
SUDETONĚMECKÉ KRAJANSKÉ SDRUŽENÍ
V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

ZAPSANÝ SPOLEK

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLKU V ROCE 2016

V souladu s ustanovením čl. 11 odst. 6 písm. d) stanov předkládá výkonný výbor Sudetoněmec-
kého krajanského sdružení v Čechách, naMoravě a ve Slezsku, zapsaného spolku, členské schůzi tuto
zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016:

1. Právní postavení spolku

Rok 2016 byl druhým rokem existence Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Mo-
ravě a ve Slezsku, zapsaného spolku.

V tomto roce se uskutečnila jedna členská schůze, uspořádaná dne 14. dubna 2016, na níž byla
schválena výroční zpráva za předcházející rok. Personální složení výkonného výboru spolku
se nezměnilo.

2. Politické okolnosti činnosti spolku

Činnost spolku nutně reflektovala dění kolemmnichovského Sudetendeutsche Landsmannschaft
e. V. Toto krajanské sdružení u soudu neprosadilo změnu stanov tak, že se z nich vypouští po-
žadavek na domovské právo a náhradu za konfiskovaný majetek, avšak následně byla iden-
tická změna inkorporována do další novelisace stanov a byla opět příslušným orgánem mni-
chovského spolku schválena.

Obrazu sudetských Němců to navzdory očekávání německé strany spíše uškodilo, neboť jak
spolek samotný, tak sudetoněmecká ethnická skupina stále více ustupují do bezvýznamnosti.

Jedinou událostí, jež byla ve větší míře traktována českými sdělovacími prostředky, bylo vy-
stoupení ministra kultury Daniela Hermana na Sudetoněmeckém sněmu, a v menší míře pak
některé akce v České republice, jichž se představitelé tohoto spolku zúčastnili. Zájem sdělo-
vacích prostředků o sudetoněmeckou thematiku však dále ochabuje a zůstává setrvale mar-
ginální, a to včetně medií blízkých Komunistické straně Čech a Moravy, která se doposud o tuto
problematiku zajímala a opakovaně ji thematisovala.

BRATŘÍ NEJEDLÝCH 335, CZ-26753 ŽEBRÁK, ČESKÁ REPUBLIKA, DS: ysw2u39, IČO: 03998061

TEL. + 420 775 239 148 / FAX + 420 222 211 785 / INFO@SUDETSTI-NEMCI.CZ
WWW.SUDETSTI-NEMCI.CZ/CS



– 2 –

Celkově se dá říci, že v současnédoběbylo themagenocidia na sudetoněmeckémobyvatelstvu
přeneseno již zcela z roviny politické do roviny historiografické. Obecně roste podíl obyvatel
České republiky, kteří se k vyhnání sudetských Němců staví negativně nebo spíše negativně,
avšak o možnosti jakkoli toto příkoří kompensovat se již ani neuvažuje.

Spolek Sudetendeutsche Landsmannschaft e. V. tak nedosáhl nic z politických cílů, pro něž byl
před téměř 70 lety založen, a stal se folklorním sdružením.

Z toho důvodu se spolková činnost Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, zapsaného spolku, stejně jako v předchozím roce, omezila na nezbytné minimum
v očekávání toho, zda nedojde k positivnímu vývoji v mnichovském sdružení.

Český spolek není schopen realisovat cíle své činnosti, aniž by tyto cíle sdílel partnerský spolek
německý, a diskrepance mezi programy obou spolků je značná a stěží překonatelná.

3. Členská základna

Členská základna spolku se ve sledovaném období nezměnila.

4. Orgány spolku

Spolek dosud neustavil žádné fakultativní orgány, neboť jich nebylo zapotřebí. Podobně spo-
lek zatím nemá ani žádné zaměstnance, všechny potřebné administrativní práce vykonávají
bezplatně členové výkonného výboru.

Výkonný výbor ve sledovaném období přijímal všechna svá usnesení hlasováním per rollam.
Předseda ani místopředsedové výkonného výboru nebyli dosud zvoleni.

5. Právní spory

Ve sledovaném období spolek inicioval jeden právní spor, v němž podal žalobu na ochranu
osobnosti na Českou republiku – kancelář Senátu za vůči sudetským Němcům hrubě hanlivý
projev předsedy Senátu Milana Štěcha v Terezíně. O žalobě nebylo zatím rozhodnuto ani
v I. stupni.

6. Hospodaření spolku

Ve sledovaném období byl objem hospodářské aktivity spolku zcela bagatelní a omezil se na
výrobu a prodej propagačních předmětů, odznaků a samolepek. Ty byly členům spolku po-
skytovány zpravidla bezplatně, ostatním zájemcům byly prodávány prostřednictvím e-shopu.
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Koncem roku byl však e-shop zrušen, neboť jeho další provozování by vyžadovalo investici
do vybavení pro elektronickou evidenci tržeb (EET). Náklady na jeho pořízení by podstatně
převýšily případný zisk z dalšího prodeje nabízených propagačních předmětů.

Spolek vlastní zmíněné skladové zásoby propagačních předmětů a dále internetovou doménu
druhého řádu (sudetsti-nemci.cz), jakož i neomezenou licenci k užití spolkového loga. Regis-
traci druhé domény, sudetstinemci.cz, spolek zrušil, neboť pro ni neměl účelné využití. Činnost
spolku byla opět v celém rozsahu financována ze sponsorských příspěvků člena výkonného
výboru Tomáše Peciny.

Účetní závěrka a kopie přiznání k dani z příjmu právnických osob jsou členům spolku k dispo-
sici k nahlédnutí v sídle spolku; účetní závěrky jsou rovněž založeny ve sbírce listin veřejného
rejstříku právnických osob.

V Praze dne 3. května 2017

Zpracoval: Tomáš Pecina, člen výkonného výboru
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