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Stanovy OS Karviná
ÚVODNĚ USTANOVENIA 

c i l
Preambula

(1) Obec Slovákov v Karvinej je občianske 
združenie Slovákov a ich priaznivcov, žijúcich v 
regióne Je neangažované v politike, odmietajúce 
politické vplyvy na svoju činnosť.

(2) Sídlo OS je Ul. Centrum 2314, 734 01 Karviná -  
Mizerov (adresa neslúži k doručovaniu posty).

(3) OS v Karvinej je pobočným spolkom Obce 
Slovákov v ČR, z.s. (ďalej OS v ČR), má 
samostatná právnu subjektivitu. Obec jc> 
samostatným právnym subjektom s pósobnosťou 
v regióne - Karviná

(4) Rokovacími jazykmi sú slovenčina a čeština.
(5) Pre potřeby koordinácie činnosti a zastupovania 

Obce zriaďuje OS nevyhnutné orgány.

ČI.. 2
Účel spolku

(1) Účelom spolku je činnosť smerujúca 
k naplňaniu nasledujúcich cieťov:

a) zachováváme identity slovenskej menšiny 
v regióne - Karviná

b) rozvoj kultúmych a spoločenských aktivit 
Slovákov žijúcich v regióne Karviná

c) pestovanie slovensko-českej vzájomnosti ako aj 
jej prehlbovanie;

d) zachováváme jazykovej identity a slovenskej 
menšiny v regióne - Karviná, zvlášť medzi 
príslušníkmi najmladšej generácie;

e) rozvoj spoločných česko-slovenských a 
slovensko-českých kultúmych i iných aktivit 
v regióne - Karviná;

f) rozširovanie a skvalitňovanie kultúmych 
kontaktov medzi regiónmi ČR a SR;

g) zlepšenie informovanosti medzi regiónmi ČR 
a SR prostredníctvom médií a rozširovanie 
informovanosti o dějinách a reáliách 
partnerského národa, sprostredkovanej mladej 
generácii prostredníctvom školstva.

(2) Za týmto účelom sa OS v Karvinej hlási k 
následujúcim hodnotám:

a) k slovenskej národnej identitě ako k významnej 
súčasti integrity člověka, ktorá obohacuje jeho 
samotného i spoločnosť ako celok.;

b) k slovensko-českej vzájomnosti ako k životnej 
potrebe a záujmu slovenskej menšiny v Českej 
republike a trvalému principu, ověřenému dlhou 
históriou a tvoriacemu nedelitefnú súčasť kultúry 
oboch národov;

c) k demokracii založenej na rešpektovaní práv 
menšin, či už národnostných, náboženských, 
alebo akýchkofvek iných;

d) k tolerancii ako metódc svojej činnosti, OS v ČR 
odmieta šovinizmus, nacionalizmus, a iné formy 
intolcrancie;

e) ku zbližovaniu národov a národnosti na báze 
obohacujúcich vplyvov ich kultúry a k 
všestrannému prehlbovaniu vzťahov medzi 
Českou a Slovenskou republikou.

(3) OS realizuje hodnoty a naplňa účel obsiahnutý 
v týchto Stanovách predovšetkým 
prostredníctvom nasledujúcich aktivit:

a) vlastnou publikačnou a edičnou činnosťou, 
podiele na vydávaní časopisu KOŘENE

b) vypracúvaním anafýz a štúdií z oblasti života 
slovenskej menšiny v regióne -  Karviná a 
slovensko-českých vzťahov a informováním 
veřejnosti o ich obsahu;

c) podporou kultúmych i iných aktivit v regióne -  
Karviná, napomáhajúcich prehlbovaniu česko- 
slovenskej vzájomnosti;

d) organizováním vlastných kultúmych podujatí 
v regióne Karviná;

e) organizováním besied, prednášok a seminárov 
v regióne -  Karviná na témy, súvisiace s 
hodnotami a ciefmi obsiahnutými v tychto 
Stanovách;

f) podporou školstva a záujmových dětských a 
mládežnických aktivit v regióne - Karviná, 
smemjúcou k tomu, aby české a slovenské děti 
nestrácali povedomie o slovensko-českej 
vzájomnosti, ako aj o jazyku, kultúre a reáliách 
partnerského národa;

g) poskytováním poradenskej a inej pomoci v 
oblasti slovensko-českých vzťahov fyzickým i 
právnickým osobám v regióne - Karviná;

h) konzultačnou činnosťou smerom k štátnym

ČLENSTVO 

čl. 3
Druhy členstva

(1) Členstvo móže byť:
a) riadne.
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b) čestné.
(2) Riadnvm členom je občan slovenskej národnosti 

alebo priaznivec Slovákov, Slovenska a 
slovenskej kultúry, žijúci v ČR, ktorý dovršil 15 
rokov.

(3) Čestným členom je osoba, ktorá sa významné 
zaslúžila o rozvoj niektorej z týchto oblastí:

a) upevnenie vzťahov medzi Českou republikou a 
Slovenskou republikou,

b) rozvoj spoločenského a kultúmeho života 
Slovákov v ČR,

c) podiel na činnosti Obce.
(5) Na čestného člena sa nevzťahujú práva 

a povinnosti riadneho člena Obce
(6) Členovia RO sú súčastne riadnymi členmi Obce.

čl. 4 , v
P

Vznik členstva

(1) Uchádzač o členstvo v OS v Karvinej vyplní 
písomnú přihlášku a odovzdá ju Výboru RO 
priamo alebo prostředníctvom Výkonnej rady. 
Členstvo v Obci vzniká dňom registrácie 
přihlášky- vo Výbore RO.

(2) Čestné členstvo udeluje Republiková rada na 
návrh Výboru RO alebo Výkonnej rady. Návrh 
musí byť schválený všetkými hlasmi. Čestné 
členstvo je podmienené súhlasom navrhovaného 
so zápisom v knihe čestných členov a vzniká 
dňom tohto zápisu.

čl. 5
Práva členov

(1) Riadny Člen má právo:
a) zúčastnit’ sa na Konferencii RO a na nej voliť 

členov do orgánov RO,
b) byť volený do každého orgánu Obce po dovršení 

veku 18 rokov,
c) zrušit’ svoje členstvo bez udania dóvodu,
d) zúčastňovat’ sa na činnosti a aktivitách 

poriadaných orgánmi Obce,
e) podávat’ návrhy na činnost’ a pripomienky k 

činnosti orgánov Obce.

čl. 6
Povinnosti členov

(1) Povinnosťou každého člena Obce j e:
a) konať v záujme pozdvihnutia vážnosti a prestiže 

občanov slovenskej národnosti žijúcich v ČR,
b) podporovat’ záujmy Obce,
c) dodržiavať Stanovy- Obce a OS v Karvinej ,
d) rešpektovať uznesenia orgánov Obce OS v 

Karvinej nvi e s ť ,

e) svedomito vykonávat’ zverené funkcie v Obci.
(2) Riadny člen je povinný platit’ příspěvky vo výške 

a lehote schválenej Konferenciou Regionálnej 
obce.

(3) Čestný člen nie je povinný platit’ členské 
příspěvky.

čl. 7
Zoznam členov

(1) OS v Karvinej si vedie zoznam svojích 
členov, ktorý- obsahuje měno, priezvisko, 

adresu a spojenie na člena.
Po zániku členstva má vedenie spolku za 
povinnost’ bývalého člena z tohto zoznamu 
vymazat’.

(2) Za vedenie zoznamu zodpovedá určený člen 
vedenia OS v Karvinej

(3) Zoznam členov je pre veřejnost’ nepřístupný.

čl. 8
Ulfončenie členstva

(1) Členstvo zaniká:
a) písomným oznámením člena o vystúpení,
b) úmrtím člena (u přidruženého členstva jeho 

zánikom),
c) vyškrtnutím člena,
d) vylúčením.

(2) Výbor Regionálnej obce móže vyškrtnut’ člena, 
ktorý viac ako dva roky- neplatí členské 
příspěvky. K vyškrtnutiu člena je potřebná 
dvojtretinová váčšina hlasov všetkých Členov 
Výboru RO.

(3) Vylúčenie člena (po individuálnom posúdení 
vážného alebo opakovaného porušenia čl. 6) 
schvaluje Republiková rada na návrh příslušného 
Výboru RO alebo Výkonnej rady. K schváleniu 
tohto vylúčema je potřebný súhlas 2/3 váčšiny 
všetkých volených členov Republikovej rady. 
Rovnaké právo má aj Snem Obce ako jej najvyšší 
orgán. Rozhodnutia vyššieho orgánu sú v tomto 
smere pre nižšie závazné.

(4) Sporné záležitosti, spojené s vylúčením člana, sa 
riešia podťa paragrafov 241 a 242 ObČianského 
zákonníka ČR č. 89/2012 Zb. (ďalej len 
Ončiansky zákonník ČR).

REGIONÁLNA OBEC SLOVÁKOV 
čl. 9

Spoločné ustanovenia
(1) Obec Slovákov v Karvinej představuje pobočný 

spolok jednotnej OS v ČR.
(2) OS ako pobočka OS v ČR používá názov:
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Obec Slovákov v Karvinej riadi sa 
Stanovami Obce a všeobecné platnými predpismi.

(3) Svoju činnosť realizuje podfa miestnych
podmienok a záujmu svojich členov. Vo vzťahu k 
zahraniční koordinujú RO svoje záměry a aktivity7 
Výkonnou radou.

či. 10
Orgány OS v Karvinej

(1) RO má minimálně tieto orgány:
a) Konferenci a.
b) Výbor,
c) Revízna komisia.

(2) Ďalšia organizačná štruktúra je v kompetencii 
RO.

či. 11
Konferencia

(1) Konferencia je najvyšším orgánom RO a 
zodpovedá:

a) za prijatie a schválenie správy Výboru o činnosti 
RO,

b) za schválenie správy Výboru o hospodářem RO,
c) za schválenie návrhov Výboru na činnosť v 

ďalšom období,
d) za schválenie ďalšej organizačnej štruktúry RO,
e) za vofbu Výboru a revíznej komisie,
f) za vofbu náhradníkov do Výboru a revíznej 

komisie,
g) za vofbu delegátov na Snem,
h) za odsúhlasenie zániku RO,
i) za prerokovanie správy revíznej komisie RO.
(2) Konferenciu zvoláva Výbor RO najmenej raz za 

tri roky7.
(3) O mieste a termíne konania Konferencie musia 

byť všetci členovia RO písomne (aj elektronickou 
poštou) upovedomení aspoň 2 týždne dopředu.

(4) Výbor je povinný zvolať Konferenciu tiež na 
základe písomného podnětu minimálně 1/3 
zaregistrovaných členov RO do 30 dní.

(5) Rozhodnutia Konferencie sú právoplatné, ak ich 
schválí nadpolovičná váčšina přítomných členov 
RO.

čl. 12
Výbor

(1) Výbor je výkonným orgánom RO. V jej mene 
koná a zastupuje ju navonok.

(2) V rámci svojich kompetenci! zodpovedá najma 
za:

a) plnenie záverov Konferencie,
b) riadenie aktivit a koordináciu činností RO,

c) vedenie evidencie členov RO, ktorá tvoří podklad 
centrálneho prehfadu členskej základné Obce,

d) hospodárenie a majetok RO,
e) prijatie rezignácie Člena na funkciu vo Výbore 

alebo revíznej komisii,
f) kooptovanie nového člena do Výboru alebo 

revíznej komisie z radov zvolených náhradníkov.
(3) Jeho minimálně zloženie je:
a) předseda,
b) podpredseda.
c) hospodář.
(4) Výbor má právo zriaďovať pracovné komisie.
(5) Funkčné obdobie Výboru je trojročné.

čl. 13
Hospodárenie

(1) RO svoju činnosť financuje z :
a) členských príspevkov,
b) darov,
c) dotácií, •
d) přidělených príspevkov Obce.
(2) Na základe samostatnej právnej subjektivity vedie 

účtovníctvo v rozsahu a spósobom stanoveným 
platnými zákonmi a riadi sa Hospodářským 
poriadkom Obce podfa čl. 21 odst. 1 písm. f).

(3) Za hospodárenie a majetok RO zodpovedá 
Výbor.

(4) Předseda a podpredseda (po dohodě vo Výbore
RO) má podpisové právo vo všetkých
záležitostiach RO. Finančné záležitosti
spolupodpisuje hospodář.

čl. 14
Revízna komisia

(1) Je povinná vykonávat* minimálně raz ročně
kontrolu hospodárenia Výboru.

(2) S výsledkami oboznámi Výbor a v případe
kontroly účelových dotácií Republikovej rady aj 
Republiková revíznu a kontrolnú komisiu.
Výsledky kontrol předkládá každej Konferencii.

(3) Funkčné obdobie revíznej komisie je trojročné.

čl. 15
Vznik a zánik RO

(1) RO vznikajú v správných jednotkách, vktorých 
je dostatečný počet záujemcov o vytvorenie RO. 
RO sa riadia týmito jednotnými Stanovami Obce. 
V případe nutnosti v ich duchu Stanov Obce 
prispósobia miestnym podmienkam a potřebám. 
Úpravy sú možné iba v Hlavě Stanov 
REGIÓNÁLNA OBEC SLOVÁKOV
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(2) Minimálny počet členov pre vznik novej RO je 
15. Výnimku móže povolit’ Výkonná rada OS 
v ČR..

(3) Po ustanovujúcej Konferencii, ktorú zvolá
přípravný výbor RO, požiada Výbor RO 
Výkonnú radu, předložením zápisu z
ustanovujúcej Konferencie, o registráciu.

(4) Oznámenie o vzniku RO příslušnému orgánu 
štátnej správy sa riadi platnými právnymi 
predpismi.

(5) Za deň vzniku RO sa považuje deň konania 
ustanovujúcej Konferencie.

»  >

(6) RO zaniká uznesením Konferencie, ak je zánik 
odsúhlasený aspoň 2/3 přítomných členov.

(7) O majetku zanikajúcej RO rozhodne Republiková 
rada, na základe doporučenia k tomuto účelu 
ustanovenej likvidačnej komisie.

(8) Za deň zániku RO sa považuje deň konania 
Konferencie.

(9) Vystúpenie RO z Obce je platné, ak o tom 
rozhodne 2/3 váčšina členov, přítomných na jej 
Konferencii a je písomne oznámené VR Obce, 
kam bude doručený zápis a uznesenie z príslušnej 
Konferencie. O zvolaní tejto Konferencie musia 
byť informovaní písomne alebo elektronickou 
poštou všetci riadni členovia príslušnej RO 14 dní 
před jej konáním.

(10) Samostatným vystúpením zObce RO strácajú 
právo používat’ názov Obec Slovákov v ... RO si 
svoj názov ponechajú iba v případe spoločného 
súčasného ukončenia činnosti Obce.

(11) RO, ktoré viac ako rok nespolupracujú s vedením 
Obce, nezúčastňujú sa rokovania jej vrcholových 
orgánov -  Sněmu, zasadaní RR a VR, nephiia ich 
uznesenia, automaticky prestávajú byť pokládané 
za súčasť Obce. Tento stav na základe 
uvedených skutečností konštatuje a formálně 
oznámí RR OS v ČR.

(12) Regionálně obce, ako pobočné spolky OS v ČR, 
zanikajú zrušením hlavného spolku.

HOSPODÁRENIE A FINANČNĚ 
PROSTRIEDKY

čl. 16
Charakteristika

(1) OS uviesť názov získává fmančné prostriedky na 
zabezpečenie svojej Činnosti z:

a) príspevkov,
b) darov a odkazov,
c) subvencií a dotácií,
d) výnosov z vlastnej činnosti.
(2) OS v Karvinéj ako právnická osoba vedie 

účtovníctvo v rozsahu a spósobom stanovením 
platnvmi zákonmi a riadi sa Hospodářským 
poriadkom Obce podfa čl. 21 odst. 1 písm. f). Za 
hospodárenie a majetek zodpovedá Výkonná 
rada.

(3) Za účelom zaistenia medziregionálnych činností 
Obce móžu jednotlivé RO svoje finančné 
prostriedky navzájom združovať.

(4) Činnost’ volených funkcionárov je dobrovolná. 
Funkcionáři majú nárok na úhradu priamych 
výdajov súvisiacich s výkonom svojej funkcie.

(5) Zamestnancom OS v Karvinej móže byť aj jej 
volený funkcionář.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA 

čl. 17
Změny v Stanovách

(1) Změny v Stanovách OS v Karvinej móže 
schvalovat’ výlučné konferencia OS v Karvinej

čl. 18
Fúzia spolku

(1) V případe nutnosti je přípustná fúzia OS v 
Karvinej s inými organizáciami slovenskej 
menšiny, pósobiacimi na území Českej republiky’, 
zriadených za podobným účelom a pracujúcich na 
na obdobných hodnotách hlavnej činnosti OS 
v ČR a OS v Karvinej.

(2) Fúzia sa v tomto případe bude riadiť podlá 
paragrafov Občianského zákonníku ČR 274-287.

čl. 19
Rozdelenie spolku

(1) V případe nutnosti je přípustné rozdelenie OS v 
Karvinej na menšie zložky, či organizácie.

(2) Rozdelenie sa v tomto případe bude riadiť podlá 
paragrafov Občianského zákonníku ČR 288-302.
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a  20
Zánik OS v Karvinej

(1) OS v Karvinej zaniká:
a) uznesením jej konferencie,
b) spoločným súčasným vystúpením všetkých jej jej 

členov,
(2) Likvidácia OS v Karvinej sa v tomto případe 

bude riadiť podTa paragrafov Občianského 
zákonníku ČR 268-273.

(1) K schváleniu Stanov a ich zmien je potřebná 2/3 
váčšina přítomných účastníkov konferencie OS v 
Karvinej. Stanovy nadobúdajú platnost’ dňom ‘ 
schválenia na Sneme.

(2) Případy neošetrené v týchto Stanovách sa riadia 
podlá ustanovení Občianského zákonníka ČR.

Schválené na konferencii OS v Karvinej dňa 8.12.2015

ČI. 2 1
Platnost’ Stanov


