
SUDETONĚMECKÉ KRAJANSKÉ SDRUŽENÍ
V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

ZAPSANÝ SPOLEK

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLKU V ROCE 2017

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 2017:

1. Právní postavení spolku

Rok 2017 byl třetím rokem existence Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, naMoravě
a ve Slezsku, zapsaného spolku.

V tomto roce se uskutečnila jedna členská schůze, uspořádaná dne 3. května 2017, na níž byla
schválena výroční zpráva za předcházející rok. Personální složení výkonného výboru spolku
se nezměnilo.

2. Politické okolnosti činnosti spolku

Činnost spolku stejně jako v roce předchozím reflektovala dění kolem mnichovského Sude-
tendeutsche Landsmannschaft e. V. Stav právních sporů tohoto krajanského sdružení týkající se
proponované změny stanov je v současné době nejasný, interpretace soudních rozhodnutí
se diametrálně liší podle toho, kým jsou podávány. Jak bylo však konstatováno již v loňské
zprávě, obrazu sudetských Němců to rozhodně neprospělo, neboť jak spolek samotný, tak
sudetoněmecká ethnická skupina stále více ustupují do bezvýznamnosti.

Thema genocidia na sudetoněmeckém obyvatelstvu je tak dále marginalisováno a učiněno
mrtvou historií; činnost sudetoněmeckých spolkůmá pohříchu charakter převážně až výlučně
folklorně-nostalgický.

Z toho důvodu se spolková činnost Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, zapsaného spolku, stejně jako v předchozích dvou letech, omezila z větší části na
nezbytnéminimum v očekávání toho, zda nedojde k positivnímu vývoji v mnichovském sdru-
žení, případně v jeho partnerském sdružení rakouském. Očekávání v tomto směru zůstala
arci nenaplněna.
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Český spolek stále není schopen realisovat cíle své činnosti, aniž by tyto cíle aspoň zčásti
sdílel partnerský spolek německý, a diskrepance mezi programy obou spolků je značná a ob-
tížně překonatelná.

3. Členská základna

Ve sledovaném období bylo přijato několik nových členů spolku.

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 pokračoval v občanskoprávním sporu, týkajícím se žaloby na
ochranu osobnosti na Českou republiku – kancelář Senátu za vůči sudetskýmNěmcům hrubě
hanlivý projev předsedy Senátu Milana Štěcha v Terezíně. O žalobě bylo zatím rozhodnuto
v I. stupni, a to v neprospěch spolku. Pravomocné ukončení sporu lze očekávat v r. 2018;
zda bude spolek schopen finančně pokrýt náklady dovolacího řízení, není v tuto chvíli jasné
a bude to zřejmě předmětem diskuse na členské schůzi.

6. Sbírka na stavbu pomníků

Spolek ve sledovaném období získal povolení k provedení veřejné sbírky, ze které bude fi-
nancováno zřizování pomníků na místech poválečných násilností na sudetoněmeckém oby-
vatelstvu. Sbírka doposud nebyla veřejně vyhlášena, očekává se, že se tak stane po dokončení
německé verse spolkového webu v r. 2018.

7. Hospodaření spolku

Ve sledovaném období byl objem hospodářské aktivity spolku opět zcela bagatelní. V dů-
sledku zavedení elektronické evidence tržeb (EET) spolek přestal provozovat e-shop s pro-
pagačními předměty a náklady, které mu vznikly, tvořené z největší části soudními poplatky,
byly pokryty dobrovolnými příspěvky členů.
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Spolek vlastní zmíněné skladové zásoby propagačních předmětů a dále internetovou doménu
druhého řádu (sudetsti-nemci.cz), jakož i neomezenou licenci k užití spolkového loga.

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 18. dubna 2018

Zpracoval: Tomáš Pecina, člen výkonného výboru
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