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STANOVY 

 

POLSKÉHO KULTURNĚ-OSVĚTOVÉHO SVAZU 

V ČESKÉ REBUBLICE z. s. 

 

 

Článek I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 1 

 

1. Tyto stanovy určují cíle, pravidla působení a organizační strukturu Polského kulturně osvětového svazu v České 

 republice z. s. (dále jen "PZKO"), v polském znění: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, 

 v anglickém znění: Polish Cultural and Educational Association in the Czech Republic. 

2. PZKO je spolkem (původně občanským sdružením), zřízeným v souladu s předpisy občanského práva a při své 

 činnosti se řídí platnými předpisy českého právního řádu. 

3. Název a grafický znak "PZKO" jsou výlučným vlastnictvím PZKO a podléhají právní ochraně. 

4. PZKO má právní subjektivitu. Právní subjektivitu mají rovněž místní skupiny PZKO (dále jen "MS PZKO"), které  

 v právních záležitostech vystupují vlastním jménem a na vlastní účet. MS PZKO nesou plnou 

 odpovědnost za své závazky a neodpovídají za závazky PZKO. Taktéž PZKO nenese odpovědnost za závazky 

 místních skupin PZKO. 

 

§ 2 

 

1. Statutární činnost PZKO je realizována na území České republiky a území ostatních států Evropské unie. 

2. Sídlem PZKO a jeho orgánů je Český Těšín, ul. Střelniční 209/28, PSČ 737 01. 

 

§ 3 

 

PZKO má svůj znak, vlajku a pečeť. Jejich vzhled určují vnitřní předpisy PZKO. 

 

 

Článek II 

CÍLE A PROSTŘEDKY STATUTÁRNÍ ČINNOSTI 

§ 4 

 

Cílem statutární činnosti PZKO je zachování národní identity Poláků žijících v České republice, zejména: 

1. ochrana a reprezentace práv a zájmů Poláků žijících v České republice, 

2. sdružování Poláků žijících v České republice, 

3. podporování kultury a osvěty navazováním na tradice polské kultury a kultury Těšínského Slezska a účast 

na multikulturním rozvoji České republiky a Evropy, 

4. zachování obecného užíváni polského jazyka a propagace polské kultury v ČR, 

5. podpora polských společenských, kulturních a hospodářských iniciativ, 

6. práce s dětmi a mládeží. 

 

§ 5 

 

1. Plnění statutárních cílů PZKO zajišťuje zejména prostřednictvím: 

a) vzdělávací a osvětové činnosti a organizace školení, 

b) organizování a propagace různých druhů kulturních aktivit, vedlejší hospodářské činnosti, jejíž výtěžek je určen 

 k zajištění statutární činnosti, 

c) propagování a podporování iniciativ a projektů v rámci PZKO, 

d) spolupráce se soukromoprávními i veřejnoprávními organizacemi v tuzemsku i v zahraničí, 

e) rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráce a současně působení ve prospěch evropské integrace, 

f) propagace a podpory kultury, sportu, vlastivědy a rekreace, 

g) realizace jiných projektů za účelem dosažení cílů PZKO. 

 

2. PZKO realizuje obecně prospěšnou činnost, mimo jiné prostřednictvím: 

a) vydávání časopisů, publikací, knih a hudebních i audiovizuálních nahrávek, 

b) organizování výstav, setkání a přednášek, 

c) popularizace výsledků činností v různých odvětvích kultury. 
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3. Činnost PZKO uvedena v odstavci 1. může být realizována prostřednictvím spolupráce s orgány veřejné správy, 

 které vykonávají svou činnost v oblastech odpovídajících oblastem statutární činnosti PZKO. 

 

 

Článek III 

ČLENOVÉ 

§ 6 

 

Členem PZKO může být fyzická osoba akceptující cíle a stanovy PZKO.  

 

§ 7 

 

1. Členem může být fyzická osoba starší 15 let, která z vlastní vůle podepsala členskou přihlášku, čímž  vyjádřila 

souhlas s dodržováním stanov PZKO a současně projevila vůli účastnit se činnosti PZKO. 

2. Členy přijímá výbor místní skupiny PZKO, u kterého byla podána přihláška, a to prostou většinou hlasů. 

V případě negativního stanoviska výboru místní skupiny PZKO ve věci přijetí člena, má tato fyzická  osoba do 15 

dnů ode dne doručení rozhodnutí právo písemně se odvolat k Revizní komisi PZKO. Revizní komise PZKO 

projedná odvolání do 30 dnů od jeho přijetí. 

3. Každá osoba může být členem pouze jedné místní skupiny PZKO- 

4. Členovi přísluší zejména právo: 

a) volit a být volen do orgánů PZKO a místní skupiny PZKO, 

b) předkládat stanoviska a návrhy orgánům PZKO a místní skupině PZKO, 

c) účastnit se činnosti PZKO a místní skupiny PZKO. 

5. Člen je povinen: 

a) dodržovat stanovy PZKO, 

b) dodržovat vnitřní předpisy a usnesení orgánů PZKO a místní skupiny PZKO, 

c) pravidelně hradit členské příspěvky. 

 

§ 8 

 

PZKO vede neveřejný seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor místní skupiny PZKO. 

 

§ 9 

 

Členství v PZKO zaniká v důsledku: 

1. předložení výboru místní skupiny PZKO písemného prohlášení člena o vystoupení z PZKO, 

2. usnesení výboru MS PZKO nebo HV PZKO o zániku členství v důsledku  dlouhodobého a závažného porušování 

stanov PZKO, 

3. úmrtí člena, 

4. rozhodnutí Revizní komise PZKO o tom, že vyloučení člena z PZKO bylo důvodné. 

 

 

Článek IV 

ORGÁNY PZKO 

§ 10 

 

Orgány PZKO jsou: 

1. Sjezd delegátů PZKO, 

2. Hlavní výbor PZKO (dále jen „HV PZKO“), 

3. Konvent předsedů, 

4. Revizní komise PZKO (dále jen „RK PZKO“). 

 

§ 11 

 

1. Funkční období členů orgánů PZKO uvedených v § 10 trvá 4 roky. Z důvodů zejména personálních nebo 

organizačních může být usnesením Konventu předsedů PZKO toto období prodlouženo nebo zkráceno nejdéle o 

jeden měsíc.  

2. Pokud z objektivních důvodů zejména z důvodu výskytu mimořádných okolností (epidemiologická situace, 

nouzový stav, mimořádný stav atd.) není možné svolání Sjezdu delegátů PZKO ve lhůtě dle ustanovení § 11. čl.1, 

prodlužuje se funkční období Orgánů PZKO až do okamžiku zvolení na Sjezdu delegátu PZKO konaném 

bezodkladně po tom, co tyto mimořádné okolnosti odpadnou.   



 

 
- 3 - 

 

§ 12 

 

1. V případě nutnosti doplnění složení Hlavního výboru PZKO nebo RK PZKO v období mezi Sjezdy delegátů 

 PZKO budou noví členové do těchto orgánů doplněni z řad náhradníků v pořadí podle počtu získaných hlasů.  

2. V případě nedostatku náhradníků, doplní členy Hlavního výboru PZKO nebo RK PZKO Konvent předsedů. 

3. Doplnění složení orgánů musí být provedeno v termínu do 60 dnů od zjištění neobsazených míst. 

 

SJEZD DELEGÁTŮ PZKO 

§ 13 

 

1. Sjezd delegátů PZKO je nejvyšším orgánem PZKO. 

2. Podrobný způsob a pravidla volby delegátů stanoví usnesením HV PZKO. Takovéto usnesení musí být 

 odsouhlaseno Konventem předsedů PZKO nejméně 3 měsíce před termínem konání Sjezdu delegátů PZKO. 

3. Sjezdu delegátů PZKO se účastní delegáti zvolení na členských schůzích místních skupin PZKO. Mandát delegáta 

 mají rovněž členové HV PZKO a RK PZKO. Všem výše uvedeným delegátům přísluší aktivní a pasivní volební 

 právo. Každý delegát má pouze jeden hlas. 

4. Účastníky Sjezdu delegátů PZKO jsou i pozvaní hosté. 

5. Sjezd delegátů svolává HV PZKO, a v případě jeho nečinnosti RK PZKO, na základě usnesení Konventu předsedů 

 PZKO. Oznámení místa, termínu, pořadu jednání a eventuálních návrhů na změny Stanov PZKO, jak rovněž 

 programu činnosti PZKO, musí být delegátům na Sjezd PZKO doručeno nejméně 14 dnů před konáním Sjezdu 

 delegátů PZKO. 

6. Jednání Sjezdu delegátů PZKO probíhá podle Sjezdem delegátů PZKO schváleného programu, který připravuje 

 odstupující HV PZKO. 

7. Do působnosti Sjezdu delegátů PZKO patří: 

a) schválení Programu činnosti PZKO a schvalování programových usnesení, 

b) rozhodování o usneseních předložených Sjezdu delegátů PZKO k projednání, 

c) volba předsedy PZKO, který je členem HV PZKO, volba zbývajících 10 členů HV PZKO a volba 5 náhradníků, 

d) volba 5 členů Revizní komise PZKO, kteří na své první schůzi, ještě v době trvání Sjezdu delegátů PZKO zvolí 

 prostou většinou hlasů předsedu RK PZKO; volba 3 náhradníků RK PZKO, 

e) udělení absolutoria odstupujícímu HV PZKO, 

f) projednání zpráv HV PZKO a RK PZKO, 

g) schvalování Stanov, případně změna Stanov PZKO, 

h) schválení výše členských příspěvků pro následující funkční období a jejich rozdělení mezi Místní skupiny PZKO 

 a HV PZKO, 

i) v krajním případě rozhodnutí o zániku PZKO. 

8. Usnesení Sjezdu delegátů PZKO jsou přijímána prostou většinou hlasů, s výjimkou usnesení o změně stanov 

 a zániku PZKO, pro jejichž přijetí je nutná dvoutřetinová (2/3) většina hlasů přítomných delegátů, kteří tvoří 

 alespoň jednu polovinu (1/2) všech delegátů PZKO. Program a řád Sjezdu delegátů PZKO se schvalují na začátku 

 každého Sjezdu delegátů PZKO.  

 

HLAVNÍ VÝBOR PZKO 

§ 14 

 

1. HV PZKO je výkonným a administrativním orgánem PZKO. Na základě usnesení Sjezdu delegátů PZKO 

 a usnesení Konventu předsedů určuje základní směry činnosti PZKO, řídí veškerou činnost PZKO, reprezentuje 

 PZKO navenek a ze své činnosti a práce se zodpovídá Sjezdu delegátů PZKO. 

2. Usnesení HV PZKO jsou přijímány hlasováním prostou většinou hlasů za přítomnosti nejméně poloviny členů  

 HV PZKO. 

3. Členy HV PZKO jsou předseda PZKO a 10 členů HV PZKO. 

4. První zasedání HV PZKO svolává předseda PZKO v termínu do 30 dnů od skončení Sjezdu delegátů PZKO. 

5. Na prvním zasedání HV PZKO zvolí ze svého středu v tajném hlasování prostou většinou prvního místopředsedu  

 a druhého místopředsedu PZKO. 

6. Statutárními zástupci PZKO, oprávněnými k jednání a právním úkonům jménem PZKO, jsou předseda PZKO a 

první místopředseda PZKO. Každý z nich zastupuje PZKO samostatně a v plném rozsahu. 

 Právní úkony musí být učiněny v souladu se Stanovami PZKO, Řádem PZKO, usneseními Sjezdu delegátů PZKO, 

 usneseními HV PZKO a usneseními Konventu předsedů PZKO. 

7. Další práva, kompetence a povinnosti předsedy PZKO, místopředsedů PZKO a členů HV PZKO jsou uvedeny  

 v Řádu PZKO. 

8. HV PZKO může podle potřeby zřídit organizační jednotky PZKO, které nemají vlastní právní subjektivitu. 

9. Zasedání HV PZKO se konají podle potřeb, avšak nejméně 6krát v roce. 
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10. V případě nezpůsobilosti předsedy PZKO dále vykonávat své povinnosti, přejímá jeho povinnosti první 

 místopředseda PZKO, a v případě jeho nezpůsobilosti druhý místopředseda PZKO se souhlasným stanoviskem  

 RK PZKO. 

 

§ 15 

 

1. HV PZKO zejména: 

a) vyvíjí snahu o zvyšování prestiže PZKO v tuzemsku i v zahraničí, propaguje kulturně-osvětovou činnost PZKO 

 a místních skupin PZKO, 

b) schvaluje roční plány činnosti HV PZKO, 

c) schvaluje rozpočet HV PZKO a jeho odůvodněné změny během roku, 

d) rozhoduje o způsobu realizace statutárních cílů PZKO, programu činnosti schváleného Sjezdem delegátů PZKO 

 a usnesení Sjezdu delegátů PZKO, 

e) ustanovuje a rozpouští organizační jednotky a odpovídá za fungování PZKO po organizační stránce, 

f) přijímá usnesení o převodech, prodeji a případně zatížení nemovitostí vlastněných PZKO a také movitého 

 majetku, 

g) vypracovává Řád PZKO, 

h) uzavírá dohody o spolupráci, 

i) organizuje a provádí vedlejší hospodářskou činnost PZKO, podporuje a administrativně pomáhá získávat dotace  

 a peněžní prostředky na projekty PZKO a místních skupin PZKO, 

j) spoluorganizuje kulturní a společenské akce PZKO, 

k) přijímá veškerá rozhodnutí, která Stanovy PZKO nesvěřují do kompetence jiných orgánů PZKO, 

l) svolává Sjezd delegátů PZKO. 

2. HV PZKO je oprávněn přijímat majetkové závazky a rozhodovat o finančních prostředcích. 

3. Kromě výše uvedeného má HV PZKO následující kompetence: 

a) rozhodování o vzniku a zániku místních skupin PZKO, 

b) odložení účinnosti usnesení místních skupin PZKO z důvodu jejich nekompatibility se Stanovami PZKO 

 a předložení věci k projednání Revizní komisi PZKO, 

c) rozhodnutí o vyloučení člena z PZKO v případě dlouhodobého a závažného porušování Stanov PZKO. 

4. HV PZKO předkládá Sjezdu delegátů PZKO zprávu ze své činnosti. 

 

REVIZNÍ KOMISE PZKO 

§ 16 

 

1. RK PZKO je orgánem PZKO, jehož úkolem je kontrola činností orgánů PZKO, řešení sporů v rámci PZKO 

 a interpretace Stanov PZKO a Řádu PZKO. 

2. Do kompetence RK PZKO patří kontrola statutární, hospodářské a finanční činnosti HV PZKO a místních skupin 

 PZKO, a poskytování jim pomoci a odborného poradenství. RK PZKO předkládá výsledky svých kontrol 

 kontrolovaným orgánům. 

3. Usnesení RK PZKO jsou přijímána ve veřejném hlasování prostou většinou hlasů za přítomnosti nejméně 

 poloviny členů RK PZKO. 

4. RK PZKO se ve své činnosti řídí vlastním řádem a vlastním plánem práce. 

5. Členové RK PZKO jsou oprávněni se účastnit jednání HV PZKO a Konventu předsedů PZKO s poradním hlasem. 

6. RK PZKO předkládá Sjezdu delegátů PZKO zprávu ze své činnosti. 

 

§ 17 

 

Kromě výše uvedeného RK PZKO přísluší: 

1. projednávání rozhodnutí, jimiž byl člen vyloučen z řad PZKO, v záležitostech spojených s porušováním Stanov 

 PZKO, 

2. projednávání a rozhodování sporů mezi členy a orgány PZKO. 

3. projednávání návrhů na zrušení usnesení místních skupin PZKO pozastavených Hlavním výborem PZKO. 

 

§ 18 

 

1. Řízení před RK PZKO probíhá v souladu se zásadou rovnosti stran. Stranám je zajištěno právo k obhajobě 

 a k odvolání se ke Sjezdu delegátů PZKO. 

2. Rozhodnutí RK PZKO přijatá na základě kompetencí vyplývajících z § 17 jsou vydávána ve formě usnesení. 

3. Usnesení nabývá právní moci v okamžiku, kdy je RK oznámí účastníkům řízení. 
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KONVENT PŘEDSEDŮ PZKO 

§ 19 

 

1. Konvent předsedů PZKO tvoří s hlasovacím právem předsedové místních skupin PZKO nebo jejich pověření 

 zástupci. Každá osoba má pouze jeden hlas. 

2. Konventu předsedů se dále účastní s poradním hlasem: předsedové obvodních rad PZKO, členové HV PZKO  

 a členové RK PZKO. 

3. Předseda HV PZKO svolává Konvent předsedů nejméně 3krát v kalendářním roce. 

4. Usnesení Konventu předsedů jsou pro HV PZKO závazná. 

5. Usnesení Konventu předsedů jsou přijímána prostou většinou hlasů. Konvent předsedů je usnášeníschopný  

 při účasti minimálně 35 % osob z hlasovacími právy.  

6. Konvent předsedů schvaluje Řád PZKO. 

 

 

Článek V 

OBVODNÍ RADY PZKO 

§ 20 

 

 

1. Za účelem lepší koordinace společné činnosti a reprezentace zájmů místních skupin PZKO v daném regionu, 

 mohou být zřízeny Obvodní rady PZKO. 

2. Zásady činnosti obvodních rad PZKO jsou uvedeny v Řádu PZKO. 

 

 

Článek VI 

MÍSTNÍ SKUPINY PZKO 

§ 21 

 

1. Místní skupiny PZKO jsou základním článkem činnosti PZKO. Místní skupiny PZKO ve své činnosti mají 

 povinnost dodržovat Stanovy PZKO, Řád PZKO, usnesení HV PZKO a usnesení vlastní členské schůze. 

2. MS PZKO muže být založena na základě usnesení HV PZKO, pokud čítá alespoň 10 členů. 

3. Název místní skupiny PZKO zní: „Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu … (následuje název obce, 

ve které se MS PZKO nachází, v českém jazyce), pobočný spolek “. Zkratka uvedeného názvu zní: „MS PZKO … 

(následuje název obce, ve které se MS PZKO nachází, v jazyce českém), pobočný spolek “. Pokud v dané obci 

působí více  MS PZKO, k názvu se přidá název části obce nebo jiné obvyklé označení místa, ve kterém MS PZKO 

působí.  

V polské verzi název zní následovně: „Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego ... (následuje 

název obce, ve které se MS PZKO nachází, v polském jazyce)“. Zkratka uvedeného názvu zní:  

„MK PZKO … (následuje název obce, ve kterém MS PZKO působí, v polském jazyce)“. 

4. Zánik MS PZKO následuje na základě usnesení HV PZKO v případě: 

a) ukončení faktické činnosti nebo snížení početního stavu členů pod 8 členů po dobu delší 1 roku, 

b) návrhu RK PZKO, která zjistila, že členové MS PZKO systematicky porušují právní předpisy, nedodržují Stanovy 

 PZKO nebo se soustavně dopouštějí činnosti ke škodě PZKO, 

c) návrhu členské schůze MS PZKO o zániku. 

5. Proti usnesení HV podle písmena a) nebo b) odstavce 4 tohoto článku muže MS PZKO do 30 dnů ode dne 

 doručení usnesení HV PZKO, prostřednictvím předsedy nebo místní skupinou pověřeného člena, podat odvolání  

 k Revizní komisi PZKO. RK PZKO je povinna projednat věc v průběhu 60 dnů od přijetí odvolání. 

6. Usnesení HV PZKO přijatá podle písmene a) nebo b) odstavce 4 tohoto článku nabývá právní moci teprve 

 po uplynutí 30 dnů ode dne doručení usnesení HV PZKO nebo po doručení usnesení o potvrzení rozhodnutí  

 o zániku MS PZKO vydaného Revizní komisí PZKO. 

7. Před zánikem místní skupiny určí HV PZKO osobu zodpovědnou za spolupráci s jejím výborem, která bude 

 odpovídat za dodržení právních předpisů souvisejících s činnostmi spojenými se zánikem MS PZKO. 

 

ORGÁNY MÍSTNÍ SKUPINY PZKO 

§ 22 

 

1. Orgány místní skupiny PZKO jsou: členská schůze MS PZKO, výbor MS PZKO a revizní komise MS PZKO. 

2. Pro uvedené orgány se přiměřeně použijí ustanovení obsažená v těchto Stanovách o orgánech PZKO. 
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ČLENSKÁ SCHŮZE MÍSTNÍ SKUPINY PZKO 

§ 23 

 

1. Členská schůze MS PZKO je nejvyšším orgánem MS PZKO. 

2. Usnesení členské schůze jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou usnesení  

 o návrhu na zánik MS PZKO, které musí být přijato dvoutřetinovou (2/3) většinou všech členů  

 MS PZKO. 

 

§ 24 

 

Do výlučných kompetencí členské schůze patří: 

1. schvalování plánu činnosti MS PZKO, 

2. schvalování ročního finančního plánu a roční finanční zprávy MS PZKO, 

3. projednávání a schvalování zpráv výboru MS a revizní komise MS PZKO, 

4. volení a odvolání z funkce člena výboru MS nebo revizní komise MS PZKO, 

5. volba delegátů na Sjezd delegátů PZKO, 

6. návrh na zánik MS PZKO a vyřízení majetkoprávních záležitostí. 

 

§ 25 

 

Členské schůze se účastní: 

1. s hlasovacím právem členové MS PZKO, 

2. s poradním hlasem pozvaní členové HV PZKO a RK PZKO, 

3. pozvaní hosté. 

 

VÝBOR MÍSTNÍ SKUPINY PZKO 

§ 26 

 

Výbor MS PZKO řídí její činnost v oblasti svého působení v souladu se schváleným plánem činnosti a finančním 

plánem, usneseními HV PZKO a Stanovami PZKO. Jménem MS PZKO jedná předseda výboru MS PZKO a v jeho 

nepřítomnosti místopředseda výboru MS PZKO, pokud je místopředsedů více, zastupuje předsedu první místopředseda, 

v jeho nepřítomnosti druhý místopředseda atd. Statutárním zástupcem MS PZKO, oprávněným k jednání jménem  

MS PZKO, je předseda výboru MS PZKO. 
 

§ 27 

 

1. Výbor MS PZKO svolává členskou schůzi nejméně jednou za rok. O místu konání, navrhovaném pořadu jednání 

 a termínu konání uvědomí členy s předstihem nejméně 7 dnů před vyznačeným termínem. 

2. Výbor MS PZKO je povinen svolat členskou schůzi rovněž: 

a) na písemnou žádost HV PZKO, 

b) na písemnou žádost nejméně 30 % členů MS PZKO. 

 

§ 28 

 

1. Výbor MS PZKO má nejméně 5 členů. Na své první schůzi výbor prostou většinou hlasů všech členů zvolí 

 předsedu výboru MS PZKO. Výbor MS PZKO zvolí také místopředsedu (a pokud jich je více, tak prvního 

 místopředsedu, druhého místopředsedu atd.), tajemníka a pokladníka. 

2. Schůze výboru MS PZKO jsou svolávány podle potřeby, avšak nejméně jednou za čtvrtletí. 

3. Usnesení výboru MS PZKO jsou schvalována prostou většinou hlasů v přítomnosti nejméně poloviny členů 

 výboru MS PZKO. 

4. Za účelem prozkoumání věcí a problémů, a vypracováni návrhů, může výbor MS PZKO zřídit pomocné skupiny 

 s určením jejích složení a úkolů. 

5. Schůzi výboru MS PZKO svolává předseda MS PZKO z vlastní iniciativy nebo na návrh minimálně poloviny 

 členů výboru MS PZKO, v termínu do 14 dnů od podání návrhu. 

6. Nemůže-li předseda MS PZKO dlouhodobě vykonávat svou funkci, vykonává po tuto dobu jeho funkci první 

 místopředseda vyznačený výborem MS PZKO, a v případě, že tento není způsobilý vykonávat funkci, druhý 

 místopředseda atd. 

7. Výbor MS PZKO je oprávněn vyloučit člena z PZKO za dlouhodobé a závažné porušování Stanov PZKO. 
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§ 29 

 

Do kompetence výboru MS PZKO patří zejména: 

1. realizace usnesení Sjezdu delegátů PZKO, HV PZKO a členské schůze MS PZKO,  

2. určení směrů činností specifických pro MS PZKO, 

3. reprezentace MS PZKO navenek, 

4. hospodaření s majetkem MS PZKO, organizování činnosti včetně činnosti hospodářské, přijímání finančních 

 závazků, zajištění výběru členských příspěvků a převádění jejich části HV PZKO podle § 13, čl. 7h, 

5. spolupráce s příbuznými spolky a orgány územní samosprávy v oblasti svého působiště, 

6. rozhodování ve věcech MS PZKO, u nichž stanovy takovéto rozhodování nesvěřují do kompetence členské schůzi  

 MS PZKO ani Revizní komise MS PZKO. 

 

REVIZNÍ KOMISE MÍSTNÍ SKUPINY PZKO 

§ 30 

 

1. Revizní komise MS PZKO je orgán zřízený k provádění kontroly činností MS PZKO. 

2. Členové revizní komise MS PZKO nemohou plnit funkci ve výboru MS PZKO. 

3. Revizní komise se skládá nejméně ze 3 členů, kteří na své první schůzi, prostou většinou hlasů volí ze svého 

 středu předsedu Revizní komise MS PZKO. 

4. Usnesení Revizní komise MS PZKO jsou přijímána hlasováním prostou většinou hlasů. 

 

§ 31 

 

Do kompetencí revizní komise MS PZKO patří: 

1. kontrola činností MS PZKO s ohledem na účelnost, regulérnost a soulad s právními předpisy, ustanoveními 

 Stanov PZKO a usneseními orgánů PZKO, 

2. spolupráce s RK PZKO, 

3. předkládání výboru MS PZKO poznámek, návrhů a doporučení týkajících se statutární a vedlejší hospodářské 

 činnosti, 

4. předkládání HV PZKO odůvodněných návrhů na zrušení usnesení výboru MS PZKO, které nejsou v souladu  

 s právními předpisy, ustanoveními Stanov PZKO, usneseními orgánů PZKO nebo poškozují PZKO, 

5. předkládání členské schůzi MS PZKO zpráv ze své činnosti. 

 

§ 32 

 

Revizní komise MS PZKO je povinna nejméně jednou za rok provést kontrolu činnosti MS PZKO.
 

 

§ 33 

 

Členové Revizní komise MS PZKO jsou oprávnění se účastnit schůzí výboru MS PZKO s poradním hlasem. 

 

§ 34 

 

Podrobný způsob a zásady činnosti revizní komise MS PZKO určuje řád schválený touto komisí na základě vzorového 

řádu, který je součástí Řádu PZKO. 

 

 

Článek VII 

MAJETEK A FINANCE 

§ 35 

 

Majetkem PZKO je:
 

1. Majetek PZKO spravovaný HV PZKO.
 

2. Majetek MS PZKO spravovaný výborem MS PZKO. 

 

§ 36 

 

PZKO může podnikat podle obecných zásad uvedených ve zvláštních právních předpisech v rozsahu sloužícím realizaci 

statutárních cílů PZKO. Veškerý čistý příjem ze statutární i hospodářské činnosti PZKO je určen na statutární činnost 

uvedenou v § 5 Stanov PZKO bez možnosti jeho rozdělení mezi členy PZKO. 
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§ 37 

 

Pokud členská schůze MS PZKO nerozhodne jinak, v případě zániku MS PZKO, přejde její majetek do majetku PZKO, 

který je spravován HV PZKO. 

 

§ 38 

 

1. PZKO může zakládat obchodní společnosti a nadace. 

2. PZKO se může sdružovat v existujících organizacích. 

 

 

Článek VIII 

ZMĚNA STANOV PZKO A ZÁNIK PZKO 

§ 39 

 

1. Změna stanov PZKO a zánik PZKO mohou být předmětem jednání Sjezdu delegátů PZKO jedině za podmínky, 

 že to bylo začleněno do programu jednání Sjezdu delegátů PZKO a k oznámení o svolání Sjezdu delegátů PZKO 

 byly přiloženy návrhy na příslušná usnesení, ve znění schváleném Konventem předsedů PZKO. 

2. Změna stanov PZKO nabývá účinnosti okamžikem jejího schválení. 

3. V případě předložení návrhu na zánik PZKO, Sjezd delegátů PZKO stanoví způsob provedení likvidace a způsob 

 naložení s majetkem PZKO. 

 

 

Článek IX  

ŘÁD PZKO 

§ 40 

 

Řád PZKO určuje způsob činnosti orgánů PZKO, jejích členů a organizačních jednotek HV PZKO. Určuje 

odpovědnost, oprávnění, povinnosti a způsob jejích zajištění. Řád PZKO vypracovává HV PZKO a schvaluje Konvent 

předsedů PZKO, po jeho přizpůsobení aktuálním organizačním požadavkům PZKO. Řád PZKO platí tak dlouho, dokud 

nebude schválen nový Řád PZKO. 

 

 

Článek X 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 41 

 

O záležitostech, které nejsou upraveny těmito stanovami PZKO a obecně závaznými právními předpisy rozhoduje Sjezd 

delegátů PZKO a v období mezi Sjezdy delegátů PZKO Konvent předsedů PZKO na návrh HV PZKO. 

 

 

 

Český Těšín, 2.10.2021  


