spolku
d) volit do orgánů spolku
e) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
f) Řádní a čestní členové od 18 let mají právo být voleni do orgánů spolku
2. Členové jsou povinni
a) dle svých možností se aktivně podílet na plnění cílů spolku
b) zdržet se všeho, co by mohlo poškodit cíle a dobré jméno spolku
c) respektovat stanovy spolku a rozhodnutí jeho orgánů.
d) Řádní a mimořádní členové jsou povinni včas platit zápisné a členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou.

§6. Orgány spolku
Orgány spolku jsou
1. valná hromada
2. předsednictvo
3. revizor
4. smírčí soud

§7. Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Řádnou valnou hromadu svolává předsednictvo každoročně.
3. Předsednictvo svolá mimořádnou valnou hromadu do šesti týdnů na základě svého rozhodnutí, na základě rozhodnutí valné hromady, když o to písemně požádá nejméně desetina členů anebo na žádost revizorů.
4. Na valné hromady jsou písemně zváni všichni členové spolku nejméně tři týdny před jejím konáním. Pozvánka
obsahuje program a potřebné podklady.
5. Příspěvky k valné hromadě jsou podávány předsednictvu v písemné podobě nejméně tři dny před jejím konáním.
6. Platná rozhodnutí s výjimkou rozhodnutí o svolání mimořádné valné hromady mohou být přijata pouze na základě programu valné hromady.
7. Všichni členové spolku mají právo účastnit se valné hromady a volit. Každý člen má jeden hlas. Právnické osoby jsou zastoupeny zplnomocněnou osobou. Písemné zplnomocnění jiného člena spolku k hlasování je přípustné.
8. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti poloviny členů spolku nebo jejich zástupců. Pokud valná
hromada není ve stanovenou hodinu usnášení schopná, koná se valná hromada se stejným programem o 30 minut později a je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných.
9. Volby a usnášení valné hromady se uskutečňují zpravidla prostou většinou hlasů přítomných. Rozhodnutí, kterými se mění stanovy spolku anebo kterým se spolek rozpouští, vyžadují kvalifikované většiny dvou třetin odevzdaných platných hlasů.
10. Valné hromadě předsedá předseda, v případě že to není možné místopředseda. Nemůže-li ani místopředseda,
předsedá valné hromadě nejstarší z přítomných členů předsednictva.
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§8. Činnost valné hromady
Valné hromadě jsou vyhrazeny následující úkony:
1. Příjímání a schvalování úkolů spolku pro příslušné období, výroční zprávy, rozpočtu a roční uzávěrky hospodaření
2. Rozhodování o návrzích
3. Volba, jmenování a uvolňování členů představenstva a revizora, schvalování právních úkonů mezi členy představenstva a revizorem na jedné a spolkem na druhé straně
4. Zproštění předsednictva
5. Stanovení výše zápisného a členských příspěvků
6. Jmenování čestných členů
7. Rozhodnutí o vyloučení člena a odejmutí čestného členství pro hrubé porušení členských povinností či pro nečestné jednání
8. Rozhodnutí o změnách stanov a dobrovolném rozpuštění spolku
9. Porady a rozhodování o dalších otázkách stanovených programem

§9. Předsednictvo
1. Předsednictvo je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Předsednictvo řídí
činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Předsednictvo sestává z šesti členů, a sice z předsedy a jeho zástupce, zapisovatele a jeho zástupce a z pokladníka a jeho zástupce.
3. Předsednictvo je voleno valnou hromadou. Předsednictvo má při odpadnutí voleného člena právo kooptovat na
jeho místo jiného volitelného člena a kooptaci nechat nejbližší valnou hromadou schválit. Při úplném výpadku
celého předsednictva anebo jeho výpadku na neodhadnutelnou dobu je každý revizor povinen svolat bez prodlení mimořádnou valnou hromadu za účelem volby nového předsednictva. Není-li ani revizor schopen valnou
hromadu svolat, je kterýkoli řádný člen, který takovou situaci zjistil, povinen neprodleně zažádat u příslušného
soudu o jmenování kurátora, který obratem svolání valné hromady zajistí.
4. Funkční období předsednictva je dvouleté. Opakovaný mandát je přípustný.
5. Předsednictvo svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemně nebo ústně. Je-li i místopředseda
na neodhadnutelnou dobu nepřítomen, může předsednictvo svolat kterýkoli z jeho ostatních
6. Předsednictvo je usnášení schopné, byli-li pozváni všichni jeho členové a je-li přítomna nejméně polovina jeho
členů.
7. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
8. Jednání předsednictva řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Je-li i místopředseda nepřítomen, řídí
jednání nejstarší z přítomných členů.
9. Jednání předsednictva je přístupné všem členům spolku. Členové předsednictva jsou povinni na požádání sdělit
termín a program jednání těm členům spolku, kteří o to projeví zájem. Předsedající může z jednání vyloučit přítomné členy spolku, kteří průběh jednání předsednictva narušují.
10. Valná hromada může kdykoli odvolat celé předsednictvo anebo jeho jednotlivé členy. Odvolání nabývá účinnosti volbou nového předsednictva či člena předsednictva.
11. Členové předsednictva mohou kdykoli písemně oznámit své odstoupení. Oznámení o odstoupení je adresováno
předsednictvu, v případě odstoupení celého předsednictva pak valné hromadě. Odstoupení nabývá platnosti kooptací či volbou nástupců.

§10. Činnost předsednictva
1. Předsednictvu přísluší vedení spolku. Je pověřeno všemi úkoly, kterými není podle stanov pověřen žádný jiný
orgán spolku. Do jeho pravomoci spadají zejména následující činnosti:
a) Návrh úkolů pro příslušné období, sestavení výroční zprávy, rozpočtu a roční uzávěrky hospodaření
b) Příprava a svolávání valné hromady
c) Správa majetku spolku
d) Příjímání a vylučování členů spolku
e) Příjímání a propouštění zaměstnanců spolku
2. Předseda zastupuje spolek navenek. Písemnosti spolku jsou platné, jsou-li opatřeny podpisy předsedy a zapisovatele, ve finančních záležitostech podpisy předsedy a pokladníka.
3. Právní úkony mezi členy představenstva a revizorem na jedné a spolkem na druhé straně vyžadují navíc schválení valnou hromadou.
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4. Zplnomocnění k zastupování spolku navenek v právních úkonech či k podpisování jménem spolku mohou být
vystavena pouze funkcionáři jmenovanými v odst. 2.
5. Při nebezpečí z prodlení je předseda oprávněn rozhodovat samostatně a na vlastní zodpovědnost i ve věcech,
které spadají do příslušnosti valné hromady či předsednictva. Taková rozhodnutí však vyžadují dodatečného
schválení příslušným orgánem spolku.
6. Předseda řídí jednání valné hromady a předsednictva.
7. Zapisovatel pomáhá předsedovi při vedení záležitostí spolku. Zodpovídá za zápisy protokolů z jednání valné
hromady a předsednictva.
8. Pokladník zodpovídá za vedení hospodářských záležitostí spolku.
9. Nemohou-li předseda, zapisovatel či pokladník vykonávat svou činnost, nastupuje na jejich místo zástupce.

§11. Revizoři
1. Tři revizoři spolku jsou voleni valnou hromadou.
2. Revizoři vykonávají průběžný dohled nad hospodařením spolku a ověřují roční uzávěrku hospodaření. O výsledcích informují předsednictvo a valnou hromadu.
3. V ostatním platí pro revizory přiměřeným způsobem ustanovení § 9 odst. 4, 10 a 11 a § 10 odst. 3.

§12. Smírčí soud
1. Interní smírčí soud je povolán rozhodovat ve všech sporech souvisejících se spolkem.
2. Smírčí soud sestává ze tří řádných členů spolku. Je sestaven tak, že jedna ze sporných stran písemně oznámí
předsednictvu jednoho smírčího soudce. Na výzvu předsednictva v průběhu sedmi dnů oznámí do čtrnácti dnů
druhá sporná strana písemně druhého smírčího soudce. Po vyrozumění předsednictvem v průběhu dalších sedmi
dnů zvolí oba smírčí soudci do čtrnácti dnů třetího smírčího soudce jako předsedu smírčího soudu. Při rovnosti
hlasů rozhodne los.
3. Smírčí soud přijímá rozhodnutí za přítomnosti všech svých členů prostou většinou hlasů. Rozhoduje podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí. Jeho rozhodnutí jsou uvnitř spolku konečná.

§13. Rozpuštění spolku
1. O dobrovolném rozpuštění spolku může rozhodnout pouze za tím účelem svolaná mimořádná valná hromada
dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů.
2. Existuje-li majetek spolku, rozhodne tato valná hromada rovněž o jeho likvidaci. Zejména jmenuje likvidátora a
rozhodne, komu bude po pokrytí závazků převeden zbývající majetek spolku. Tento majetek má, pokud je to
možné a přípustné, připadnout organizaci, která sleduje stejné či podobné cíle jako spolek.
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