
Společnost pro dějiny Němců v     Čechách, z.s.  
Stanovy

I.
Název 

1. Název spolku je :  Společnost pro dějiny Němců v Čechách, z.s.

2. Společnost pro dějiny Němců v Čechách, z.s. je zapsaným spolkem dle účinných zákonů a dalších právních
předpisů České republiky.

II.
Sídlo

1. Sídlem Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, z.s. je Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, PSČ 400 01.

III.
Cíle 

1. Společnost pro dějiny Němců v Čechách, z.s. (dále jen jako „společnost“) organizuje a podporuje vědeckou
historickou práci, která je zaměřena na poznání dějin Němců v Čechách a na dějiny česko-německých vztahů.

2.  Společnost  vydává  a  podporuje  vydávání  vědeckých  publikací  se  zaměřením  na  poznání  dějin  Němců
v Čechách a na dějiny česko-německých vztahů.

3. Společnost pořádá a spolupořádá vědecké historické přednášky, diskuse, kolokvia, konference a další akce
podobného charakteru se zaměřením na poznání dějin Němců v Čechách a na dějiny česko-německých vztahů.

4. Společnost spolupracuje s dalšími vědeckými a kulturními institucemi a společnostmi u nás a v zahraničí.

5. Společnost buduje nebo podporuje vytváření informačních databází se zaměřením na poznání dějin Němců
v Čechách a na dějiny česko-německých vztahů.

6.  Společnost  propaguje vědeckou historickou práci  se zaměřením na poznání dějin Němců v Čechách a na
dějiny česko-německých vztahů prostřednictvím výstav a prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků.

IV.
Základní podmínky členství

1. Členem společnosti  se může stát  každá  osoba starší  18 let,  která se aktivně podílí  na historické práci  se
zaměřením na poznání dějin Němců v Čechách a na dějiny česko-německých vztahů.

2.  Přihláška  musí  být  podána  písemně.  Obsahovat  musí  základní  biografické  údaje  a  informaci  o  odborné
činnosti žadatele, včetně přehledu publikovaných prací.

3. Členství může být čestné, řádné nebo dopisující.

4. Žadatel o členství ve společnosti musí ve své přihlášce uvést, zda má zájem o členství řádné, nebo dopisující.

V.
Vznik členství
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1. Přihlášku k řádnému nebo dopisujícímu členu společnosti si může podat každá osoba, která splnila základní
podmínky členství.

2. Návrh na přijetí za řádného nebo dopisujícího člena společnosti musí na valné hromadě společnosti přednést a
písemně doporučit alespoň jeden řádný nebo čestný člen společnosti.

3. Členství vzniká na základě platného a účinného usnesení valné hromady společnosti.

VI.
Čestné členství

1. Návrh na čestné členství společnosti musí podat vždy písemně alespoň dva řádní členové společnosti.

2. Čestné členství vzniká souhlasem nejméně dvou třetin řádných členů společnosti.

3. Čestný člen je osvobozen od placení členských příspěvků.

VII.
Zánik členství

1.Veškeré druhy členství zanikají:
a)  úmrtím člena
b)  písemným oznámením člena o ukončení členství

2. Dopisující členství může být zrušeno na odůvodněný návrh výboru společnosti  usnesením valné hromady
společnosti.

3. Řádné členství může být zrušeno na odůvodněný návrh výboru společnosti souhlasem většiny řádných členů
společnosti.

4. Čestné členství může být odňato na odůvodněný návrh výboru společnosti souhlasem nejméně dvou třetin
řádných členů společnosti.

5.  Proti  rozhodnutí  o  zrušení  nebo  odnětí  členství  se  může  člen  odvolat  k  nejbližší  řádné  valné  hromadě
společnosti. Ta vydá svým usnesením konečné rozhodnutí.

VIII.
Práva a povinnosti členů

1. Dopisující členové společnosti mají právo se účastnit všech jednání společnosti s hlasem poradním.

2. Dopisující členové společnosti nemohou volit a nemohou být voleni do orgánů společnosti.

3. Řádní členové společnosti mají právo se účastnit všech jednání společnosti s hlasem rozhodujícím.

4. Řádní členové společnosti mají právo volit a být voleni do všech orgánů společnosti.

5. Čestní členové společnosti mají právo se účastnit všech jednání společnosti a jeho výboru s hlasem poradním.

6. Dopisující a řádní členové společnosti mají povinnost zaplatit členské příspěvky. Výši členských příspěvků a
termín splatnosti stanovuje svým usnesením valná hromada společnosti.

7.  Všichni  členové  společnosti  mají  právo  účastnit  se  všech  akcí  a  jednání  společnosti  a  být  o  nich  včas
informováni.

8. Všichni členové společnosti mohou podávat návrhy k její činnosti.
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9. Všichni členové společnosti jsou povinni:
a) dodržovat stanovy společnosti
b) řídit se usneseními valné hromady společnosti
c) aktivně se podílet na činnosti společnosti

IX. 
Orgány společnosti

A.Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

2. Valnou hromadu společnosti svolává nejméně jednou ročně výbor společnosti.

3. Valná hromada společnosti schvaluje zprávu o hospodaření společnosti, zprávu o činnosti společnosti, zprávu
kontrolní komise společnosti a plán činnosti společnosti.

4.  Valná  hromada  společnosti  volí  výbor  společnosti  a  kontrolní  komisi  společnosti,  včetně  případných
náhradníků.

5. Valná hromada společnosti je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina řádných členů
společnosti. Není-li v čase uvedeném pro konání valné hromady přítomna nadpoloviční většina řádných členů,
koná se valná hromada o 30 minut později. V tomto případě je však valná hromada způsobilá se usnášet jen
v otázkách, které byly uvedeny v pořadu jednání.

6.  Usnesení  valné  hromady  společnosti  je  schváleno  nadpoloviční  většinou  přítomných  řádných  členů
společnosti.

7. Valnou hromadu společnosti je výbor společnosti povinen svolat na písemnou žádost jedné třetiny řádných
členů společnosti v termínu do 45 dnů od podání žádosti.

8. Valná hromada společnosti schvaluje organizační řád společnosti.

B. Výbor společnosti

1. Výbor společnosti je volen v tajných volbách valnou hromadou společnosti.

2. O každém členu výboru se hlasuje samostatně.

3. Výbor společnosti má 4 členy.

4. Výbor se skládá z předsedy, jednatele a dvou členů výboru. Oprávnění  určit,  kdo bude vykonávat funkci
předsedy a jednatele výboru a kdo bude členem výboru, náleží valné hromadě společnosti.

5. Předseda výboru zastupuje společnost navenek.

6. V době nepřítomnosti předsedy ho zastupuje jednatel společnosti v plném rozsahu.

7. Funkční období výboru společnosti  je tříleté.  Členové výboru jsou oprávněni vykonávat svou funkci i  po
uplynutí doby funkčního období, a to až do zvolení nového výboru.

8. Jednání výboru společnosti se mohou účastnit s hlasem rozhodujícím pouze členové výboru společnosti.

9. Odstoupit z funkce člena výboru je možné pouze písemným oznámením o rezignaci.
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10. Člen výboru může být ze své funkce odvolán tajným hlasováním na valné hromadě společnosti, kde se pro
jeho odvolání vysloví většina přítomných řádných členů.

11. Ukončí-li člen výboru v průběhu volebního období svou činnost, jeho místo zaujme náhradník podle pořadí,
v jakém byli zvoleni náhradníci valnou hromadou společnosti. Nebyli-li žádní náhradníci zvoleni, zvolí nového
člena výboru valná hromada na svém nejbližším zasedání.

C. Kontrolní komise společnosti

1. Kontrolní komise společnosti je volena v tajných volbách usnášeníschopnou valnou hromadou společnosti.
Valná  hromada je  oprávněna  při  volbě zároveň určit,  kdo z členů kontrolní  komise  bude vykonávat  funkci
předsedy kontrolní komise. 

2. O každém členu kontrolní komise se hlasuje samostatně.

3. Kontrolní komise má tři členy.

4. Funkční období kontrolní komise společnosti je tříleté. Členové kontrolní komise jsou oprávněni vykonávat
svou funkci i po uplynutí doby funkčního období, a to až do zvolení nové kontrolní komise.

5.  Jednání  kontrolní  komise  společnosti  se  mohou účastnit  s hlasem rozhodujícím  pouze  členové  kontrolní
komise společnosti.

6. Odstoupit z funkce člena kontrolní komise je možné pouze písemným oznámením o rezignaci.

7. Člen kontrolní komise může být ze své funkce odvolán tajným hlasováním na valné hromadě společnosti, kde
se pro jeho odvolání vysloví většina přítomných řádných členů.

8. Ukončí-li člen kontrolní komise v průběhu volebního období svou činnost, jeho místo zaujme náhradník podle
pořadí, v jakém byli zvoleni náhradníci valnou hromadou společnosti. Nebyli-li žádní náhradníci zvoleni, zvolí
nového člena kontrolní komise valná hromada na svém nejbližším zasedání.

9. Člen kontrolní komise nemůže být zároveň členem výboru společnosti.
X.

Hospodaření společnosti

1.  Hospodaření  společnosti  se  řídí  obecně  platnými  a  účinnými  právními  předpisy  o  hospodaření  a  správě
majetku spolků.

2. Zdroji příjmů společnosti jsou zejména členské příspěvky, dary, dědictví, nadační příspěvky, příspěvky ze
státních, veřejných a soukromých zdrojů.

3.  Dalšími  zdroji  příjmů  společnosti  mohou  být  příjmy  z  publikací  a  propagačních  materiálů,  příjmy
z kulturních a společenských akcí a příjmy z další hospodářské činnosti společnosti.

4. O svém hospodaření vede společnost účetnictví podle platných a účinných právních předpisů.

5. O užití majetku a příjmů společnosti  rozhoduje výbor společnosti, který nejméně jednou ročně předkládá
valné hromadě společnosti zprávu o hospodaření.

6. Kontrolu hospodaření provádí nejméně dvakrát ročně kontrolní komise společnosti.

 
XI.

Zánik společnosti

1. Společnost zaniká rozhodnutím schváleným třípětinovou většinou řádných členů společnosti.
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2. Rozhodnutím nadpoloviční většiny řádných členů společnosti může být určen právní subjekt, který převezme
do své správy majetek společnosti v plném rozsahu.

3. Likvidaci společnosti řídí valnou hromadou zvolená likvidační komise, která se ve své činnosti řídí platnými a
účinnými právními předpisy.

XII.
Obecná ustanovení

1.Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost společnosti příslušnými ustanoveními
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

2. Jednání valné hromady společnosti a všech orgánů společnosti je možné formou per rollam či s použitím
technických prostředků pro vzdálený přístup.

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 4.6.2015, kdy byly schváleny valnou hromadou Společnosti pro dějiny
Němců v Čechách, z.s.

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.                                                Mgr. Václav Houfek

Předsedkyně                                                                                             Jednatel
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