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.lcsp.ň lj
rýbor.]cdnoty
Př.dcnr Pohd sc Ndoíaýj b.z řádnč oňlLn}'

ů

'lL'c
]odna1ivjeh.nŤňb.nÚ{l Kt]lho$U\.€sťnivýb.rujed.oL}.lyl.učcnjč]enn]e
nezbyhr' Í]Lhl:\ n.jnréně dll,u tietnr všťchčl€nl] v'boju jed..'], výbo. i.dnot'
z.šlc Lozlrodnull o vllouaeni čl.Di sodůvodně.im do ]0 dnů lxl poj.dnáJi

sŤANovY Čos účiméod

26' i.fu-na

20l6

qlo!čeDj a m védoni píslušnéfuÉ' v usneseni
bude ?o!Ú.ni o nožnoíilodat odvo]áli doi5 d!ů od dofučcíiroáodnnti
kpiedsednjotlu župy' lředsednicLwo žup) ro/iod.e o.dvoláni nejdélédo 90 dnú
odj.nodoručed' Proli loňulo roáodNdjanenj pípust!é oŇolíni' K Projed!ávátri
odýolÍni úusi být navrholatcl odvoláni piýmě po_-li! á|cslon 15d!ú
piEJ plojednÍnin Y piedsedtrictvu žu!y'
!']]oDče!énru Ěldq nafl\ola1e]i

4l

l.

ZinjneD člensLli .eaiká poviDosl v}Ťovnxi vaecníy dlDŽné čás!(! a

ávŽly

!ff .1.a l. 7;t . n r t'_'i ._ _ 'r
po'oJ't' Ío\ 1lJ')oo'-].Lo j'll!' ".osoJ] !'' lndeseJamj-l.l"
j.dlot
*
dd Ioku.IlJ'lj7dji sbm č]cÍůžup a Čos.

zpnvidl. !í'n!n|
^kfuali2lci
žuPy
semmu čl.!ůžuPy pÚváď člc! nebo změshanéc Fvěřený piedjedni.lvé.r

_''J'

'ebo' éU '' po\!'cI Pelel . eoao\''eZÚ'.e1
le]sou ýeřej.ě piisfupné a slouri !rc vdtini potiebu jedlodiťclr spolla' rciňéna
k pojištěď i]enů. k 2iskáli doiaci J k Égst i do slonovd.h svúŮ ajin na rovcň
'

poÍarcných orgmi^ci.

''

čbnokě'5
PrÍýl poyinnosti člcnú

:.io,.!.
e 1,,. fo.' ' o o)..,.., p o,o."'o
íčasojtse cyjčeni' soutčŽi,lčlovichouýclr.spor'oEich alci l lTÍoupeni,
5 ] l
l
ttrLruni lpolečclské čnuosti vjddn.lé' Ž!pč i v rinrci Čos,
5']'2' účNlnil\o s.nůzi odblrú' sboru' oddi]ů . kofiisj' klfý.h jť členem'
v]tlololat své ný!Ť a podá'a1 v ry. Nezletjli ileno\é' kteij nejsou plně
s!Ťniui, fa]i púlo úaldnit sc Vdnýc]r lťo'nad (dále jel ,'vll") jedDot bcz pláva

].]
5 ] .1
5

účbl.itsc školenj' sem]nlřů a

ÍJůlořádaný.L

lijslušiýúi .icdn.tkmi

s.aánril se s o.latnini spolko\imi piedlEy a Io,}od|uIn!i'

použiva1

s'mbol} Čos a osit soko]ský kÍ,J'
pi.l lklldar níÝrhy čj íižnostiv].m olgánůúČos'
:
j
být pí.!'n k ]cdná!in' Lteri se lýkaji j.ho osoby' Pii ro7-hodnrúi v j.nÓ
j.dnoly. PokuLt !
inslÚcj
n|Pfus!;.h Dí plávo j. do l5 d!ů odvo]at k
'iboru
('hodl ýí'bol ednoLy' nÚt sc tcllo člen odvolal úedsťdnrctru liislušné Župy'

l5
l6

lil.Ié lo7h.dnuti lruď poivrdí' n.bo

52'

5.j'

l

l

jc z!ši a vřili Úbo'x jedloty k

no!énn'

Zl.tiÍ plrrě své|rívný č lcn má Lroné !'rotrávo:
5]'l' nčElrii t vHj.dnoty s nlisen rc?nodujjcj á ÝÓlilna lji' Pokud sč ncjťdná
ovH dclcgálil podle ól 7'6'2. tčclrlo sI.no',
5:2 být !.1c! nebo jrnenÓvád do Iš..! oleánů a fl!ůci na vŠec]r olgfuizačnich
piislušnó n!ú.c alokld
slunich Čos' Fkud spbuje zÁo.nó lodnin*r lro
'jkon
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stallii.i vlT Pokud lJlÓ vH tňinre slanovy čos J lodle .i.h zvoli o.gíny
xčjn.ý.iky jednol'' můževýbor jcd.otY poŽ:idlt ]Ťosťedirictvínúzenrně lijs]uiné
žuly o lňjeli do cos. o Pňje1i rczhldrie Piedsedlúctvo aos Jednolaj.ko pú1rn
sulrjel1rariká na íkladě roznodl ti Pi.dscddctva Čos o pii].ai jcd!o!, do Čos
dnen i.j' rcgjstlcc v. spo]ko!éDr rcisliikrl kÍcrou zajišťLlic Čos'
Jednoh Írá ulstní naj.tck !.b! můŽc (.ló l.čolat o fuajct.k' kt.Iý jí \laňll jiné
jcdlol-w' hFy' Čos' PříI!']nč ]jné Flr\ ni lubjckly
vlasl i činnoýje vjťdnoté !Ígmi7ovb]! v odlro.ťth' sbo'ec]]. oddileclr i konrisich.
pii!xlině j nitlr útvare.h (složkr.h).
ZÍLltlnirni orgály jedno1y j so!:
7.5']' \'alná bronada]cújot-v,

2
]

výb..jednoly'
Ko.itolnj lornise (dá e jen .'(K') r ed|o5, Enr čle. povéi.!ý lofirolon.
valn,lrrcm.d.jedrot)
7'6 1. vll j.!not' j. rcjvrššiořEár j.dnot}' svo]á!á ]i vý|ol ]cdnoty .cjtnéně
jednou nč!č'zpravidh do ]0 dlil po zprá.Óvá' ročni ÚicÚri záyĎrkJ', a 10 zpiiso]rcn
v n]islč obv-\klýn.].sPoň l5 d ů !ř.d i.jin k.nfuiň. Poz!ánkl nLrsi.bs.]Ú!at

''5
7'5

7.6]' vtt

se n]ohou 7ú|a$jt \;i.hni
t].ě svépr!ťni č]eiovéj ne/leúli
.le.oré jed.oty. LEii nejsou pl.ě 5\ép.ivni,
'ťtili
i hosté lúlo bld.vll3 ]ozhodoYllnl
jcn
v]I nraji
lcli]i phč svépiini členoYévýbol jednotr, l1eú !rá
!.ž ]00

'ice

sT^NovYČos !iÍ'e od 2L knn -ol6
L

plnč s'épniuých ólenn, mů'. roáodnout o (oníDj vH s rluátin
'elilých prj.cjN s tÍa' že miliniLď Počel dclcgátu jc ]0' l.]ič pF votbu deleeáfu
dc]egainiho
! jcjic]r !áhnd!eů s hlaým rcáodLÚjcí!. ktelé roli zletjli p].ě svépláhi členoÝó
jednoly vo svých odboFcb' oddilech a sborec]l stooví výbol jednoly' v romro
piipadé se \rH úÓhou zúč€sit tJké vši.hni osl.ini zlcli]i i nczletili členové'a]e pouze

dobD zúájclo. dostavi_li
Jcd]nlni vH Úr]že býŤ
semdpolÓýični včišinavlech zlolilý.lr p]É svép.áných č]enů'IesF zýÓlenýc]r
dclccáto s lr]6er loznodrÚícíD' pípldně joji.n ! vad!&n' NeŇjde ]i F loliebDý
počet zlctitýcL pbé svétÍálných Ólenů' res!. delegálrr (nj1úad|ila) !e stdovenou
nobu. k..l se vH o ]5 t .ul tozdčji' pokud bude !íton.a al4poň čllitida všcch
zl.tilýoh plně sliprávnýcn alenr! PňFd.č lolovnr. delegátú Úejich náhúdniků).
T.nto nrnrim:jl.i slav Fřiiomýc! Dui ld't po cclon dobu konáli ul až do jejil]o
ukonč.ni' Jnrok pieds.dajici ýÉro4ruýj' vý6Ú jedno!_ ji svolá bez zbÍečných

7'6:]

K lrojcd ín
důležitýchncoddadÚch zále'tosti svolá vi'borjednoty
.l.
l0 dnů mimoiídn.!^-]áště
vH. a 1o na ztiuadě
''64
7.ó'4't usnese.i výb..újcdnory pii] élro .ejnéně d!ěnl lřcliíáni všcch člcnů
výboru j ednoiy n.bo
7'642 ŽádÓstj alespoň jedné lielin]' vš.ch zlelilých plně s!élrívnýchčlenů
J€dnoty

íclo

7'6.|'j. usne'c.i pnjalaho nejné.ě dvěma tietjnmi !šcch čl.nů((j.dloty

7ó5'

v

€ n.ly
alrá IIoD.d! j d

76j l

projcd!íÝi

a

z.j mé!a]

ulnescnin schlalLÚe ťTočúz]rávu

ahosFodď.ni jednoty
oblahujíci zciuéua]

o

čjnnosli

,J uFllnrúý ron. pi.dhád.lou Úbolen jednoty,

a) pieh].dočiNoŠijedlory,Jq,lynJlýÍJk
b) pie|]edobos!Ódaicli]edloty2upl'nulýrok'
ť) picNcd o vŠech /ÍÚich piijNů jednoly . jerř! poďni .a vciej.é
o:.
oL r.o r 'rr' bo 'J
f
pohybc.h,
fu7lóle.i
zisku
nclro úlladě znáty'
d) pithled o d!]Ůt}oťclr
slalnfuru vÍočnizprí!-a s1 roli

7

ó5

]

76j']

ViborCOS.

!ňsllinýlředlis čos, klcr! schvalÚe

plánčŇroýi a.Í]Th n,.Ť!ů1ujcdnoty
pňšli
obdobi
!
zpláVuKKj.dnot'.
nd
mz]]oJuje o ásadnic]r oú,ríchlrospodď..i iedDo1} a o DJklídáni
Ó'j.Llna!á a lsnesenim s.hvafuj.

s

neDovíým ná.iÚttctr

r

sonlJdu

s u{a.oý.nnn odst ]0']'

1ěchto

.

sporhr

7a5,1 fu2'odx]. o 7ílJdni.h olízkách rc?roje tělesné rý.hDÝy

]'6'5j

rozholtlje o lon, do kleÉ ŽuPy ! íinci pnshšnéholij.je se jednoh
piklušnólro
piin]ási, piip .ě . picclrodu zjed.é Eupy do ji.i
'rfin.i
jnri
jé
nožnéusklteč.n
župy
kaje
krarÚ. Picchod ied.ot} Jo
'řnci
jc
jc
plvifua
tulo
skuteirosl'
5vyjádie.ím
}Ždy
k l ledlu a Édínx

3l

.ro' .rr.

b\ o'

|

.. io(' 10 l'

picdcbozího rok u
]'ó 6 Picd sko!ěenjn l'úkčniho obdobi výLr.rui.dnoly slmo!! volebni vI] počel
č]enúvýb.fujcdnoty a voli ÍafuÍu'mis1oí.Fsru(y)'jednal.lc, PiipadnĚ nospodéře.
d šíal.ny \ýbofu jcdloty, jejiťh nábadn|ky, a 1o vóeirré náč.lnjcc náč.lnikí,
]{1cré jeÍch .stňlÓm.o{i
v7nčl.!alcj. a piedJeJ! odlron spodu {dá]e j.'n
'
'os).
jdj.h
vII. |unkce
pláv
poYilnolri
zístnpci
a
zmnlDuii Ý !l é!r lozsahl
do

óewenc c

^ol.ú

s'l^NovY čos úšinnénÍl ?6 LEn' )0]6
Íďosty, Fdmtele . hospodíie Íon Dalzajem lcs]učitclnó' lolad .lc cistu]i
!j.dŇtč cYičnelské sb.ry. vzdč]avalcllk! Ódbol x os' ýoli !íčelni.i'n!č.1Óik4
vzdělavalele a přdFdu os ařjic]r zatupce q1o sbory a odbory
piedHádaji \4l na vrdoni janono č]ery ríbofu.icd]'olr

7.ó'7 VH ýolič]onyanáiJadnikyKo.t.Ólnikoniscjedlo1y
7 6.3 v obdobi liéd sk.nčťnj.1 lu.kč.íhoobdolri 14I

a

jini ?olené členy

ájpy lolí vtl jednÓry'

zlravidb m tii]eié obdobi. i]slarťe a jejicb lilbradniky do vt1 ápy podle }iljče
ÚčcnóhÓ žUpo!. MMc Jále dopo čil Lfujdidnry na č]c.stv.i do pic.lscd.i.t!2 župy
a {lo Kx žUly a }andid:]L' naĎlenslýí v nJtiédni.h o.ganeci cos'
'6 9. z'ltd^áni v! jedloty se ponnje ápis !č.tnč! eselí, kcri zrcnycuje
Irůbéhjcdnriní a jcdnÓ ryho1ovcli sc !řcdívá na !ňshltnon npn ! lcminu Úienén
župou' vúctně žUlotr Ú ených Fřílob
1

7']' výbor jcdlol-w ná nejnréné tii členy. je ýaŘltírúnr oleá!.n jcdnot/' iidi
jcdnoly v Óbdobi
'
čnDost
vll a rozhodljc Ó všť.hýčťc.h.kt Ié nqs.u Fod]e
'lczi
tchb sLÚol Ý),lrrUen) jinóňn orgánu s.hí7j se podle polieby alespoi pělkttt ročně
aje $'oi'ván stuostou' Je odporědnÝ vEjednoq'
7 7'2' Jnélun icdnolyje op vnén]ednat a sp lrrón i Podn ínL:ý n Ý cdcnó v ods' ]0l
tčchto sIfuDv sfuosta i.dnoty n.bo Ýi.lro nŤňtnnos! ňiloí'Ó{l ic.Lrotý.
Pisemné lrávni jťdnáni !Ódclj ji 7j iednolu fo]eóně ilfuolb l]ednatcl.
v Depřitonnoýi starcsty ]roliePúuje Fisloílrosb jednoly a v nepiítoDnosIi jednltcle
člen Úrron' jed!o!v, kt.ď I Lllu lryl nzhodlutínr qlbofu ].dnoly po!úic!' ( ] ed!á] i
piiFjuji piscJnný solhlas. rydmý vso la!! suÍa.oýuim odst l0lléchlÓstanov'
j]néneir jeanoty m.]Úu jedlJ( i Ja]ši
Pokud je l'kového .ouhlasu k]ednání lilb!
činornicj' P!ěiení pfu l.nk.éL.í,'le'itoíivýbore.r jednoty
7'7']. výbol jednol-v zejnrénl
...'

7'73

2

7''3 ]
1J'31'

l

' pl,lr

í\lřednich orcfuů ČC]s.
loáoduje o lronkÉhiťbol]Jlienjťb ! lroslod.ieújedDoty,
s.st n!.nárrh rozpočn' lplí|u šn]noýi na piiíi olrdobi.
ziizi]. podl. poli.b} odbory' í]ory, slor[oui odd'ly trcbolioDrjY

'5
Ďl'Új
/ '
''l
']''
77]j voLi' Pkud rcni ý. sbl.Ýá.h cos ulčé.ojinák. ni.dscdy a členy
konri'i ! s]ťduj.i.ji.h činn.{'
7'7]] 6. bdrodLlieo Íijeii' lyiLrhÍinelro vy]ouč.0íale|!jclinoty'
7'7 ]
svolálá vljjed|oLy . pi.dtlídijji pisenuě zplacovanou výroč.í,Pňvu
'' jcdnoq'o s!é Činrosti. hospod.ieni 2a Up\n ý Lok obsanLljjci zejrnénl
údaj. lvcd.né v odsl'
t. téclrlo sIÚo!'
'.6'5
Pi.d lk.nčťnífuňdkčnnro
obdÓbi Přillxýi vjJbÓr i.J.oly Pfu vH rcdnoĎ''7.'1točtu člc|ů\ýh.ru ! KK jednol} a n:iwh k&diďiieL pÍo volbu J) slx.osl!
n:ivrh
jeanoLJ,. L]) niýoíďost](ú) jed.oly, c) jea|.lele rednol]r d] lrospodii€ jcli|o(Y'
e) členůnovél]o výboru j.dnoq' a jciich nílrŘdnihl r f) č1.lů(]( j.dnot} a jejicll
nálmljllila1 Pň t.m buJc lii]lliŽcl kc s.holdÓ{ťm Lm.tid:ild aýáÝál icúrol]ivé

t,.

I f'o

,.

1-L,r

l Kljedloty jc l.shčil€lné 5

'-.t..

,'t

,,1.

alen{vnn rc ťboj! jednoi)' n€bo s čiúosti
Ylospodářských !c!o Ljěehich olgruech na úfultri jedno|' vje{]norách. ldc Počcl
z]cl]iý.b plič svalráv!ých členůjc menši než 50, nrůžcn]dici iiontolni koílis.
j.dnďy vyk.návrtýn jeddr č1c|, litcrí].
powii\rj výkonem kontol'
^'oLc.jn
l'\ev}L.n:]vi li !ýL]or J.ddoly Po .]Obl
dťrJ!ana j.{lnohÓ rol1l $'ojj či!..í'
nelro rciméně Do íei]x]u d.bL h' ncs.h.]rno{ ]jih.ru j.dn.t! ÚZ1rodou'

sTÁNovY

(]()s údiDnéod 26' čen'nr 20l6

'7'1.3
o zj]eŽitostcch u'edených v odst'

l,

'7.1.3'2.. 7.'1 3'1 nébo
,
]rorušuje

li ýibol

jedmg lpakovÚě a zhaŽnč slmovy Čos' plk ustaví žnpa !ejné!ě tijčleruý
s!.ávni lllror' Členen s!úuino výboro jc zpravid]a alsFoň jcdcn óhn Úbofu
jednot' Rozhodnuti o UstÚoveni slráÝnaro ÚbÓ.u l jého sioŽ€ni f doruauje
na ldFsu jednolr a n. ltdoní se dává tiedseúriclvu Čos' Ploti toDuto mzhodlutí je
pípustréodvolíoi' ktérésc podává ve lhůtě ]o dnú od dondeni k !ředscdlictn Čos.
ktrc o odlolátri roznodne néjPo7dčjido ] měslců od jc]D dofudcni. Ukolen
sp.ámi]r. ýýbÓfu ]e poue zaJiííneodlJadnó úkony béžnésp ý' jcnnoty
a L]ez zlrÍečnénoodkladu svoiat vH jedlory a účelenrolby no!éno ťboru j ednoty

7'l0'

7'l]'

7

]:

ZlolcniD nové]ro výborujed.oly konÓl ÓiMost spláv!fio \T]boru
Nepodxií li se t.Lto ltvoiit lový lýbo. j.dloq a obnolil jchÓ ójmost ncjdó]c
dojednoho fulru. sPlávd ťbor iďomuJe piedsedniclý. žUPy l lo Podá Pi€&ednicN!
Čos fti\Tlr n! likÝjdaci á nšcd ]ednoty a lavrhnc likvidóloů. Piedýdlicrvo Čos
schváll likvidátoTa, kteď ,xjjslj ncbo nannDe m.jerlové lTpoiádáli a zajisri únony
sp.joné s spolro\Ín Ejstiikem.
Ukonůeni óinnoíi Polročnóho spolku vČos ř nožnéjeho mšeninr' ]ednoL!
s. nšuje' usndýJu li se na lom lrc]nréné dlé ti€úry všech zl.tilých pl!č svéplávnýcn
člcnůmv]I slolaDé ! lrnlto ijÚclu ncbo v piípadč'žc !oó.t zlctilý.h llnĎ
svilrívíých člcnůjednoly klelrepod lii č]cnl' ].ÍliŽc..léjněni jednoly nennbýýá
pÍiv.' ní{u!c., provcde Íatutánri Úgli /anilajici ýdnď} mljťikové !}Tořád'ní
lúlTim náíJP.efi filúŽc bir pouze Jina! jednolq piiPd.é Župa' lokud statuttimi
oÍ:á! jednoly iolo V'toiádili ncplovede' jnenuje Piedsedtricrvo Čos m ú1ah
pfudscdnicÍa piis]Uíréž!|y' .ebo ibcz návrh, likvidálorá. PřeJscdíictvo Čos
svým Lsn.scninr vso jadn s plallou legjs]aLiv.! lboÝi Podn]bty ! ,.Púsob
pllvsdeni lixl.idac.' LikYidaúínslatel |iitJdne Přislu$é žxpéToto uianolení
sen lp]ahj. jťstliž. jedn.ta zmit]r. n]zi sjnrou sokolsko! icdnoto! v talorá!
piipadě piejdou Yelkeré imani. lráva i áaazky zarika]icj jednory N rcdlofo. s niŽ
s.llÓUii]a úi spllluia. ]ednob jJ]íJ lnilrj slbicll ali|á na Zj}ladó Ďáod uti
!ňxj.tlÓvén lypořádini l sPlně.j
Piedsedni.lýa Čos. ktcré mnže být l'dá.!
''. oo .J
'!o
b .r/ , o
edoi '.or,e oi u'o
, ,o I 'to po,.,'.1t, .ir.L...t.4.rcaoi"
vFtolp.nj jcdnoly z Čos je moŽni j. n splněfu lcgisla1iv!č ddr}ch podlrnrek
apodupů a ýšc.h úícdLr]ici.lr úlonů:
?'12.l o lystou!. i j.dnot} zcos nrusi ů!e..Ýa fuZhodnoul h]loýinim na VH
klonru'o úÚclu {olÚ.. bez !]aŽ]li ploé.roťi7ótupollini člÉnůJedntlj'
lebo{leleg:!lů. a lo ncjméně lieni atllinani lrlt\ú všel]r zlelllých ]r].ě
sv;přá]!ých členújednÓly bcz pounii deleeačdlro principu ncbo čtyinri
Fi1jnonj hhÍi !Še.lr deleÉ(ůpiiPL'li d.l.gíčíi]roFin.iPu'
ncjméně l'{ Jni
]2 2 jddnolr jc !oynú. phenmě jnn]molat pikl!šno!
'uPu
úč!51
/Állpců
piedénr
o
k.nijni
1óto
vli
l
lnroŽoit
župy
nebo
liedseLiniclva
'
cos !a lé'o vH.
? 12 ].Žádoí o vystolped zČos l.dívá jcdnota ploÍicJ ic!_Ín lňduŠna fupy

'. "d' 'lřo'
l:]po' ]
od ] ]cdnx náll.duii.jno Loku,

7'12..1j.dnol. .rusi

2jjllit

'o '1'!'

''

!

l 'l''

i||

v-1loiádílÍ ]ŠedrÉjidr áya'iú vuči Čos' žu]rě

n.bo oýanrinr j ednolÍm
'
? 12'5' Íoáodnntj o ryíou'ť.i j ednÓl' z

cos se nerlká irrdividnálniho čleust\i členů
YČos' Každý odcbáEjici /cti]ý plnó svaprávný člcn j.dnoly podepiše
louhlN čjnesoublas s u(onaenim členslvi včos ! lab ro.nodnuti licdá
]ednola pns!u\.é žUpé'

sTÁNovY čos úlinnéoÍl 2Á leEni
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]

l'

n'!u

Jednoia po ryÍonped z Čos Zjistí hrsfomraci pobočn.ho s!o]kl. včťtně
sFÓLku a q]trýi od uživáni !šcch symbolů čos

člrnťkč.8

8']
8'

3.]'
s.l
3

5.

8'6

sokolská župa

Zlpa ]. pobočný spolet cos a jde o sdnželj jednot v úzonnin obvod! vě.Íč
a ňislně ďisll!íého knjc n.bo vjcho části' v kniiclr, v.icnž ňrj sídlo lice žuI'jíoD
úzenDi obody ž!D tvoieny pod]. jedn.t v.i \d bnýc]r' a lo l ěásti úzeDítJnje.
v rozsnlrtr snodnčn s úZnnim obvodem v púsolrnoýi věcnč a misbr přis]ušnýth
cbcj. tde mJji.j.dňoiy sidIo

''u'

vtl

'.'

p''.'']J!'ý'r4''"\'

'''1 ''o. ''.
sfunori uič pLo počet

á]py svolá nejnéně tiičlemý Éj!fuvný výb!r' LlelJ]
r],slÚcn v icnloláclr' Ustlnijci \rII ápy vezle
vyslfulccjcdÍot, piipadlJ
'orědoni
jinď
scl]!á]i náč.lnjci' níčc]!ika.!2r]člav.i.ic a třcds.dt os,
Volené pii!]ulniTi
sbory ói odbor}' Poku{i l21o \'E lřjjnl. stbory cos' ZvoI ]ra jejich ziuadé č]e!y
piedsed.ict. . (( žUpy a jejich nálrradrrj]q' l v],sloce do výbo Čos a jcji.h
nálťadliky' Přcdscdrriclvo žtpy p.li loŽádá Pieds.dniúlo Čos o r.gistJťi ).upy
vČos. Žup! i'ko plávd slbjcll vzúká !n zátlal]Ď roáodnulí Pi€d5ťdni.ta aos
.Iňjelí ž'uny do čos a !) Ltnem ÉgnL.n.e žul! d. \Plk.léh! r€j5třiku' k1ercu
zupa nrí
najetek lebo nniže také pečovat o Drajctck, ll.Íj' ri Š'óiily.i.d Óty'
'16tÍ
.jinó Žnp'' úslř.dni olgány Č() s. Pi'!rd!J j i ó prálnj sub e|t]
jť oŤgDrj?Óvína Ý odb.Í.ťh' sboEch ! komjsich. piipadrc
vlálbj črn.ost
'Up}
l okFcích.
L!E.é.enrlji}lóLni Fáv.i oyJb]ost
'.mné
zaluadúorEányŽupyjson:
8'5']. Va1ná hfuDxda ž]py,

3.j].
8.j 3.

Přúisc{inj.6ožuly'
Konhllrli tomi5e Župy'

vllná broljada ňp-v
8'6'] vH žuP' i. n.jBšši orgá]l župy' svolíríji picds.dJn Ó ŽÚpy ncilnó!Ď
ok Po/ýínj ÍJ VH nusi lrít plo\dcno !nÚnŇ. a to llŠpdň 15 dlú pi.d
r.Jn.Ú
'J
j.iim konrjní.r
|o7v:iik. mlsj obs.]rolal pÚgrfun VH R!/n.d.Lti vH žUP!
Ýé récech spoIečnýcb ž!I]ě j$u 7á\ Úná !.o \š..hn!j.dn.Ly župy i pŤo l]iedselinicbo
jeaDol, kteii jsou
^'oleni
j.dnoláclr
!€ vi.clr
''
fup) podl. {liče určeuého pře.ls.d0icsem ápy l dál. nátcllice,
níčČlnikýZdů!.!atl í pi.J scda os zvol.ú piishí\trmi sboÍy a odbtry apii vol.tíi
l.InĎ hnjmldě žuty hkÚ č]en.ýJ odslxPLÚi.jlD Pi.dscdnjť6! ;uPy. PráVÓ účLsti
s hla\cnr poud|Ín nrlji člcnovéKK župy ll1l se n hou lrez irl6o!]ciho Prívl
úÚNinit i oýahi členovéjednoldané župt J ]roýé'
3.Ú

v]] s. účasfuisllaseD ro7hodl!íc'Dr yysltÚoi

8a

!'.p''''bu\.

ao'ejédol'/ |', l'/' Í,F '.
'
li ZsInÚPc.l ]i.e n.ž Pol.vinl !š.clr Ylnan.ů jcd.ot a vi.ť nťE Pllovi.d jťdnÓt
sd.Ú.nji.h v župě' kďdí nójfoéně jcdnjn| !yllú..úJc{ljŽe se nesťj{]e talft]

rlmovený poĎet zisfupců do ]5 Dinut po íla.ovťnéd.bĚ 7JčíikU'ko|á se vtl' poLud
Jc piitomra .]espoir čtrTtjn. všech Vy5lm.ů o vice než. tieii.a jednot je ,lstoulena
nejnrórě jednin lyífurceln. Tento ] ]rirnrjlní slav Nl5i in'r. po .elou dobu konánj
VH až do trkolč.ni vH' Jb.k předsedajici vll lozpuýi ! picdscddcllo žUP' ji
bcz zbYtč.Ých odklM{ svo]á z onl.
3 ó.1 Piedseóriťtv. ) py j.tÓýjnlo svolntLl. ]0!nÚ Íji ořá,] ouvH nazikl.dč:

sT'ÁNovY Čos účiinéod26.čema:o]6
ó..1']' usneseni piedsednictva žlpy přijalého nejnéDě dyéna rierjlmi všech
členůpřodlednicfo a Župy ncbo
8.6.,12 Žádosti alesp.ir jedné lieljny jednot sdnž€ných v
nebo
ilenů I<K ŽUpy'
8.ó''1.]. uncscni piij.telo neinéně dvěna derinmj všec]r'upě
8

8'ó5'

val.á honad. žlpy zcjňóm]
8'6'5.]. prcjednivá . LsnesenIn scn!.]uie Úroční 2plá!u o čimostj
a Lospodaieni ápy za u )luli ful! před}ládbou předsednictvem žu|y'
obsalujjc] ze.jnrém:
a) lichled o čin.osri Župy 2 uplynulý rck
b) pÉbled o nospodaiení )u!y 2 lplynulý ók'
c) Přhlcd o ýšech zdJojicb pnjmů župy a jejich loužili Da veiéjně
llosFčšno! čimostžnpynebo najeji da]ši roToj'
d) ]rieh led . Í aj elkových poh) b ech, Iozděl ed ku ncbo úÍadčfuáty '
's Čos' kleý s.hv.]Djc
struntuN l)Ťočni Zplávy sleNí Fiislušný př.dlis

výborcos'

o ásad l.| o1áztách oramjzace . lrospodďcní žllpy
njll'jdjni s.éúoÝjlýňňljctkdn žnp' v solladu sÚlb.oveniň odsl'
10 ] těchio sta.o!
3ó'5.]' ivoutietinovou většinou piilonnýc! naunuje Piedseddctl! Čos
pr i o'. po'.
d ., loodr.
r': 'cbo o'a.i
8.ó 5..t ímovi PÓet člťnůli.Jscdlics. župy a roli zo s!ó]lo sťedu slďosfu,
nístoíaroíU(y)'jednltclc. hoslodáic a da]šI člony Přel]sddnjcLÝá župy
a]ejic! náhJadDiky' Iunk€ sblosl}' j€d.atele d hospodáie žnly jsou
íavájcm NíDÓilcinc' Člon} piedsednictva žnpy jsou 1atÓ Ličeldk'
níč.lnicc,vzdčlavxl.l a licds.da os. vrcji.hž ncpii1oň oíi jc zasn'pLrji
8ó5.2 rozhodljc
a o

3.6'5

e

5

jejich zÝoleni /'íupťi'
volj člen-v a nábnn|it' X(

o .o.o -_t

, eJ!

'Ltl . " \j..
I.r,

.'^.

.r d.e

o

j I.

iáhrldnik, do výboru Čos z kÚdjdárL! navženýclr jcdnolÚi.
3.6.57 nrúŽ. d.Poruón kfiliilljty.í il.ns!_] lPicdscdnidvu čos, KK Čos,

8

]

piip da]šich orrinech cos
PildseJnicxožnpy
lř.ds.Jni.o'o Župy n]í rcjmú]ě 5 čle|ů'je lLrlutí.ín oryáneu žu!y' řilij
8 7 ]
! Obdobi jtj.zi Ziscdáíinn Vl] Župy a rozhodLle o všech rěcech, ]ileló
čn jo$
'u]rj' sllnov Čos vyhj.y.n! jnlan[ or!ánu' scnázi sc podlc policby .lespoli
nejlon podIe
oJňkrát roéDéo je sÚlíino ýxrllouŽUpy. Jcodpo!Ďdnó vH apy
]milcm Žnpyje opúvDěnjednal^ fl.čni p.dnj.k! ulddené v odsl. l0'l'
8 ] 2
těchL s1djo' slďoýa žnpy nelro v ]eho rcpiíom.o*i t]js!)slarosiJ župy.
Pisemné Fl'vni.icdnáni !od.pisu]] a np! s|roleč!ě íaosta a jedn.lť]'
vlcpiilomnosti n&)Íy Pdepjsuje isIoýďoýa álpy a YncpřilomNÍi j.dla1ele
čhi piedsednjcNa Žu]r), (reÚ t tonu b]] r.Z]'od !ún |iedscdni.lva /Lpy ljoýčřcn'
Klednóni liipo]U]i phdnrý soulrlas' v}dtuý ! louhdu s uslIolenim odst. io'L
ti.hlo sbíov' !.k!d ]c t&ovťhÓ soLúllasu kjednári rieba Jménen piedsedDic a
Žxpy nrohoDjddnali d']:i čj..vnjcj' Polčř.ni pro ko!].Jétni zí].Žitost plcdscdÍictven

8i3

liedscdnicn

l'

3.7

]

8.'

]'2'

o Župy zej]!éna:

zaiiínie p]ně!i usnese.i vH žWy á usn.scni a pokynn Lsacdnjch

rc?hoJlje

s7]]' I

Ýe všcch álcŽi1os1cch' ktelé nejso!

v!fuozeny

vllálP),

plo]'ed.ui zv]&ť důle'i$.n . !.odlladnich zi]cátostj slolá

funn oiádnon

vl I žnpy'

sTnNovY Čos Í|:nňé.d26 &ím20]6

8''j.1'

liedLudá VH žnP' ltc s.llváctri návrlr ýýročni zprál']' žnpy o své
údaje
čirůostia hoslodaieni z! up]ynn|ý rÓk' obsánujicí
^jĎéna
uÝede.ó v odst. 8.6.5']' lěcbto stmov.
8'7.3.5' svolává zd€djní vH ŽÚpy ncjnónÓ.icdnou ročnča přcdtládá Du l]lán
ónDoíi a rozpočel na Í]iilti obdobj'
8?j6 Á^jc a nšnje podle polieby župni odbory' sbory nebo kÓmisc
8.7.]

7

!''Ó
Ó ťÓ|r '''
o'pol'le'
'e.'Jo\a!\''o\
'
''p|
jiffl. Fjich piedsédy ! č]eny . slcdujc jcji.n čifu'ost,
dŤÓfuÓÚe Přcdsednict!! cos piijeti jed.oly do oÍgani7!čnistukfury
cos,

lt'7.]'8' 11'dá!á sbnovi\ko k žídlxlenr sokÓhkýc[ jcdnol n.bo Žup o souhlr9
k Práuinjednánin urer]eným Y oJst l0 l tů.hto stano!,
8.73 9 Ň/dč]ujc.iednolán ťmlčniplosfiedL/naplovoz ! načinrost oddilů.
Í.h pnsliedků a zpracolá!á ryúčLoÝáni
8'7']']0' l'o.tollje čeQÍni
'li.fujč
jcj
o
iclr čelpáni llo cos'
87]'ll'nalthuje progmm \'1l ápy l pnpBvlje naýn počtu člcnů
ďe{t\ednj.tva a KK hpy a nánlr kedidátek pro vollru a) srďosly župy'
lr) nriíosÚoíÍů)ž!py' o.cJndc]c Žnpy. d) hospodáic hpy, c) členů
lovébo piedsed.ic^,J žuty l jojich naL!Řdniků' t) ůlenúr'K ípy
ijciic[ úb.drrikú' I'ii tonr budc lňhlížt'lkť scholn.ýťnr kúlidín'r
aýílat j.d.odili filnk . a k uáÝhúnr jed|ol ýhženýclr v župě'
g'7] 12' n! zikl Ě JÓPÓr Úč.ni j.dnol lavrln! c Vl] ž py kdrdidáty na č]endÝí
vc výtroru Čos' v Pi.dscdnjcLýu ("os' v KK Čos' připadnč další.h
orráncch

Čos.

R7j l] v!íPadó úffii nebo rezilnace čleM Úeasedujctva

nelro

KK

'Upy
ňc.bsúc a lÚlkc. zvo lcného !ílť.d úka'
pověicný ů]cn Pi.ds.d.icNJ ž ty i. oprálnčn sc 2úiaí.it zascdinri
orgánů jednoly . ni P!n'o na t úlr 7as.d:ini j.dň.ty vystolpjt

koopLo] c do

8 7'] 1'1

l ÝÝstovit swi !á2or'
P!4ratrové úsIy ŽuPyiýnL:
g.8
8

ll

l

3'2.
8

rl

odborvšeslre.oíižU|y.
odborsponl ž!py'
vzdalavat.lsk-v odbor h,Dy

Ko.lrc].I kÓni:e ŽLlly íN]nré|rěriič]emi) je nť,!Vn]ý o.gín Č].nnÝi v KK žlpyje
neslučit.lnés čIenÍlinv pitdscdnictv žxpy a 5 čj.nojtj v n.sPo{liřskýcn
nebo účeLniclrolg:i.ťch na iř.ui fuFy
Piesllle i !ředsed|]rivo žúP}Ý]k.náÝil čnrnost lebo llvii lj .]Iou]rodobě j.tro
n.schoplost rozbodov.t o důIe'ilýťhlčťccb,nslavi Přcdscdni.tlo Čos Dejrnénč
patidl.naý sprÁvni llbol' Le'j liťveane I ý! xFoýinnÓsli PřodscJ j.lva álD)
t]l.l.n spráldjho výbofi blde pi.d.lšfu oLrnllil ainn.st orgrjnů žuly spl člinr
loboto úko]u čin.oísFávl'ljo ll-bofu kolči' Zull neqjiolálá svojičirlroí'jťdliŽc
!o dob! neiné!ě 6 něsjťů ďcds.ll.jťlvo ž py ncacdalo. lcpiijalo Žid.é uJreseni
n.bo tcpi.dxlo !i.s piseD!é ulozomóri Čos židný ?.iPis 7e s'ého jcd.rni'

l

.I ýo

'
Nepo&ii lj\c tdkb olr ovit čiÚos1licdscdnicla iupydo !.sli.rěsí.ů. st ýniťbor
neprodleně inlomuj. PicJscd i.tvo Čos To fulh.dnc o ]rňtadnén nšeni
olilrYidaci Žuly a urči lihidátora. ktcrý plolede !újetkovévyPiádí.í nébÓ nrči
zpúsob. postLlp tohot. !]Toiílíni a 7ruš.ni. Li&yidálol zío'eň projedná sje.lnotfuni
fuš. é Žup! l okolDjnri žul|jli 1 rírNj pij:lDírého Háj. lic.irod téchto jednor
do někl.í z !íatliclr álp xz.iisii úkon} slljené se Ťolkoli j r.jsrři}clj

Lje, u$*ou'li ý m tom na vH ,uPy nejfiénéz,llupcj dvou li€lin všech
Žlpa ý
jcdnot sdruEnýoh ý Žu!ě a |Ío jcdlot} jsou Etoupeny nejnénéjednin ll,slalcen
JesLtiže celé jmč žlpy Denabývá lrálni násfupce, prov.dc Íafutámi orgán fuitaj ici
Župy naiČťloÝé\.ypořádáni' Pokld sli]tulámi olgán Žúpy loto vypoiádáni nePrcÝede'
illcnuje tiedsednictÝo Čos lil3idá1on a srin usleÝDi.r st lovi podninky a způsob
P.o!.dcni likvidee I ikýidáóni 2Bl.lek liiPadne Čos' Toro ustmoleú se !flŽije,
jeslliže ž!!a
sloulenlŤ sjinou sokoisLou ŽUpo!' v túovénpijladé přcjdou
voš[ďé jnění' pláva i áYazky z.rn}ajicl žup' na áP\ s'niž s€ slÓučiIa. ŽDPa fuiká
j&o piivni $]bjekt na 7rikladě rozhodNrj Piedsennictva cos' kÉrénůŽe býl vydálo
ož po majeťiovón qToiádini 1 !ýlnčni dalši.! podninc]i dfuýclr obecné závazDý'ni
p.ávtrífui liedPisy' .1o dmm zápi'u 1éb íkllečnosti do s!ÓlkoýélÓ rcjsaík!' k1dý

'a

ailJe

8.ri

slouči.li se dvě ncbo !jc.$ko]sk]ýclr fup l Imcijed.oho ]rnje' nové $voiené ápě
zúíjvá íc.jný početvyslá.ců ve výbo Čos nebo del.Bátu sjezdn Čos,jaký ňěly
vš.c] y lylo žuPy pied jejjclr s]oučgri.r
v kJajj.]r' v nicnŽ sidlo vice sokolskýcn žu!' nrohou 5lltulilní oryány píslllných
žDp
hajského m]oťně.ce a j.ho zásllDce nebo !Í.vit fuajskou koordinačú
^'oljt
mdu Tito jsou opliuěni jDó.em žLý dfuého knj. jcdnat s olgíny kxjc a jinýňi

..'.-,..

!-;el

čún€k

ÚÍiedni olgá"' Čos jsou:
91
9 ]

I
1

ř- 9

Ústie{]níorgliny

čos

PicdscdnicFo COS.
K..furni koDise Čos.

L].l.5 RozlŇdčikomhcČos'

s]ť a]osj.

Čos sv.lává ho výlrol Čosj.dnon za lii roLy' loiadi
čiíi.emi
ímbský]ni
sj ezdi $
sjezduscúÓasni:
'7 9.2.l s hlls.n rozbodLr]icim v}slncj žLt' oebt JťJjch náhrdni.i' nÍč.lnik

]

ncrqšši olr'n

o?n ačuj c

l'

(os l
De..

m

lonlc,^čo5 n_'

lb

al'O

- ios'
' rlf:csed n.
oro '- pr'' 'n'

vzděIlvatel Čos J ] ňámčÍ.krzdélar.t.ie aos a dále delesáti ž!p
(ncbo j.iiclr nllnad.jci) Zýolcli m vH ňp a d.lcgfti l|cbo j.ji.n
n'}Řdnici) odtjon] všeslL.nosij' os a ýiúhvrlél\kéhoodbÓru Zý.]eni
. I
jbo ''O
e . .'o . ior-. I 'ode

I'

'i.l

odstupu]iciho výboru a]os' člcnovó odsíŤljici KK Čos a ho*ó
po1ýei odsfupL!icin vibolem Čos
9]2 sjezd Čos ÍjuŽ. bÍ za]ríjen a piiji.ůl bn*eri' jsoL li 7slouPeny více
ncžJýě ticlin' žnp,li']iá nejÍlinčjcdnin ryslancen ajeóí]! delegáten. sje7d Čos
tento
Zljrjuje lďosla Čos. 1]o ?jiíěni ž. jc srezd Čos shopný usnášeni.
^oli
sjezd FacoÝni piedŇdlndro' }rerj sť ujňc da1šiho iize]Í sjczdn Čos .Ž do zvoleni
noýébo Piedsednicea cos.
9'2']' K piijetj Ún.seni sjczdu ČoS je lieba nxd]rolovia.j }ělšiq' hlasú všc.h
n]al
útbbjkn sjczdn Čos shlts.í ro'Dduicim' tii IovDosti bl6ů

'o,hoduje

sTAŇovY Čos úóiiíó &i
9.2

J.

sjea] Čos 7éjné.a:
9'2'1.l' schv!lu]e iednacíiád s]ezdu Čos,
9.2.42 Ňhýllujo sLnoq čos'jcjich zňčny adopb}y,
4' { l lrceo't'j
Ú4 \)h'a '',' o 'iJ"''
a o hospodaÉtri čos v obdobj Iezi 5jť4]y laeLné z]riivl o maj.&ovýclr
loh}'brch, s.lvalujc zprá'! rua Čos,
9.2'4..l' bí. na vědofii 7'Iá!u vý'b.fu Čos o volbč Přcdscdnicdá Čos'

. .

92'46

9'2.l'7'

'.l].

26 ó._'dr 20l6

ol.,,rr''(ao."P

ro7nÓduj. o kÓnánilšcsokolskólro sIefu'

íaovi z:js!d} l
.bd.li

.uJ Lr.

r-'

\něIy t.ogfuhú iozvoř a

či.n.íičos pfu

Piišti

92,1.s. sr ovj zjsady hospodďe Čos'
9 2'.] 9' .o/hodDjc o z šc ičos sliklidaci.!.bo ojeji přemč!č
K plt]'ednáni zvlí!!' důle'itých ncÓdkladný.h zálcŽito{i sýolá Přcdscdni.tÝo Čos
do 60 dN! nrinoiáóý sjezd cos' ! lo na z:iLlJdě:
9']'l usn*cíi výbon Čos přijltélro nadpoiovianí vétšiŇu
člcnůvýbÓn

'šccl'

2

]]
u5neÝnj Pie&ednictvJ Čos ď'!éh. ..jlnúnú dÝlnx 1řelnrmj ťleclr Ďle.ů
Pi€dscdDj.fua ťos
sncscni vÉrcbo nrimoiádďchvlj alespoňjed.é třetnry všcch árp,
]rodnělu á]espÓň j c{]né ticúly člc!ůspo Lk ,
9]]'5' usne5eni pnjlléh. nq.lÚnč d!ěn. lřdtjnani vš.ch čL.h] K( Čos. jestliže
nriDoiídnéasedáli výbon cos svoliDé nl žjdoslKK cos fudst 9'6.:]'4 stlnoy

9

9'].]'
'r34

.' 'ln. 'pí'l .Jo '\l/'i

'o

. hlNov:n'i na

9',1

mi

ořádnén siczd!

Usneseui sjezdů Čos' jjou
o

lgÍni začtricn íU !d.lr

aos'

cos

'.'<n o' Ilo

plali obdobně

/ivJhi po

'''] ''

l'''''

ÉÍiloltlÍodsl' 9'2'1

Všcťhny č].nl ! orgti'y
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]

na vše.h

l

výbol Čos jd o€jn slÓžcný 2 vydmcij Ž!p, |1.ró
n.Pii1Ó.r.olti
'jcri.|
jejich
,2stuplli
zvllenj .:lhradnici \ h]Aen] rÓlhodujicnn Na nisk Yys]hců
'!p.
kleři byli aolcÍi do Piedsed'!ťha cos' rub aii.k} lsluluji jejich zvoleni
J

9

r' :^\, r' -l .e-o'
o io\jo.e'oere..
'Ú ''o' l' L ''
'' |' pe c' o|ool'
'
'l
]
ňjkořcds.da
os
čos
vzdčlalarel
Čos
a
l
Ť.íuČos !
' nánrěí.k vzdčl'var€]e
cos' kleŤj rolipijsh'šLéodbÓry sboryaialiáblonid. L]s'
9J ]]' výL]oI aos olrodLlje Ý .bd.bí fue2i sic2dy o !Šcclllčccct. L1ůa .dison
.

o'

I

vthňze|' sjezd!'

.€uzaúli

stup!ě

Jeho rc?jro.]nuti jsou

cos'

l]ivunl tŤo l'jř.ds.ú.jťlvo cos , !jecnn),

' ' o'l polc 'L ' '
. I r r L,

-'

n ' ele . e.
úedseda os Čos, Yzdélava]el Čos. kleÉv jejiťh .střil)rnnoÝi
zlolc.i zá{Lp.i v plrró'r ozs.lru jej ich pIíý Jpovú-.íl
l

9
9

'Ó]

,

j'
I

zaýuptli jejjch

5't s lrl]sťň t.ndijfu se zas.díÍVýlrofu a]os úůaí|íialeDoYé(KČos'
j j výbor (:os 7cjnč a:
9''.5l pÚjsdnr!!í x -Dsncn'.in s.hlnlnje !ý!č zpran o čnlroýi
ahon]odďení cos a ll).uI]' .Ót. licdkládfulo! Pi.ds.dni.tv.m
.)

Čos' obŇbÚici

Pidn.d
b] tř.nl.d

o
o

'.J-é.J,
či]noýi
Čos'u up]y|U]! IoL.

hospo..i! cosza

upl'vnulý n)k'

sTANovYČos

.) rlehlcd o

všeclr zdrcjich pnjmú Čos a jejjch louáli nd vefujné
jd.l , o^oi.
pro pe r '
' o. eoo 'e
'/
d] !i.b]cd o najelkovýcn pÓhynech' rozdéleni zkkn .ebo rjhúdčztŘiry
sllÚl'hm Úrčni zpúvy stanoťi přis]ušný pied!'s Čos' kleď schvalrrje

'o

výbolČos,

c) schlaluie úóehi 2á'ěrkl cos 2 |plýlulý rok.
9552. Fro.jcd!fiá. lsneseniú schv.lujc Flán činnosúa.ávr]]
9.5'''3'
!.55.4'

rozpočtu Čos
n!přišlíÓbdob],
nsnědlje činnost Žup a rozloduje s liiNédDulín inólThún jednot
a áp o úze.rninr uspořád]inl fuP,
proj;dní'á a snesenim sc]rvJuje .reei2óni nÓml Čos a ].jiclr
Z!ěn} a doFl.ly vneodkladných píladecb pnjiní něíy stmo!

o ''jol' lbo .ie'o''o''.'eD o''| '' ''Ó'
s ko!.čnou platijosLi.
9.5j5 schÝalujc zauádánj olchodljťh sPolečnoíia Plo!ádčni vťdlcjši
hosTod]iiskó dimosti cos, ÚčNlni se súni zíslupci jejich í?eni

-.]'L

''o.

. plo]'ednáv, a Ňnesenín s.nv.lLrjc výslcdky]cjich hospodařtri,
s5'j.6' schv.lnje znady loúiti !ňdčl.ných l 2 óinnosLi Čos ziskfuýclr
]in&tnich. bnrolrých llosliedků, v}újli jj.ýťh lráv'
loj.dnáÝá zprá\] o výsledcicb činloíiKK Čos a fu/-hoduie
'55.7' o pnpadnýťh Ópatic.j.h k úp'avě zjiíěÚclr nedoÍ.lh'l.
95'5'8' slolóvá sjezd Čos a pi.dllídá mu zlrán o dinrostj ao lrospodaieni
Čos a obdobi mezi sje7d' a]os vó.hij ?-prá!-v o ňljcúoťth
oÚh.b!!h

"".

9'6'

9

liBdscdnic!_Ó

,

p'í 'l

'

j'5 l 0 stanovi lennin

L

,

Čos

a

n'!tÓ kÓ jli vš.sotolskóho sl.fu'

'. a"
, dn bo..' O(.
J .,.
o.oj. , 4

.

P '

e/

.

ed. rlr .

o.'.'e

, ooo
lll1ro.'

/O

J]

'
řijolai.j poÝči.ii Picdsed cllern Čos Pjs. Óó lrálniicddinj podcpisLlji za a]os
spoleěně $Jrcsla , jcdnalcl' V lepiíomnoJLj stfuosy podeliluj. njistoÍďosla cos
b'vl fu2] dnnlim
x ý ícpiitomoýi jéd. c]. dlŮ Piedjednicl'a Cos' kte,}_ k
'omu
li.ds cdnic!_ a Č os po! ěie.

Óň

P''J''d'.\o''o'' J ' 'ol ^'l e
9 íj3 1 zliišťLÚe plnénius.elťti s]czdl cos ! výbon cos.
tlýrhujc u]iol! cos nJ.bd.bi fre2i sjczdy
'.(j:]2 li IÍ,j.dnLini výboru cos' '
9.6]'] sloláli zAedjni výbon cos

je

x
'icdkládá

nejnéně d!!kát do rulrl. nalrhli.
jed!íni
piiplar!]o
Čos
a
\'ibofu
lro !ě podUady.
llogJmr
důlc.ž'ilých.c.dkldný.h zi]cntosri svolá
9'6.3''1' k poj.dnáIn
^1i.ši
výboru cos. a1o Da Zlk]!Liě:
nr|'roiád.ó ZEcd,ú
a) ulEfni'výbÓfu Čos piijalélro nadlolovia.i věllinou vš.ch člcnů

výbonrcos'

b) usncsclli piljatého n.dpÓlovióni

ČoS'

-" 0P oei.'

96

]'5

'
slcdLie i
a

I

vétšilou vŠeclr čle!ůPředsednl.wa

1 ' 1,l '
'

ole'oiFd

'

;\'. l:-'i

(/(Js.

';nJ'
konb!]Uje sla' . nroreň čiDroŠivšech odbont' sboru. koíisi
své poL.drí orgÍnj.
da]šich útvani Čos' Fdlc !Úticby

'inÚe

sT^

NovY čos ličlnná od 16 &^Ti )0]ó
(napi' rozpočtová nebo

zdŘVohí komise) a jmenu]'e jejich piedŠedy

.'b U' looldÚuje.lool pjle'ppJ'' U'p'])
'P''. . aO\. o no /
.d. Oo .r.ie..i ' ,o Doddie
''r'' Urnd_l )' '''l . o''' o( ''lÚ]' ' - J. j'] 'fu'o';'
96'3 8.

prcý.řdkú a o v'ťitijiných |ráý ro sňysh zásad steÓ!.ných sjczd.m
Čos' abezpečuje p&i o Drajeldt Čos a čini pl)třební opatl.'Í
( /:bcz!.Ó.ni sFolk Úclr najclkoťctr pIá',
piedkládn výbofu cos n:lvrh ]ozpočlúcos na Fníi kalcndáiú lo]i'
Fřlpadné m d.iŠiolrdobi.

oň'o ]''úlÓ'\'oo' iU'L' ''' eo'l' l' )lo''l 'D':'J |'o. \'
čimoýi l hosPÓdařŮi ?, uPlylúý Úk' obsahujíci z.jné.a údlje
tve.1eDé v odsl 955l lěchb stanov

9'6.r'lo' navdruje výboN Čos Z*]ádá ob.hodnich s]ro]ečno{i J!fuvo7.!áli

yedl.jši hosPodijskč čilnoÍiČos.
9ó'3 ]]' rczlrodujÓ o difonovrjni s..roliýn ÍnřúÚn !. vhslri.tv' Čos
ouděl'ie sou 6 k disponoaáni s nemovným m{elken 1c vlNl.jcďi
j.dnola ž p v piipadeclr nvedelrých} oný' l0 l'.
9 ó ]'l2' PřcJkládá VýbÓ Čos !íýrhy st.nov Čos,jcji.h změ! adoplňků.

Ó''|'''I

r': ']'r''r'''l'].
P''' 'o '' 'J'h'n'o'oo','
jejiclr řrií ci v cos a ojdjich lřldllDoíi
k ždpčo s]oučcnijcdlol
.la]ió o regisfn.i ž!p Ycos ! /JjišťÚje .e3iírJLi jedno' ! žLp

do sF.]klvého rcjslřihl
9ól] ]4 sclrvJ]LJcJv'.l.ivív.itř.i3mčnji.c(oo řálnón piiponrínkovóň řizdú),
9 ó j ]5 Do'ěiť.ý člen Přclileli.iťtla c()s jE .PÁvněn se 7úůa$itzscdánj
vš.clr oreinú poboČných spokú cos . nú Prjvo na bnlj 7afďi]!
vy{oupit. \Tslovil sliri nizor.

Pn)grJfu Vč úlváÍ} (']os js. :
9? l
i db.. viedrann. íj c os
9.7.2. o.borspotuarOS,
9'7'] lzJólavalcls]rÝ onbor Čos.
v7dělíla.in a škÓlici;nÚNťc.r Čos]. Ústicdni škoh Čos Ředj.ele
ČosJ]nť.Lje J odvolÍvú Přc,lscdJicN'o Čos

j

l. c.

Úíiťd.i ik.ly

'.'

\ K]\ 'U\'e'
!.slučitchésčl.nshinve V):bonlČos' ť liťdscd.j.tvu (i)s, s či.noíilil'1idáton,
s osobon bli2kou il.!i Picisedniclv. cos r ! Výkonc.r FJcovniho Pméru njči

/Á''-"',1

''

|''

o'ó^'l'|

ČÉlckč'
ro

llolpdd'řtni, h'jelková prála a jejic! od'rr..
l'icdťl]oli Pjsťmný soÚhlŇ Pi.dscd i.!_a čos k $ávlinU jednáni pii Daklá|árj
s nenrovilýn majelkťm vc vltll.iclýiitJn.t, Ž!p i Čos s pii]nédnúiN kc Íanovisku

piislu

é Žup} se

vr_ladujepn:

l0'l ] llodeji' d.F!áni'

nebo za1iŽ.lj mnrovitosli

p o-p

F

směoě .lem.ljci'

včcnólro Liclj.nc' sl Žcbnoslj'
k ýčcL cizi. .api' ástarni.r

jlkinůoljv vécnýrn
'jzcdi
Pňlenr

p.\li;'

'"'o
níjmen]' P.htem či \'!FťLičkousok.]skú
n.nroritosti' na aoL.u dc]ii.ež ] 0 lcl. vl.Žcú
do ob.hodnícL k.Ť. .i' sdi!žcnj, spo]kl, dn]žýc1. jn]ých !'j'niťliých .sob,
pii pad ně svěie!. cliEh o tbndu.
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l0'].2. piďzeti ručé.jjednoton

nelro župou za

?ávýly jiné plámické

nebÓ fy7-jcké

l0]':]. enisi (l)dfuáni) dlubopisů ói j'ký.hkoliv jiných cénných palinl jcslližc

lo'2

]o']

I0.r'

lo5

dmilenten cemýc]r papirů dá být jednola lebo župa.
s nem.ljďú majelken (pii dodrŽdi phdclrozílro odst l0'1)' s nolnýT
sfnmlnini tlostřdky a s Dehňobýni !ráw, k.ré j.dnoly, ŽDly rcbo

najetlen'
Čos sfuly
ziskalý loslodďÍ 1Ío pnilli oýůnoíjsmoslatněj ne7áýisle a na !]6bi
odNÝčdmsr' Po zápisujednÓty Debo župy do stolko!Úho rcjíiínuzx dlůyjsdnoty

Čos efuči'
Čos a poboóné s!Ólky Dohon LJomé lěloť.nouó, spol1ovni' la]tMi a společe$j{é
čjniosÚ provozovat i velilejši lrospodíiskoJ činnost s!Óčjvajici v podnikijj v rirnci
pllhýťh !ráv!ic]r pi€dpisů ! oFnivněni. kterí podle .jch zjskaly, a to lied€vljn' je li
iejiúaelvlodloie hlarrí činn.{i Ícbo v lrospodáDérn 11aátj spolkového majelku
Zkk Čos' j€dnotliý'th Žnp nebo jcdlot, 12c použil poue ])rÓ spolkovou či rosr
či jcdnot'
včťbĎ splá!- Čos'
tnr.o(i .a jedlollilj]ch oLtúizl.niclr stupnich Čos se hadi
N&]ad} spojené s 'ul
ze]mén! 2 členskych spolkových a dlcns[ith oddilových příspčvkl a dále z ltdlejši
hospodáiské činnÓíi' dola.i, podPor l deů.
čos, Žnpy nebojedn.lyj'lo smroslal.é pÍ]ni subjckry bospodaií 5e slýnr nJjeil.m
a fu/-hodnri o jelro pouŽjlí sdnoýilně l nezivjslť v téio čimoíijsou one,f,ny jen
obeoně r,latýni prá1rúni lieJpisy a pokud ]de o nemoýiý tnajcl.l, ustanovedm
ěi žup)

o0''oj 1 o' Úo'' ' o
a.bo Župmi
t)

l0

{Ď

n.b.

slntlrnni

'"opo'''a''pi'|' '' 'd' fuo'''in':o5
Ú smÓspÍáýnýni ..gí!y' poýinnoÍi !o!Žit

prosliedky k účelňm'pr. klcréJjn byb'pňdl]cny.

lrřhpčlhi v cos je jedlotní' slanovi ji výbol cos
o}ýŠia]eŇlýdt oddi]olícn přis'óvtů roáodu]c ljbor j.dnol! s liitrlédlutilr

6. višc člc kích spollo'l.ch

]o'7

čos. župy !je{ln!ly evidIii oddéleně lýnos} J nrr]adr neb! ]rnj.1} j vJ'dajc sP.jc.ó
Je svo! rcicj!é llospiinou čimosi a vedlejli lrospldaskou čimoí'a dile svou

tri o.

Lo

do\'.o

'.

Óánckč'

ll

r o

\

11

K0.lroIIičin!ost

L

(o|tro]ni komisc na vš.clr org.nizaÚ|ch shjp ch Čos lrejj práfo

a

polinnoý:

]l'l 1' kona.]!vď lrospodoie.i vl.stnibo spoku snaj.úun' lčetli redlejli
hďpodířské činnos! KoltrolLlj úd.tíidlklady. anfuIčni .P.Ia.., íav holovoÍi
ooJ dn(.

_r

') o."1 lu. I r'\
lr;.hiýoÝiny dnleŽité dokun.nt} (mpi' snlour]. 4isy. |sncsed),
I Jr'
\o
'0. \l
,
d.l no.e,I. r. l I I ' "i'. .Os
r(do r
'.'
nebo Jlíhiňi orgány ! pie{lL:ldal náldry na i€šenj'
l].l j' o výícd.i.! své činnostj podxt zplíx přisnršné vll 'ýlroru
'O.. p.l i_

Ú Do '\1'''
ofu1'{''
lll'4' ko.toloval poboč!éslolky' zda lrosticdly !Ósk}tulé jnn r1šŠiFi
oBMizídnini stlpnj Čos ncbo ú5liedními oBány pÓÚj]! ke jl2novcnémn účeh
sllnlji lodninly veiejné pios!éšnoíj.
Il ]'5. lonlrolovat plnčd pl6ru čnÚ.íi spo]-(u' upozornit na].lro

.

J

zda

'ídat

z]edni|í n'lDraýy'

zál'ié neplně.i

]l.l6 pmšctio!át stiáosti člcnůa olgá
|
'' "oú' p' p'''v' pň
jcdnán]

s
a

l Čos v rá].ci své pirsobnoýi,

ie1o'e {( od p'_'o
áč61rrit vš.ch
vH, ťboni, !ředs.dn]clev, odďlů, odb.ú' sbonl konjsl
osálíich loťJd n!Iřisldném i nižši.h olgdizačnich stÚp.i.h s 6em poťldním'
Čtánek č' l2

l2.l.

]2

2

l]'3
l2'4

Rozhodči'(onise čos

Rozhodči komisc Čos je neávh]ý olgín, kled !rá sedÚ čtenůa ieši pi.delšin
sPoňé /Icžnosli full.'lji.i dÓ spo]koýč sÚrosprívy Čos' člcncn RÓáÓ.lči lronú.
oiže Lrýt je. bezÚnonný ulelili a t]ně s!ép.1!ný člcn Čos Č]énslliv Ro/Údči
komisi je nes]učiteloé s členívn!ve vý'bo.u Čos' v liedsednicnl Čos, KK Čos.
s činrosti likvidátor. pobočnóno spolku cos, s oso]rou blizko ólclu PřcdsÚdlic.la
č()s n.bos ýýkonen Pr,cÓ ! dillo či olrdolnóho ponrě vúčič()s
Rolhldči komise Čos ro?ňoduje zojmé.i:

i.... D /O\"e.'o.r' i.l . j'.0'
po1 r_/ e.Io L
'ior'o rylonč.li čl.na zcos a rozhodrLje Ť.ry Ó l]&cíi
pl.ztonlnává roz]rodnti
člc ský.h PísPčýků.
b) Ť.Í me/i jddftahYými orgl|i/Jůnimj ýÚPni Čos' tj mezi Fd.olli!ýnj
jednolmri' áIpoDi . cos navájen]'
Z čiurostj Rozhodči konisc Čos je tlo č.nje]'i ale!, jů!!žokolnDÍi !řipadu bóri
n.bo by mÚl y brínit rozň.dout lcpodjalě. V l.koltň !řipaLlě nŇúpujé úisto
bh.tO člená jelr. n:ihfu{l.ik
Ríze.i pied rozlrodči konisí rnúžedíle up[jvii

ui1ř|í piedpis cos' tt.ď schvÍilje

l2'5' Polčřc.i člcnovó Íozhodčikonisc

maji práyo nÓ.stn]t sc i.dnóni !šcclj 0lgánti
Jolů.n]ich írrn a mají práÝo.a tomoied.lni ryslolpjt
čl:ánek č' 13

l']']

lj':

lj'j

spoleřnÁ usllnoYťni

KJŽdý. kd! pnjme ]'u]lci či..vn'kl v.].nóho.Ígá u C']()s. ž !} nťb. jednÓly
5e znnzuje, Že bude fuIo nnkci vykonávál sn.7blbou l.]ja]itou i spotiebnýfoi
znnloslňi . pcúlirostj' N]í se za to, že jedná nťltlra]e' kdo |e léio péčeiad.ého
hosFodái. a odpovJdniho čirroldk. schopen. ai Lo nnEel zjistit pii piijeti funkce
..bo j.iin b'koN. r..\raodi ztoho proscbednslcll_r.
Funkč.i obd.bj lolťný.h Órglnů m vš..h orP iačlich sfuPlich Čos jc řilclč
akonůífu !!ťlh orgfizčni.h' nDPnich ?.Pú!idla vU slcjnčff lalťnlljinjm Ú.c.
v.lehni
ilenů výL]oru a]os ,Jčln'l tnnnn 7r:elun'.r nolě UíJnove.ého
'!hJ!L]i
výboru Čos
l ko!čj ok.nržikcn zd]aL]eDi nálle.lného iid.ého sjczdu Čos voleb|i
obdobi čl.!úPi.dJcdli.tva Čos .clro člc!ůKK čos ačbá lrcbo končj ÓkfunŽik.nl
\,!hláj.ni \ýll.d]'ů jeji.h Ý.lby vol.bni obdobi djlro\diků žut ! Jcd.ol 3c iidi
fu llogjcky timlo uýdnolenj.r.
vieobr) olgán} cos no všeclr orgoj7rčnich ýu]r.i.h..^oduji usnesedn. o tielé.r
se poiiuÚc 2jph' lolud ne y těchlo slanovách učeŇ jimk. sj.zd, výbotv
í pi.dscd cĎ'a sc mÓhou $.ášel, ]e li piilon]n! ndDoloviatri vášnra jejiclr členů
UJNťni jc Éjato, hl.slic_li pro nč nadpololični vélšilrn piitom!ý.h členů
vPňt ě rovn.ýi h]ási' fuáodujc hhs ý.rosry ncbo jnréno picdscd.jicnro'
ve !ýjnlečrrýclr a z!]l!1ě .důvod.čnýťhFňpadcch. zcinlč|a llÍJzi l; ncbczp.či
7prodleni, jze uncse.j schýj]it pcr n]llJ. lh..l.ni je Ý tonÍ. Éipadčpl.úi,
ilenů liis (ného .rglnu J. iž.
hlasujc_li pro j.ho pi1jeti Íldpo!o'iali !ěl_iinl
'!ť.h
]
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l]'4.
''

bylo un$eíjn přij.lo Iozlrodnuti bez účĎtinéklelého u činovniku piis]ušnéIro
]i lsneseniň
olg'nr! je tenro či.ovníkoplámén do^'óděl se obsJh Ioáodtruli.
čjnoníka
volÚ.ého
orgánn'
'e
k1e.i ni! !
pnjab Ď?hodnri' aaaĎená sc IE žádosl
odporvdl' J eno odclryhý níar
ruk! s hlasovacia
vc všcch olgánecn se ! nsnďetrí nlbújc vciejně. nej]épe
^'ednutím
liíGň' Foknd \éÉinxařilomýclr llenů oPráuě!ýclr l asovlr rcpoždduje hlasování
taj!é' volbl dinovnikn na !še.h orgmizčnich sfupnich probilaji zplavid]a
'ájnýn
l Úo\',Unr 7lIob 1o eb 5Lno\] 'Ó eLú igd)
1' Ť
|
|'Úo' ' 'p1''' 5' (Ele'-' p 'o 'o| n(oo |T(" 'J'Io\

"d

Čimost spolrů důŽc bÍ zaji!ťována dobroÝ.lnými čj.ďniky nebo zoměsLá .i
v'dy Šnusijednd o ryzické o$by plně svépúlnéa t]ně bezúú.mó' výbor cos'
vH župy nebo vH j.dnoty svým usnsctrin stanoli pipldy, ld' a u kteďclr
čiDowikůsÚ obs.zeni púcov ho njsu Lsklt.čňUjc na zilJadé volby' Dílo ý} uči
pinlušÚ olqán. kcď lNže v loňto pijpadě fu?hodnolt o Ódvoláni z fiÚlcq
1eD, kdo l1omu..nj l].dlc občmké]ro
]]'7 B\L_li činowikeú ýoleného oryínu
poý.lánl do Áukc., jako by se Nýalo ztialili
,ílÓniku zpnsobilý' nledí s. najeho 'ovolár
činorTik lolc!ébo olaínu Po slóa pollláni do n!úcc zj}omou způsobjlosl býl
čilovni}ť.r ý.lcnalro oI3uL! jeho iurtce 7aiklt z'nik ljnkco j. poyine! on:inrir'
b9 zb]1einého odkLadu' piíslušnéfiuoreánu' L(e]-1n b}! lÝ.l.n l Picdsednictv!
Čos.
L].8 Piťíúc_ljToleDý č]ťnklc!óho}ollv olgÍlu ryko!ávat hl.l'ci, je na nciLližši
usedŇj olgárju pololm núralnit, ttelý byl7Ý.1cn ncjiaššim poótcmhlón' lňjnre
nánradrúk, p.t volj
li trál!.dni'k l]r.k.i. slává se alenen orgínu. Neni li irJiě
^!lcný
vyuŽii
hlasovjni Fcr 1ollfu!'
n'lmdúka pní]Úš i l.li1elé olgrnu cbo se Důže
odíoDpili čirroqil Ýol..cio orgánu 7. své fiLdice proNíšeúmdor]ýn řdnotč'
žu|ě ůi čoS' Zdló jťho ltnkco dnenr uveJ. ýln v !ťoblášcii, rrejdiive lšak dn.ň
obilrženi fuJhÓl. pLohlášeni přishLšni'm olgtL..n odsIupLlii.i či!o!!& musí zajisli(
.cloridajicí!ředóni nl.}cc do ]0 dňú od s!éno uko.óe.i ln.k€
L].q. odtoýčLlnost ilenú sllluIánliho olli.U t'daho spoltu z] zpúsoben.u škodu sc řidí
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otd.ýfui tÍamvenirni .bčeskéholj}onihl' Záloveň pl.ti' Že .énlůra]]illi
čjlolíLý.lenóho olgijnu Čos, á]py iijedno1y škodn' k1.ro ji zpi[obilporuŠ.nnn

p. .o p ... , '. -

io p

.,1.

oi. L _ir 1'"

n.bo ied.dyzi]c]idlLrhyvols3lu, v jolié.r ikodu nlnJhladil.
'!py činlo$íodb.Iťl, sbon]. oddjlů. konjsi ajiných úlva.ůmůž!býl lodle porie]ry
]] lo ÚFxvx
sh|ov.í! v piedpisecn' lytvoicných tŤo tÍo ú1vary ý sou]du se sta.Óvamj cos'
]]]'l1 Jalnot! ncbo žIpy isou poýnrny uFo;Tit vstLrp n! svi v]l porěien!fu čl. nň
ťi!dsednjťl'i Čos !e]ro lieds.dli.lY. žuP)' dl. odstarcc 8'7.]'l'1' !eb! 9 ó
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na ton..! sj.zdu k tonruto účeluspÉcijlně svol ém'
EjDrénĚ ň čtvÍinyvš..h úóaslniků shlJsťJn rozhodu]icí! a louč ně solnlsleho
sok!]ských hp.
i!Áod!u!i mi.itlál!ě tii Ďtu tin
'šc.b
l jťd.oly' Čos nnŽe 7giknoúl
čos .canilnd diive, MŽ a.ikn.Ú všecl y
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všech ]robočnýcb sPolkij
aŽ Po konFlcllinr qToiÍď'.i (!iernéně' mlšcn])
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sTANovY ť]os účin'áod26 č€nm20l6

člíňekd15

15'i'

závěro&á a přccbodDá us.!íovť!i
TÍo stanovT čos o vš*hna jejich ÚtanovďI jsotr ávÚá pro všechny člcny
a pro vš.cnny spolt] a orgány Čos'
s.lvál€nin toholo úp]nóbo hěď sfuov Čos doclrá' v člálta č' 8 ke nšeDi ýýboni
žup' Jednoj]ivé žlpy prcvedou do 3l' 12. 20ló potřcbné aětry' k1ďé budou
navMolat na nšei ťbolůž!p a !řesu lomletelci na va]né hoóady

nebo pře&ednicLva

žup.

' bylo s.háleno rl' sjczdcn Čos' Nabývá platlosti
]5.2' Toro úplnézrěni stanov Čos
a

ličinn.qli dn_-m s.hvÁleni 26 čelma20l6
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