SUDETONĚMECKÉ KRAJANSKÉ SDRUŽENÍ
V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU
ZAPSANÝ SPOLEK

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLKU V ROCE 2015

V souladu s ustanovením čl. 11 odst. 6 písm. d) stanov předkládá výkonný výbor Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zapsaného spolku, členské schůzi tuto
zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015:

1. Právní postavení spolku
Rok 2015 byl prvním rokem existence Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zapsaného spolku. Ačkoli spolek byl založen již v r. 2009, trvalo pět a půl roku,
než mu státní orgány České republiky umožnily působit v souladu s cíli činnosti vytčenými ve
spolkových stanovách; stalo se tak právní mocí rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne
3. března 2015, č. j. 8 As 67/2014-69, tedy dne 17. března 2015.
Tuto skutečnost vnímá výkonný výbor jako ostudu České republiky a důkaz o závažném deﬁcitu náležitostí materiálního právního státu v této zemi, v níž není dostatečně respektována
spolčovací svoboda a svoboda projevu je v plné šíři garantována jen takovým projevům, které
jsou v souladu s panující státní doktrinou a s oﬁciálním výkladem historie.
Včasnou a účinnou ochranu dlouhodobě porušovaným právům zakladatelů spolku neposkytly
ani soudy, na něž se zakladatelé obraceli, jmenovitě Městský soud v Praze, Vrchní soud v Praze
a Nejvyšší správní soud.
Nadto byl v době mezi založením a vznikem spolku v nepřímé souvislosti se spolkovou činností trestně stíhán jeden z jeho zakladatelů, Jan Šinágl, ve zjevné snaze presentovat cíle
spolku jako nelegitimní a úsilí o jejich prosazování vydávat za trestnou činnost. Této kriminalisaci učinil přítrž až Okresní soud v Berouně, jehož usnesení o zastavení trestního stíhání
Jana Šinágla následně potvrdil Krajský soud v Praze.
V nejkratší možné době po vzniku spolku se uskutečnila změna jeho názvu a stanov tak, aby
vyhověly nové právní úpravě občanského zákoníku. Stalo se tak na valné hromadě, jež se
konala dne 8. dubna 2015 v Praze.
Na této valné hromadě byly schváleny nové stanovy a bylo rozhodnuto o změně názvu spolku
na Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zapsaný spolek. Dosavadní
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členové představenstva Wolfgang Habermann, Tomáš Pecina a Jan Šinágl se účinností nových
stanov stali členy výkonného výboru spolku.
Spolek i členové jeho statutárního orgánu jsou řádně zapsáni ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze a spolek vyvíjí činnost v souladu se všemi právními předpisy, jimiž
je vázán.

2. Politické okolnosti činnosti spolku
Přibližně v době vzniku spolku došlo k významné události, jež předznamenala charakter prvního roku spolkové činnosti: německá organisace zasazující se za práva sudetských Němců
Sudetendeutsche Landsmannschaft e. V. se sídlem v Mnichově se pokusila změnit své stanovy
tak, že z nich vypustila požadavek na domovské právo a náhradu za konﬁskovaný majetek.
Tento pokus byl částí nespokojených členů označen za nelegitimní a byl napaden žalobou
u soudu.
Tato iniciativa, jakkoli snad dobře míněná, byla presidentem České republiky Milošem Zemanem při jeho návštěvě Chebska glosována tak, že sudetoněmecké krajanské sdružení je
bezvýznamným spolkem, a tato percepce se ukázala být v České republice všeobecnou: tím,
že sudetští Němci se prostřednictvím své střešní organisace oﬁciálně vzdali svých klíčových
práv, přestali být v České republice vnímáni jako politicky relevantní síla.
Škody tímto vývojem způsobené hodnotí výkonný výbor jako nevratné a valnou měrou paralysující i činnost samotného spolku, který nemůže – a ani nechce – vystupovat na obranu
práv někoho, kdo ostentativně deklaroval, že se těchto práv vzdává a na jejich respektování
nadále netrvá.
Z toho důvodu se spolková činnost Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, zapsaného spolku, omezila na nezbytné minimum v očekávání toho, jak se situace
v mnichovském sdružení bude dále vyvíjet. Spolek proto neuspořádal původně plánované
akce, jako zářijové Karlovarské sudetoněmecké dny, nezřídil vydavatelství sudetik Sudetenverlag,
nezahájil výstavbu pomníků připomínajících vyhnání a jeho představitelé se ani nepokoušeli
nad rámec povinné zdvořilosti navazovat styky se sudetskými Němci a jejich organisacemi.

3. Členská základna
Výkonný výbor rozhodoval o podaných přihláškách v souladu s postupem podle čl. 4 stanov.
Některé přihlášky schválil, některé zamítl a některé nebyly výkonnému výboru předloženy
k hlasování, neboť zájemce o členství nebyl schopen označit věrohodnou a výkonnému výboru známou osobu ručitele.
Výkonný výbor zvažuje, že časem navrhne členské schůzi změnu stanov, jíž budou zmírněny
podmínky přijetí zrušením povinnosti opatřit přihlášku úředně ověřeným podpisem žadatele,
avšak prozatím tento návrh zpracován nebyl a zůstává v rovině úvah. Podobně výkonný výbor
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uvažuje o modiﬁkaci povinnosti označit ručitele; ta nevyvěrá ze stanov a k její změně může
výkonný výbor přistoupit, nazraje-li k tomu čas, sua sponte.

4. Orgány spolku
Spolek dosud neustavil žádné fakultativní orgány, neboť jich nebylo zapotřebí. Podobně spolek 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. 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 jsou členům spolku poskytovány zpravidla bezplatně, ostatním zájemcům jsou prodávány prostřednictvím e-shopu.
Spolek vlastní zmíněné skladové zásoby propagačních předmětů a dále dvě internetové domény druhého řádu (sudetsti-nemci.cz a sudetstinemci.cz), jakož i neomezenou licenci k užití
spolkového loga. Činnost spolku byla 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 disposici k nahlédnutí v sídle spolku.
V Praze dne 14. dubna 2016
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Digitálně podepsal: Tomáš Pecina
Certifikát: P120684
Vydal: PostSignum Qualified CA 2
Datum a čas: 26.03.2016 18:40:07

