
 

 
 

„ S T A N O V Y s p o l k u 
 
 

Přátelé Podkarpatské Rusi 2022 z.s. 
 
 

Preambule 
1. Původní   spolek   „PŘÁTELÉ   PODKARPATSKÉ   RUSI“,   IČO:   228 14 434,   byl 

ustanoven  v březnu  2010  a  navazoval  na  činnost  a  cíle  dřívějšího  Klubu  přátel 

Podkarpatské Rusi založeného v roce 1935 v Bratislavě, který byl nucen ukončit svoji 

činnost   současně   s vypuknutím   2.   světové   války.   Jeho   cílem   byla   podpora 

hospodářského a kulturního poznání a povznesení země Podkarpatoruské – územní 

součásti meziválečné Československé republiky, a to „formou nestranného informování 

veřejnosti o všech důležitých otázkách Podkarpatské Rusi, směřujícího k většímu zájmu 

o  tuto  zemi  a vytvoření  přátelštějšího  a  pevnějšího  vztahu“.  Původní  spolek  byl 

dobrovolným spolkem občanů bez rozdílů národnosti a státní příslušnosti, politického 

přesvědčení a náboženského vyznání, které spojoval jejich zájem o historii Čechů, 

Moravanů a Slezanů na Podkarpatské Rusi – v jejich poslání, zásluhách a osudech při 

zásadním   přínosu   k povznesení   všech   oblastí   života   v budování   demokratické 

společnosti v této zemi a zájem o všestrannou spolupráci s občany a institucemi nynější 

Zakarpatské oblasti Ukrajiny.---------------------------------------------------------------------- 
 
 

Článek I. – Úvodní ustanovení 
1. Název Spolku: Přátelé Podkarpatské Rusi 2022 z. s. (dále jen „Spolek“).------------------- 

2. Sídlo Spolku: Brno, Bochořákova 2537/11.------------------------------------------------------ 

3. Spolek je dobrovolným spolkem občanů bez rozdílů národnosti a státní příslušnosti, 

politického přesvědčení a náboženského vyznání, které spojuje jejich zájem o historii 

Čechů,  Moravanů  a Slezanů  na  Podkarpatské  Rusi  –  v jejich  poslání,  zásluhách  a 

osudech   při   zásadním   přínosu   k povznesení   všech   oblastí   života   v budování 

demokratické  společnosti  v této  zemi  a zájem  o  všestrannou  spolupráci  s občany a 

institucemi nynější Zakarpatské oblasti Ukrajiny.----------------------------------------------- 
 
 

Článek II. – Cíle činnosti a účel spolku 
1. Spolek bude ve své činnosti navazovat na původní spolek specifikovaný v preambuli a 

jeho účelem  bude:  vytváření  a rozvoj  kontaktů  s občany a institucemi  Zakarpatské 

oblasti Ukrajiny,    zejména    v oblastech    společenských    a    družebních    vztahů, 

hospodářských, podnikatelských, odborných, turistických, kulturních, sportovních a 

jiných  styků  a  aktivit,  podpora  vazeb  mezi  příbuznými,  spolupráce  s krajanskými 

spolky, podpora záměrů pro zřízení českého centra v Užhorodě a následné vzájemné 

spolupráce,  humanitární  pomoci,  vzájemné  spolupráci  a  informovanosti  –  zájmu 

o dějiny, kulturu, etnografii, památky, přírodní krásy, podpora zájmu a činnosti těch 

členů   Spolku,   kteří   se   hlásí   k rusínské   národnosti,   trvalému   a   cílevědomému 

seznamování naší současné veřejnosti s historickým vývojem na bývalé Podkarpatské 

Rusi, zejména formou spolupráce se sdělovacími prostředky, prezentací na webových 

stránkách Spolku, publikační činností, spoluúčastí na činnosti organizací národnostních 

menšin   působících   při   magistrátech   a úřadech   měst,   pořádáním   výstav,   besed, 



 

přednáškových cyklů, propagačních akcí a v dalších oblastech budoucí činnosti.---------- 
 
 

Článek III. – Členství 
1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba.---------------- 

2. Členství vznikne automaticky bez nutnosti rozhodnutí orgánu Spolku splněním:---------- 

- doručení písemné přihlášky některému z členů výkonného výboru;------------------- 

- úhradou členského příspěvku Spolku za příslušný rok, ve kterém budoucí člen o 

členství žádá.---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Členství zanikne:------------------------------------------------------------------------------------- 

- písemným prohlášením člena Spolku o jeho vystoupení ze Spolku doručeným 

některému z členů výkonného výboru;----------------------------------------------------- 

- úmrtím člena;---------------------------------------------------------------------------------- 
- zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady Spolku při závažném 

jednání člena proti zájmům Spolku, které Spolek doručí vyloučenému členovi;---- 

- zánikem právnické osoby;------------------------------------------------------------------- 

- ukončením činnosti Spolku a jeho zrušením.--------------------------------------------- 
 
 

Článek IV. – Práva a povinnosti členů 
1. Člen fyzická osoba má práva:---------------------------------------------------------------------- 

- být informován o činnosti Spolku prostřednictvím webových stránek Spolku;------ 

- podílet se na aktivitách Spolku;------------------------------------------------------------- 

- volit a být volen do orgánu Spolku po dosažení plnoletosti;---------------------------- 

- obracet se na orgány Spolku s podněty a žádat o jejich vyjádření.--------------------- 

2. Člen fyzická osoba je povinen:--------------------------------------------------------------------- 

- dodržovat stanovy a jiné závazné dokumenty Spolku;----------------------------------- 

- podílet se na činnosti Spolku;--------------------------------------------------------------- 

- svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech Spolku;------------------------------ 

- platit členské příspěvky.---------------------------------------------------------------------- 

3. Člen právnická osoba má obdobná práva a povinnosti jako člen fyzická osoba; ty jsou 

vykonávány prostřednictvím jejího statutárního zástupce, anebo jiného jí písemně 

určeného zástupce na základě zmocnění, které musí být doručeno některému z členů 

výkonného výboru.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Článek V. – Orgány Spolku 
1. Orgány Spolku jsou:--------------------------------------------------------------------------------- 

- valná hromada;--------------------------------------------------------------------------------- 

- výkonný výbor – statutární orgán Spolku.------------------------------------------------- 

2. V práci  orgánů  Spolku  jsou  v maximální  míře  využívány  zásady  demokratických 

postupů: informovanosti, otevřenosti, konstruktivního jednání a vzájemné spolupráce.--- 
 
 

Článek VI. – Valná hromada 
1. Valná hromada je vrcholným orgánem Spolku; tvoří ji všichni jeho členové.-------------- 

2. Valnou hromadu svolává výkonný výbor, a to minimálně jedenkrát za rok, a to tak, že 

členové obdrží pozvánku e-mailem, na jejich e-mail, který je uveden u každého člena 

v seznamu členů Spolku a oznámením na webových stránkách spolku, a to 15 dnů přede 

dnem konání svolávané valné hromady Spolku. V případě potřeby řešení závažných 



 

úkolů  v činnosti  je  možno  svolat  na  žádost  minimálně  jedné  třetiny  členů  Spolku 

mimořádnou valnou hromadu Spolku.------------------------------------------------------------ 

3. Valná hromada prostřednictvím zúčastněných členů:------------------------------------------- 

- určuje hlavní zaměření činnosti Spolku;--------------------------------------------------- 

- rozhoduje o změnách ve stanovách Spolku;----------------------------------------------- 

- projednává a schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru;-------------------------- 
- projednává a schvaluje zprávu o finančním hospodaření a účetní závěrku Spolku a 

určuje výši členských příspěvků;---------------------------------------------------------- 

- volí členy výkonného výboru a z nich volí předsedu, místopředsedu a hospodáře; 

- projednává a schvaluje návrhy usnesení valné hromady;------------------------------ 

- volí předsedu, místopředsedu a hospodáře výkonného výboru;---------------------- 

- projednává a rozhoduje o zrušení členství člena v případě opakovaného závažného 

porušení členských povinností dle těchto stanov;--------------------------------------- 

- projednává a rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.--------- 

4. Valná  hromada  je  usnášeníschopná,  je-li  přítomen  nadpoloviční  počet  všech  jejích 

členů.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Valná   hromada   rozhoduje   nadpoloviční   většinou   přítomných   členů;   s výjimkou 

rozhodnutí o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, ke kterému je nutný 

souhlas minimálně dvou třetin všech členů Spolku. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedajícího.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Článek VII. – Výkonný výbor 
1. Výkonný výbor řídí činnost Spolku v období mezi valnými hromadami.-------------------- 

2. Výkonný výbor má 3 členy volené a odvolávané valnou hromadou. Funkční období 

členů výboru je 10 let.------------------------------------------------------------------------------- 

3. Zasedání výkonného výboru svolává jeho předseda, a to zpravidla 1x měsíčně.----------- 

4. K dosažení stanovených cílů v činnosti Spolku výkonný výbor:----------------------------- 

- navrhuje, projednává a plní průběžné úkoly Spolku;------------------------------------ 

- připravuje, projednává a schvaluje podklady pro jednání valné hromady;------------ 

- prosazuje rozvíjení další činnosti Spolku v souladu s usnesením valné hromady;--- 

- vyvíjí činnost k zajištění finančních prostředků Spolku, sleduje jejich hospodárné 

využívání;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- vede účetnictví a připravuje účetní závěrku Spolku;------------------------------------- 

- vede členskou evidenci Spolku;------------------------------------------------------------- 

- aktivně se zúčastňuje činnosti organizací národnostních menšin;---------------------- 

- vysílá   zástupce   a   přijímá   delegace   k jednáním   a   společenským   setkáním 

směřujícím k naplnění cílů Spolku;--------------------------------------------------------- 

- rozhoduje o zřízení poradních orgánů, jmenuje jejich členy;--------------------------- 

- podle potřeby plní další úkoly v činnosti Spolku.---------------------------------------- 
5. K zajištění  činnosti  výkonného  výboru  Spolku  jsou  vždy valnou  hromadou  Spolku 

zvoleni:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- předseda, místopředseda a hospodář.------------------------------------------------------- 
6. Spolek zastupují ve všech věcech společně aspoň dva členové výkonného výboru.------- 

 
 

Článek VIII. – Zásady hospodaření 
1. Spolek  je  nezávislou  (nevládní  organizací),  která  může  být  dotována  účelovými 



 

prostředky z veřejných rozpočtů. Současně hospodaří s vlastními zdroji příjmů.----------- 

2.      Zdroji příjmů jsou:----------------------------------------------------------------------------------- 

- členské příspěvky;---------------------------------------------------------------------------- 

- dotace z veřejných rozpočtů;--------------------------------------------------------------- 

- dary a příspěvky fyzických a právnických osob;---------------------------------------- 

- jiné výnosy plynoucí z vlastní činnosti.--------------------------------------------------- 

3. Hospodaření  a  vedení  účetnictví  Spolku  probíhá  v souladu  s platnými  zásadami 

sestavování, hospodárného využívání a vyúčtování přidělených finančních prostředků. 

Za hospodaření Spolku odpovídá jeho výkonný výbor.---------------------------------------- 
 
 

Článek IX. –Elektronická prezentace Spolek 

1. Elektronická prezentace Spolku na jeho webových stránkách je trvalým prostředkem 

pro  informování  členské  základny  i  široké  veřejnosti  o  činnosti  Spolku.  Veškerou 

činnost  související  s publikací  na  webových  stránkách  Spolku  zajišťuje  předseda 

výkonný výbor, který nese plnou odpovědnost za obsahovou a textovou kvalitu 

uveřejňovaných příspěvků.------------------------------------------------------------------------- 

2. Dlouhodobé zaměření obsahové náplně webových stránek Spolku stanoví a upřesňuje 

výkonný výbor. Přispívat mohou všichni členové Spolku.------------------------------------- 

3.      O  vložení  důležitého  příspěvku  na  webové  stránky  Spolku,  který  se  týká  činnosti 

Spolku, je členská základna informovaná e-mailem.-------------------------------------------- 
 
 

Článek X. – ukončení činnosti Spolku 
1.      Spolek zaniká:---------------------------------------------------------------------------------------- 

- dobrovolným zrušením s likvidací;--------------------------------------------------------- 

- rozhodnutím o přeměně Spolku.------------------------------------------------------------ 
2. Nepřechází-li majetek Spolku na jejího právního nástupce, provede se před zánikem 

jeho likvidace. Likvidační zůstatek se rozhodnutím valné hromady převede na jinou 

neziskovou organizaci s obdobným zaměřením činnosti.-------------------------------------- 
 
 


