
Stanovy

Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku, občanského sdružení

(dále jen „sdružení“)

Článek 1
Název a sídlo sdružení

(1) Název sdružení zní „Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku, občanské sdružení“; do němčiny se název překládá  „Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in Böhmen, Mähren und Schlesien“, do angličtiny „Sudeten German Homeland Associa-
tion  in  Bohemia,  Moravia  and  Silesia“ a  do  francouzštiny  „Association  des  compatriotes 
sudètes en Bohême, Moravie et Silésie“.

(2) Sídlo sdružení je na adrese Nejedlých 335, 267 53 Žebrák, Česká republika.

Článek 2
Právní postavení sdružení

(1) Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu a 
přesvědčení.

(2) Sdružení je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružo-
vání občanů.

Článek 3
Cíl činnosti

(1) Základním cílem činnosti sdružení je podpora porozumění mezi národy, s důrazem na 
porozumění mezi Čechy a Němci.

(2) Členové sdružení  sdílejí  přesvědčení,  že  soužití  českého a německého ethnika  na 
území Čech a Moravy, jež trvalo stovky let, bylo pro oba národy obohacujícím a jeho odkazu se 
nelze odříkat nebo se ho vzdát jen v důsledku událostí posledních 100 let.

(3) Sdružení  odmítá  násilí  a  vystupuje  proti  jakékoli  formě  diskriminace  na  základě 
ethnického původu nebo jazyka,  zejména odsuzuje  vyhnání,  genocidium a ethnické  čistky, 
k nimž došlo po druhé světové válce na území střední a východní Evropy.

(4) Sdružení pokládá osoby, jež se v předchozím odstavci popsaného jednání dopustily, 
jakkoli se na něm podílely nebo k němu daly podnět, za válečné zločince, kteří měli být posta-
veni před soud. Sdružení proto odmítá a odsuzuje zákon č. 115/1946 Sb. o právnosti jednání 
souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků a pokládá ho za legalisaci zjev-
ného bezpráví.

(5) Stejně tak sdružení považuje za projev bezpráví ty z dekretů presidenta republiky, jež 
se staly právním základem pro zločiny popsané v odstavci 3 shora, zejména dekret presidenta 
republiky č. 5/1945 Sb. o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody 
a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých 
organisací a ústavů, dekret presidenta republiky č. 12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném roz-
dělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a sloven-
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ského národa, dekret presidenta republiky č. 28/1945 Sb. o osídlení zemědělské půdy Němců, 
Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, ústavní 
dekret  presidenta  republiky  č.  33/1945 Sb.  o  úpravě československého státního občanství 
osob národnosti německé a maďarské, dekret presidenta republiky č. 71/1945 Sb. o pracovní 
povinnosti  osob,  které  pozbyly  československého  státního  občanství,  a  dekret  presidenta 
republiky č. 108/1945 Sb. o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.

(6) Sdružení je přesvědčeno, že shora uvedené dekrety presidenta republiky, stejně jako 
některé další právní předpisy, by měly být zrušeny, tak aby aspoň  pro futuro přestaly tvořit 
součást právního řádu České republiky, neboť se neslučují s těmi principy, k nimž se Česká 
republika přihlásila ratifikací mezinárodních úmluv o lidských právech, a jsou v naprostém 
rozporu se zásadami respektovanými Evropskou unií, k níž Česká republika přistoupila, stejně 
jako s jejím vlastním ústavním řádem.

(7) Sdružení uznává právo osob, jež se staly obětí zločinů popsaných v odstavci 3 shora, 
na náhradu škody a na satisfakci za nemajetkovou újmu, kterou utrpěly, na to, aby bylo jim 
nebo jejich dědicům obnoveno vlastnické právo k neprávem konfiskovanému majetku a aby 
jim, budou-li mít o to zájem, bylo uděleno státní občanství České republiky. Rovněž by mělo 
být umožněno získat české občanství potomkům a životním partnerům takto postižených osob.

(8) Jakkoli  si  sdružení  uvědomuje,  že  úplná  náprava  historických  křivd  je  z  principu 
nemožná, zároveň je přesvědčeno, že tak jako německý národ učinil vše, co bylo v jeho silách, 
aby se vyrovnal s dědictvím nacismu, aby následky jeho zločinů zmírnil nebo tam, kde to bylo 
možné, napravil, a aby zabránil jejich opakování, musí se i český národ vyrovnat s dědictvím 
zločinu vyhnání sudetských Němců. Bude to ku prospěchu obou národů a napomůže to zařa-
zení České republiky mezi evropské země, které respektují ty civilisační a kulturní hodnoty a 
ctí ty zásady, jež tvoří základ tisícileté západní civilisace.

(9) Sdružení  se  hlásí  k  cílům prosazovaným občanským sdružením  „Sudetendeutsche 
Landsmannschaft Bundesverband e. V.“, založeným podle práva Spolkové republiky Německo, 
se  sídlem  na  adrese  Hochstraße  8,  D-81669  München,  Německo,  občanským  sdružením 
„Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)“, založeným podle práva Rakouské 
republiky, se sídlem na adrese Steingasse 25, A-1030 Wien, Rakousko,  „Sdružením Acker-
mann-Gemeinde“, se sídlem na adrese Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, IČ: 69058211, společ-
ností „SKS – Informační středisko Praha s. r. o.“, se sídlem na adrese Tomášská 21/14, 110 00 
Praha 1,  IČ: 26741725, a dalšími českými i  zahraničními právnickými osobami založenými 
k prosazování a podpoře obdobných cílů, jaké sleduje sdružení.

Článek 4
Členství

(1) Členem sdružení se může stát fysická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která 
souhlasí  se  stanovami  a  cíli  sdružení.  Podmínkou  členství  není  sudetoněmecký  původ  ani 
státní občanství České republiky.

(2) O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky předsednictvo. Přihláška 
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele anebo musí být podepsána elektro-
nickým podpisem,  který  je  založen  na  kvalifikovaném  certifikátu  vydaném  akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb. O přihláškách, které tuto podmínku nesplňují, předsed-
nictvo nerozhoduje, ale vrátí je žadateli k doplnění.

(3) O přihlášce rozhodne předsednictvo do pěti dnů od jejího doručení a o rozhodnutí 
písemně vyrozumí žadatele. Proti rozhodnutí předsednictva není přípustné odvolání.

(4) Členství vzniká dnem, kdy předsednictvo rozhodne o přijetí žadatele za člena. Dokla-
dem o vzniku členství je vyrozumění o rozhodnutí předsednictva.
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(5) Členství zaniká:

a) dnem, kdy je sdružení doručeno oznámení člena o vystoupení ze sdružení; toto 
oznámení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem člena anebo musí být 
podepsáno elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifi-
kátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb;

b) úmrtím člena;

c) vyloučením člena rozhodnutím předsednictva;

d) zánikem sdružení.

(6) Proti rozhodnutí předsednictva o vyloučení člena není přípustné odvolání.

Článek 5
Práva a povinnosti člena

(1) Člen sdružení má tato práva:

a) podílet se na činnosti sdružení;

b) účastnit se valné hromady, hlasovat a volit do orgánů sdružení;

c) být volen do orgánů sdružení;

d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

(2) Rozhodne-li o tom předsednictvo, je člen sdružení povinen hradit stanoveným způso-
bem a ve stanovené výši  členské příspěvky.  Předsednictvo rozhoduje  rovněž o osvobození 
členů od povinnosti hradit členské příspěvky nebo o povinnosti hradit členské příspěvky ve 
snížené výši. Proti rozhodnutí předsednictva podle tohoto odstavce není přípustné odvolání.

Článek 6
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

– valná hromada,

– předsednictvo.

Článek 7
Valná hromada

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

(2) Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

(3) Valnou hromadu svolává předsednictvo podle potřeby, nejméně však jednou za tři 
roky. Předsednictvo svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů 
sdružení. První valnou hromadu svolá předsednictvo nejpozději do tří let od registrace sdru-
žení.  Valná  hromada  je  považována  za  svolánu,  pokud  předsednictvo  rozešle  písemné 
pozvánky všem členům sdružení nebo vystaví takovou pozvánku na stanovené adrese na Inter-
netu. Valná hromada musí být svolána nejméně deset dnů před termínem konání.

(4) Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov;



– 4 –

b) volí na dobu tří let členy předsednictva;

c) rozhoduje o zrušení sdružení;

d) rozhoduje o dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí předsednictvo.

(5) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 
sdružení.

(6) Hlasovací právo všech členů sdružení je rovné. Hlasuje se veřejně aklamací, neroz-
hodne-li valná hromada, že hlasování bude tajné.

(7) O změně stanov a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou větši-
nou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

(8) Předsednictvo může rozhodnout,  že  valná  hromada nebo její  část  bude přístupná 
veřejnosti.  Ze zasedání  valné hromady se pořizuje zápis a předsednictvo zajistí,  aby tento 
zápis byl do patnácti dnů ode dne konání valné hromady vhodnou a dostatečnou formou zpří-
stupněn všem členům sdružení i veřejnosti, a zůstal takto zpřístupněn nejméně po pět let od 
konání valné hromady. Vystavení zápisu na pevně stanovené adrese na Internetu se pro účely 
tohoto odstavce považuje za vhodnou a dostatečnou formu zpřístupnění. 

Článek 8
Předsednictvo

(1) Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení. Ze své činnosti je předsednictvo odpo-
vědné valné hromadě.

(2) Předsednictvo je tvořeno třemi členy, jejichž práva jsou rovná. Předsednictvo může 
rozhodnout, že někteří jeho členové budou používat konkrétní rozlišující označení, např. před-
seda, místopředseda, jednatel, tajemník, tiskový mluvčí apod. Tato označení nemají při jednání 
předsednictva žádný význam.

(3) Předsednictvo řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

(4) Způsob a frekvenci  jednání  předsednictva si  toto stanoví  interně,  avšak s tím, že 
k přijetí usnesení předsednictva jsou zapotřebí hlasy nejméně dvou jeho členů. Připouští se 
hlasování předsednictva per rollam.

(5) Předsednictvo zejména:

a) koordinuje činnost sdružení;

b) svolává valnou hromadu;

c) zpracovává podklady pro rozhodování valné hromady;

d) rozhoduje o přijetí za člena sdružení;

e) rozhoduje o vyloučení člena ze sdružení.

(6) K zajištění činnosti sdružení může předsednictvo zřídit sekretariát a zaměstnávat a 
propouštět zaměstnance sdružení a stanovit jejich plat.

(7) Členové předsednictva jsou oprávněni jednat samostatně jménem sdružení. Za sdru-
žení podepisují  tak,  že k vytištěnému nebo vypsanému názvu sdružení připojí  svůj podpis. 
Jakákoli omezení jednatelského oprávnění členů předsednictva jsou nepřípustná.

(8) Dnem registrace sdružení se členy předsednictva stávají členové tříčlenného příprav-
ného výboru sdružení ve smyslu stanovení § 6 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování 
občanů.
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Článek 9
Zásady hospodaření

(1) Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

(2) Zdroji majetku sdružení jsou:

a) dary a příspěvky fysických a právnických osob;

b) výnosy majetku;

c) příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení;

d) členské příspěvky, rozhodne-li předsednictvo o jejich vybírání;

e) další zdroje, pokud je schválí předsednictvo.

(3) Za  hospodaření  sdružení  odpovídá  předsednictvo,  které  o  něm předkládá  zprávu 
valné hromadě.

Článek 10
Zánik sdružení

(1) Sdružení zaniká některým ze způsobů stanovených zákonem.

(2) Zanikne-li  sdružení  dobrovolným rozpuštěním,  rozhodne  současně  valná  hromada 
o způsobu majetkového vypořádání.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

(1) Sdružení může na základě rozhodnutí předsednictva vydat organisační a jednací řád 
sdružení.

(2) Sdružení má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peti-
cemi.

Přípravný výbor:

V .................... dne ................

................................................
_

V .................... dne ................

................................................
_

V .................... dne ................

................................................
_


