Stanovy
Stifterova pošumavského
železničního spolku
Preambule:
My, uživatelé, zaměstnanci a přátelé šumavských místních drah, any
přes bažiny a slatě kol jednoho pověstmi opředeného vrchu ku druhému skrze
hustý pohraniční hvozd vedou, uchváceni jsouce zádumčivou krásou
šumavského kraje a v úctě před tradicemi, fortelem, citem povšechné
zdokonalení služeb šumavských lokálních tratí a zpříjemnění života lidí kolem
nich, s obzvláštním důrazem na obnovení železničního spojení pro míru a citem
pro krásu otců našich otců a dědů našich dědů, navazujíce přitom na snahy o z
Volar do Pasova přes Nové Údolí, pro což vše jsme po dva a půl roku pilně s
potěchou v duši a s úsměvem na srdci pracovali, uvádíme Stifterův pošumavský
železniční spolek v oficiální existenci.
Budiž Šumavě a jejím drahám sláva, našemu konání pak požehnání!

Hlava 1 - Základní ustanovení
Čl. 1
Stifterův pošumavský železniční spolek (dále jen "spolek") je dobrovolným
sdružením občanů spolčených za účelem prosazování snah
- o zlepšení služeb šumavských místních tratí
- o propagaci železnic a šumavských drah obzvláště
- o návaznosti služeb turistických, dopravních, obchodních, rekreačních
a jiných na provoz šumavských železnic
- o zlepšení jména šumavských železnic a jejich personálu v očích veřejnosti
- o uchování historie šumavských místních tratí jak v podvědomí železničářů
i veřejnosti, tak prostřednictvím sbírky dochovaných historických předmětů
vztahujících se k Šumavě a jejím železnicím
- o zpříjemnění života lidí kolem šumavských tratí zlepšením informovanosti
o službách železnice a pořádáním rozmanitých kulturních, vzdělávacích
a kratochvilných akcí.
Čl. 2
Výše uvedené cíle hodlá spolek prosazovat prostřednictvím veřejného vystupování
svých členů, publikační činností, pořádáním akcí propagačního charakteru,
podporováním jízd zvláštních vlaků a spoluprácí s ostatními spolky a zájmovými
sdruženími na železnici i mimo ni.
Čl. 3
Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, vyjmenovaných v čl. 1.
Vedlejší činností spolku je podnikání nebo jiná výdělečná činnost, zejména prodej a
obchod. Účelem vedlejší činnosti je podpora hlavní činnosti a hospodárné využití
spolkového majetku.
Čl. 4
Sídlem spolku je Vimperk, Boubínská 17.
Čl. 5
Kmenovým působištěm spolku je oblast Šumavy, vymezená železničními tratěmi:
* Černý Kříž – České Budějovice
* Volary – Vimperk – Strakonice

* Číčenice – Volary – Nové Údolí.
Je-li toho pro zdar konkrétní akce či povšechné činnosti spolku zapotřebí, zasahuje
působnost spolku po celém území České republiky, případně Evropské unie,
převážně však do oblastí přiléhajících k Šumavě, tzn. na území Böhmerwaldu a
Mühlviertelu.
Čl. 6
Spolek pracuje jednak samostatně, jednak ve spolupráci s výkonnými jednotkami,
dceřinými společnostmi a orgány Českých drah, a. s. (ČD), Správy železniční
dopravní cesty, s. o. (SŽDC) a dalších dopravců, jednak ve spolupráci s jednotlivci a
právnickými subjekty na i mimo železnici.
Čl. 7
Cíle spolku jsou v souladu s ústavní listinou základních práv a svobod, v souladu
s platnými zákony včetně práva na soukromí.
Spolek se vynasnaží, aby cílů ani metod spolku nebylo zneužito.
Čl. 8
Spolek je samostatnou právnickou osobou, tzn. má právo svým jménem nabývat
práv a zavazovat se, tedy vystupovat v právních vztazích svým jménem a mít
i právní a majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Hlava 2 - Členství
Čl. 1
Členství ve spolku je řádné, příležitostné a čestné. Osoby právnické mohou být
toliko řádnými členy spolku.
Čl. 2
Řádným členem spolku se může stát kterýkoliv člověk bez ohledu na národnost,
pohlaví, rasu a státní příslušnost, který souhlasí s cíli spolku, bezvýhradně uznává
jeho stanovy a splní přijímací podmínky spolu s přijímacím obřadem. Kandidát se
může stát řádným členem spolku tehdy, pokud s jeho přijetím souhlasí na schůzi
přítomní řádní členové, a to jednomyslně.

Čl. 3
O řádné členství ve spolku žádá uchazeč dopisem adresovaným spolku a stvrzeným
svým podpisem. Podmínkou přijetí za řádného člena spolku je předchozí činnost
žadatele jako příležitostného člena spolku. Správní rada pak uloží žadateli
tzv. kandidátský úkol, kterým bude činnost ve prospěch šumavských lokálek nebo
Šumavy samotné.
Čl. 4
Příležitostným členem spolku se stává ta osoba, která při konkrétní akci pracuje
ve prospěch spolku a má o příležitostné členství zájem. Příležitostný člen je ustaven
jakýmkoliv členem správní rady a je o tom učiněn zápis. Toto členství musí být
konkrétně časově ohraničeno (časově či k určité akci).
Čl. 5
Čestným členem spolku může se stát toliko osoba nadmíru u členstva spolku vážená
a požívající všeobecné úcty.
Čl. 6
Důvodem, proč udělit dotyčné osobě čestné členství, budiž její nadmíru záslužná
činnost ve prospěch šumavských tratí, Šumavy, šumavského lidu, železnice jako
takové či spolku samotného.
Čl. 7
Budiž brán zřetel na to, by čestné členství nebylo udělováno ve všeobecné a dočasné
euforii, leč by se tak dostalo cti osobám ryzího charakteru a ne ojedinělých a
náhodných zásluh.
Čl. 8
Čestné členství lze udělit jen s předchozím souhlasem dotyčné osoby.
Čl. 9
Čestné členství budiž dotyčné osobě udělováno slavnostním způsobem.
Čl. 10
O udělení čestného členství rozhoduje ne toliko správní rada, nýbrž hlasováním
řádní členové spolku.

Čl. 11
Čestné členství smí být uděleno toliko jedenkráte do roka.
Čl. 12
Zánik členství:
Členství ve spolku zaniká vystoupením nebo vyloučením, nebo dalšími způsoby
uvedenými v zákoně (89/2012 Sb. – občanský zákoník, §237 - §242).

Hlava 3 - Práva a povinnosti členů
Čl. 1
Práva řádného člena jsou tato:
- volit a být volen do správní rady spolku
- účastnit se všech akcí spolku
- požívat cti být na veřejnosti představován coby "člen Stifterova
pošumavského železničního spolku"
Čl. 2
Povinnosti řádného a příležitostného člena jsou tyto:
- znát a dodržovat stanovy spolku
- nebrat jména spolku nadarmo
- účastnit se akcí spolku, pakliže nemá dostatečného důvodu pro neúčast
- ctít posvátná místa spolku
- zhlédnout film "Přednosta stanice", je-li tento promítán v okruhu padesáti
kilometrů od místa pobytu člena
Čl. 3
Příležitostný člen spolku má právo vystupovat jménem spolku a požívat jeho výhod.
Příležitostný člen má právo hlasu poradního. Jeho náměty je nutno projednávat jako
náměty člena řádného, avšak příležitostný člen nemá právo hlasovat. Náměty podává
příležitostný člen prostřednictvím člena řádného či čestného.

Čl. 4

Práva čestného člena jsou tato:
- vzdát se svého členství
- být seznamován s výročními zprávami spolku a s plánem akcí
na kalendářní rok
Čl. 5
Povinnosti čestného člena nejsou žádné.
Čl. 6
Čestný člen spolku
- nemůže volit a být volen do orgánů spolku
- má toliko hlas poradní
- budiž zván na všechny valné hromady spolku a budiž přizván ke všem
akcím a oslavám spolku, jejichž důstojnost toho - s ohledem na čestného
člena - dovoluje

Hlava 4 - Rozhodování
Čl. 1
Všechna rozhodování v orgánech spolku jsou platná toliko při nadpoloviční účasti
všech členů.
Čl. 2
Čestní členové nebudiž pro tento účel započítáváni.
Čl. 3
Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných hlasů. Výjímka z tohoto
článku - viz hlava 8, čl. 1 - 3.

Hlava 5 – Statutární orgány spolku
Čl. 1
Statutárními orgány spolku jsou valná hromada a správní rada spolku.
Čl. 2
Valná hromada je nejvyšším statutárním orgánem spolku. Správní rada je nejvyšším
statutárním orgánem spolku v období mezi konáním valných hromad.
Čl. 3
Valná hromada bývá svolávána nejméně jedenkrát ročně, zpravidla začátkem roku.
Řádnou valnou hromadu svolává správní rada. Mimořádnou valnou hromadu může
svolat správní rada nebo nadpoloviční většina řádných členů spolku.
Svolávání valné hromady, řádné i mimořádné, se provádí způsobem v místě
obvyklým.
Čl. 4
Pouze valná hromada může změnit stanovy a název spolku.
Čl. 5
Pouze valná hromada může vyloučit řádného člena spolku proti jeho vůli. Oproti
tomu, ukončení členství řádného člena na jeho vlastní žádost a zrušení členství
čestného člena spolku, pakliže se ho tento písemně vzdá, stvrzuje správní rada
spolku.
Čl. 6
Pouze valné hromadě přísluší právo zrušit spolek (viz hlava 8, čl. 1 - 3).
Čl. 7
Správní rada spolku má 3 členy.
Členy správní rady jsou:
- předseda správní rady
- místopředseda správní rady
- sekretář správní rady
Sekretář správní rady spolku může zároveň plnit funkci jednatele spolku.
Každý ze členů správní rady je oprávněn samostatně jednat a rozhodovat jménem
spolku, za svá rozhodnutí nese plnou právní i morální odpovědnost.
Jednatel spolku má právo uzavírat dohody a smlouvy jménem spolku, vždy však po
předchozím pověření členem správní rady spolku.

Čl. 8
Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání správní rady svolává předseda
správní rady. Mimořádné zasedání správní rady svolává kterýkoliv ze členů správní
rady. Zasedání správní rady je svoláváno způsobem v místě obvyklým.
Čl. 9
Předseda a místopředseda správní rady a jednatel spolku reprezentují spolek na
veřejnosti.
Čl. 10
Správní rada je volena na období pěti kalendářních let valnou hromadou.
Čl. 11
V případě nepřítomnosti předsedy správní rady jej zastupuje místopředseda a to se
všemi právy i povinnostmi.
Čl. 12
Kterýkoliv ze členů správní rady může být během svého funkčního období odvolán
rozhodnutím valné hromady. Nový člen správní rady musí být zvolen na téže valné
hromadě.

Hlava 6 - Organizační jednotky
Čl. 1
Organizační jednotky spolku nejsou ustanoveny.

Hlava 7 - Hospodaření spolku
Čl. 1
Zdrojem finančního zabezpečení spolku jsou:
- výnosy z akcí spolku
- dary a odkazy
- subvence
- úroky z konta

Čl. 2

Finanční prostředky jsou vedeny na kontě u vybraného peněžního ústavu.
Čl. 3
Finanční prostředky eviduje jednatel spolku nebo člen spolku, pověřený správní
radou spolku. Evidence je vedena v souladu s platnými zákony.
Čl. 4
Nakládat s finančními prostředky a majetkem spolku je oprávněna správní rada,
případně jí pověřený člen spolku nebo jednatel spolku.
Čl. 5
Zpráva o hospodaření s majetkem spolku a jeho stav budiž součástí každé zprávy
o zasedání správní rady a součástí každé výroční zprávy spolku.
Čl. 6
Výroční zprávu předkládá předseda spolku po jejím schválení správní radou
na každém zasedání valné hromady. Výroční zpráva budiž na pořadu jednání valné
hromady zařazena před bod volby nové správní rady.

Hlava 8 - Ukončení činnosti spolku
Čl. 1
K ukončení činnosti spolku a tedy k jeho zrušení může dojít pouze a jen
rozhodnutím valné hromady a to pouze jednomyslným rozhodnutím všech
přítomných členů, tedy nikoliv pouhou nadpoloviční většinou hlasů.
Čl. 2
Dojde-li k zániku spolku, rozhodne valná hromada na témže zasedání o způsobu
naložení s majetkem spolku.
Čl. 3
Došlo-li by, nedej Bože, k zrušení či zničení tratí šumavských drah, nebudiž tato
skutečnost důvodem k ukončení činnosti spolku, naopak, staniž se toto popudem
k vyšší aktivitě spolku a k nasměrování jeho činnosti k obnově a zachování
železničního provozu na Šumavě. Do stanov pak budiž přidán další cíl spolku,
kterýmžto nechť se stane bod "potrestání viníků oné zrůdné zhovadilosti".

Hlava 9 - Závěrečná ustanovení
Čl. 1
Stanovy spolku jsou závazné pro všechny řádné, příležitostné i čestné členy spolku.
Čl. 2
Změny ve stanovách může provést jen valná hromada spolku.
Čl. 3
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem zápisu spolku do veřejného rejstříku.
(1.1.2014 – pod č. L1629, vedený u KS v Českých Budějovicích).
Změna stanov spolku nabývá platnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku (po
předchozím schválení valnou hromadou spolku).
Čl. 4
Datem založení spolku je 13. 1. 1991, datem vzniku spolku je datum registrace
spolku (provedena Civilně správním úsekem Ministerstva vnitra 4. ledna 1994 pod č.
j. II/s - OS/1-23 097/94R.)
Čl. 5
Situace těmito stanovami nepostižené budiž řešeny dle platných zákonů České
republiky, za použití zdravého selského rozumu, dle nejlepšího vědomí a svědomí a
na základě zvyklostí prostého lidu kol tratí šumavských místních drah.

Hlava 10 - Symboly spolku
Čl. 1
Znak spolku tvoří tmavozelená silueta smrku (symbolizujícího Šumavu), přes kterou
je položeno zlaté okřídlené kolo (symbolizující železnici), přes jehož střed je
umístěna bílá oválná plaketa s velkým zdobeným modrým písmenem "S"
(symbolizující osobu Adalberta Stiftera). Znak spolku je možno používat i ve
dvoubarevné verzi (černo/bílá, modro/bílá, atd.)
Čl. 2

Souhlas k užití znaku a názvu spolku jiným subjektem než členem spolku smí udělit
kterýkoliv člen správní rady.

Hlava 11 (Neobsazeno)

Příloha 1 – Znak Stifterova pošumavského železničního spolku

