Český klub Zürich
Stanovy
15.6.2015
Čl. 1

Název, sídlo, jazyk, připojení se

1.1 Český klub Zürich (dále jen ČKZ) je spolek ve smyslu čl. 60 ff Švýcarského občanského
zákoníku (Schweizerisches Zivilgesetzbuch) se sídlem v kantonu Zürich.
Sídlem ČKZ je adresa bydliště předsedy.
1.2

Jednací řečí jsou čeština, slovenština a němčina.

1.3

Stanovy jsou vydány v češtině a němčině.

1.4 ČKZ se může připojit i k dalším účelovým organizacím a spolkům, například ke Svazu
spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku. O členství rozhoduje valná hromada dle čl. 6.10. písm. o.
těchto stanov.
Čl. 2
2.1

Účel, cíle a úkoly

ČKZ je nevýdělečná, politicky nezávislá a nábožensky neutrální organizace.

2.2 ČKZ sdružuje české krajany žijící v regionu Zürich, jakož i přátele jejich společných dějin
a kultury.
2.3

Cíle a úkoly ČKZ jsou:
a. zprostředkování a péče o český jazyk, kulturu a tradice, jakož i vyučování českého
jazyka.
b. podporovat kontakty a pospolitost mezi členy spolku ve smyslu jejich demokratické,
kulturní a národní tradice.
c. podpora a vzbuzování zájmu široké veřejnosti regionu Zürich o českou kulturu a tradice.
d. napomáhat nově příchozím krajanům k brzkému začlenění do života v regionu Zürich a
ve Švýcarsku
e. zaštiťovat a vykonávat výuku českého jazyka v rámci HSK-Tschechisch na území
kantonu Zürich (HSK= Heimatliche Sprache und Kultur)

2.4. Ke splnění uvedených cílů ČKZ:
a. organizuje předškolní a školní výuku češtiny
b. zajišťuje vhodné prostory k jednotlivým akcím
c. organizuje veřejné kulturní a společenské akce pro děti i dospělé.
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d.
e.
f.
g.

pěstuje styk s jinými krajanskými organizacemi ve Švýcarsku a zahraničí.
vydává pravidelně elektronický informační zpravodaj, který rozesílá svým členům.
koordinuje výuku HSK-Tschechisch v kantonu Zürich
zastupuje české HSK učitele v komunikaci se školským úřadem kantonu Zürich

Čl. 3
3.1

Členství

Členstvo ČKZ se skládá z členů, čestných členů a mecenášů.
a. řádným členem se může stát každá fyzická či právní osoba, která uznává stanovy spolku,

podporuje jeho účel, cíle a platí roční členský poplatek.
b. osoby, které se ve velké míře zasadily o podporu či propagaci spolku, se mohou na návrh
představenstva k rukám valného shromáždní stát čestnými členy.
c. Mecenášem může být jakákoli fyzická či právní osoba nebo instituce, která uznává
stanovy a cíle spolku a morálně či finančně podporuje jeho činnost.
3.2 Členství je dobrovolné, vzniká na základě písemné přihlášky k rukám výboru a zaplacení
členského příspěvku. Přihláška obsahuje jméno, adresu a emailovou adresu. O přijetí dle čl. 8.4.g
rozhoduje výbor. Členství je nepřenosné.
3.3 Ukončení členství
Členství v ČKZ zaniká
a. vystoupením z ČKZ prostřednictvím písemného oznámení k rukám výboru. Vystoupení
se může uskutečnit kdykoli. Roční členský poplatek se nevrací.
b. úmrtím člena.
c. vyloučením člena.
Jako důvod k vyloučení platí úmyslné a opakované poškozování zájmů, cílů a principů ČKZ,
jeho stanov a z nich vyplývajících povinností včetně placení členských příspěvků.
Vyloučení může nastat kdykoli. Návrh na vyloučení může podat výboru každý člen ČKZ. Návrh
se zdůvodněním musí být podán písemnou formou. Výbor po přešetření případu rozhodne a v
případě vyloučení oznámí písemně dotyčnému členovi své rozhodnutí se zdůvodněním.
Vyloučený člen má právo se odvolat k valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností.
Čl. 4

Práva a povinnosti členů

4.1 Každý člen má právo
a. zúčastňovat se valných hromad.
b. podávat výboru nebo na valných hromadách návrhy, dotazy a stížnosti týkající se
spolkových záležitostí.
c. odvolat se k valné hromadě proti usnesením výboru.
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d. volit a být volen za člena výboru, za předsedu nebo za revizora.
e. každý člen disponuje během voleb jedním hlasem. To se týká také mecenášů, kteří

zastupují organizace jako celek.
zúčastňovat se všech akcí a setkání organizovaných ČKZ a podle svých možností se
aktivně podílet na jejich uskutečňování.
g. hosté se mohou účastnit akcí pořádaných spolkem.
f.

4.2

Každý člen má povinnost
a. dodržovat stanovy ČKZ.
b. hájit zájmy ČKZ a podporovat jeho činnost.
c. platit členské příspěvky. Členové ve finanční tísni mohou být výborem od placení
členských příspěvků dočasně osvobozeni. Čestní členové, mecenáši a úřadující členové
spolku jsou od této povinnosti osvobozeni.
Čl. 5

5.1

Organizace

Orgány spolku ČKZ jsou
a. valná hromada
b. výbor
c. revizoři

Čl. 6 Valná hromada
6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem ČKZ
6.2 Valná hromada se koná ročně (jednou za kalendářní rok).
Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor kdykoli podle potřeby nebo na písemnou žádost
nejméně jedné pětiny členů s udáním důvodu.
6.3 Pozvání na valnou hromadu s předběžným pořadem jednání a uvedením dne, místa a času
musí být členům ČKZ zasláno elektronicky, nejméně 14 dnů před jejím konáním.
Pozvání elektronickou formou jsou platná.
Změny stanov musí být v doslovném znění k pozvání přiloženy.
Je-li na pořadu jednání vyloučení člena nebo členů z ČKZ, musí být k pozvání přiloženo
příslušné zdůvodnění.
6.4 Každý člen ČKZ má právo podávat návrhy k projednání na valné hromadě. Návrhy musí
být podány písemně nejméně 7 dnů před termínem valné hromady předsedovi výboru, který
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zajistí, aby tyto návrhy byly začleněny do definitivního pořadu jednání.
Návrhy doručené po odeslání pozvánky musejí být včas zaslány všem členům.
6.5 Valnou hromadu řídí dosavadní předseda.
6.6 Zápis o jednání valné hromady pořídí jednatel.
6.7 Na valné hromadě má každý člen (řádný, čestný a mecenáš) jeden hlas.
Hosté se mohou valné hromady účastnit, nedisponují ale volebním právem.
6.8 Valná hromada je vždy usnášení schopná, bez ohledu na počet přítomných členů.
6.9 Valná hromada rozhoduje absolutní většinou.
Při shodě rozhoduje prezident.
Zdržení hlasování se nezapočítává.
Hlasuje se aklamací.
Požádá-li o to nejméně třetina přítomných členů, provede se tajné hlasování.
6.10 Valná hromada disponuje těmito úkoly a pravomocemi:
a. schvaluje stanovy
b. schvaluje změny stanov
c. volí předsednictvo / představenstvo (předsedu, výbor)
d. rozpouští předsednictvo / představenstvo
e. volí 2 revizory
f. bere na vědomí zprávu o činnosti ČKZ, kterou přednese předseda
g. vyjádří se k záležitostem podaným představenstvem či jednotlivými členy
h. vyslechne revizní zprávu, kterou přednese jeden ze dvou dosavadních revizorů
i. bere na vědomí vyúčtování za minulé volební období, které přednese pokladník
j. potvrzuje přijetí nových členů
k. jmenuje čestné členy
l. stanovuje výši členských příspěvků a školného
m. potvrzuje vyloučení členů. V případě odvolání vyloučeného člena, rozhoduje definitivně
o jeho vyloučení.
n. v případě potřeby volí smírčí komisy z členů spolku, nezúčastněných na sporu
o. rozhoduje o členství ČKZ v jiných organizacích nebo institucích jako např. Svaz spolků
Čechů a Slováků ve Švýcarsku
p. rozhoduje o zániku a likvidaci ČKZ nebo jeho spojení s jiným spolkem
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Čl.

7 Volby

7.1 Volební komise
Volební komisi a jejího předsedu nominuje výbor nejpozději na své poslední schůzi před
konáním valné hromady.
Volební komise je nejméně dvoučlenná a jejími členy nesmějí být členové výboru.
Úkolem volební komise je připravit kandidátní listinu pro nadcházející volby.
Volební komise zaručuje, že navržení kandidáti jsou ochotni převzít funkce, na které jsou
navrženi.
7.2

Kandidátní listina

Kandidátní listina má 3 části:
a. kandidát na předsedu – nejméně 1
b. kandidát na členy výboru – nejméně 2
c. kandidát na revizora – nejméně 2
Kandidátní listina musí být zaslána všem členům ČKZ s pozváním na valnou hromadu, viz. čl.
6.2. Členové mají právo kandidátní listinu doplnit a zaslat nejpozději do 7 dnů před konáním
valné hromady předsedovi volební komise.
7.3

Průběh voleb

Volby řídí předseda volební komise. Volí se aklamací přítomných členů, nejdříve předseda
spolku, dále členové výboru (nejméně 2, nejvíce 4) a posléze revizoři (2).
Požádá-li o to nejméně třetina přítomných členů, je provedena tajná volba.
Za sčítání hlasů je zodpovědná volební komise.
Čl.

8 Výbor

8.1 Výbor je volen členy spolku na valné hromadě na období do následující valné hromady –
nejvýše však na 24 měsíců.
Znovuzvolení je přípustné.
Členové výboru mohou být voleni i jednotlivě.
8.2 Výbor se skládá z předsedy a dalších nejméně 2 a nejvýše 4 členů.
8.3 Výbor je výkonným orgánem ČKZ
8.4. Výbor:
a. řídí a spravuje všechny záležitosti spolku
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stará se o řádné účetnictví a vyhotovení výroční zprávy
spravuje majetek ČKZ
vydává ustanovení
přípravuje a svolává valnou hromadu
provádí rozhodnutí valné hromady
rozhoduje o přijetí nových členů
za účelem dosažení cílů spolku může za přiměřenou odměnu zaměstnat či k činnosti
pověřit fyzické osoby
i. setkává se dle potřeby, minimálně ale jednou za 3 měsíce, a zavazuje se informovat členy
o svých rozhodnutích
j. v případě, že žádný z členů výboru nevyžaduje ústní setkání, je platné usnesení i v podobě
e-mailu
k. zaručuje funkčnost spolku
l. členství ve výboru je čestnou (neplacenou) funkcí. Členové mají nárok na proplacení
výloh spojených s danou činností.
m. zastupuje spolek navenek
n. organizuje spolkové akce
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

8. 5. Výbor zvolí ze svého středu
-

místopředsedu
jednatele
pokladníka
redaktora informačního zpravodaje

Dle potřeby mohou být přiděleny další funkce. Jeden člen výboru může zastávat více funkcí.
8.6 Členové výboru disponují podpisovým právem a podepisují kolektivně ve dvou.
Dopisy informativního charakteru jsou podepisovány jednotlivě.
Kopie veškeré korespondence musí být tak založeny, aby byly přístupné členům výboru.
8.7

K platnému usnesení stačí prostá většina hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 9

Revize účtů

9.1 Valná hromada volí 2 revizory na dobu do následující valné hromady. Znovuzvolení je
možné.
9.2 Revizoři mají právo a povinnost nejméně jednou za funkční období výboru překontrolovat
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účetní knihy a doklady a podat valné hromadě revizní zprávu. Tato revizní činnost se vztahuje na
veškerý věcný a finanční majetek spolku.
9.3 Na požádání nejméně jedné pětiny členů musí být provedena mimořádná revize účtů.
9.4

Revizoři nejsou členy výboru, mají ale právo zúčastnit se jeho schůzí s hlasem poradním.
Čl.

10.1
-
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Členské příspěvky, finance, majetek

Za účelem dosažení jednotlivých cílů spolek disponuje následujícími prostředky:

členské příspěvky
školné
výtěžek z činností na objednávku
výtěžek z vlastních kulturních a společenských akcí
dary
subvence
výtěžek ze sbírek
úroky z uložených finančních prostředků

10.2

Pokladník vede řádné účetnictví o příjmech a výdajích spolku.

10.3 Výbor sestavuje rozpočet na základě odhadu příjmů a výdajů.
10.4 Výše členských příspěvků je navrhována výborem a schvalována valnou hromadou.
10.5 Veškerý majetek spolku ČKZ smí sloužit výhradně spolkovým účelům dle čl. 2 těchto
Stanov.
10.6 V případě zániku a likvidaci ČKZ nebo jeho spojení s jiným spolkem, musí valná
hromada na návrh výboru rozhodnout, jak bude s finančním a movitým majetkem ČKZ
naloženo.
Tento majetek však musí sloužit i nadále k podpoře národních, kulturních a sociálních zájmů
české komunity ve Švýcarsku.
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