Stanovy Matice slezské
Čl. 1
Název organizace
1. Název organizace: Matice slezská.
2. Matice slezská (dále jen MS) je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

Čl. 2
Sídlo a působnost organizace
1. Sídlem Matice slezské je Matiční dům na Matiční 175/2, Opava – Město, PSČ 746 01.
2. MS vyvíjí činnost zejména na území historického Českého Slezska a v dalších místech
ČR, v nichž je o činnost MS zájem.

Čl. 3
Účel organizace
1. Matice slezská vědomě navazuje na poslání a činnost Matice opavské a Slezské
matice osvěty lidové v Českém Těšíně. MS sdružuje občany, kulturní instituce a jiné
zájemce o zachování kulturních, historických, uměleckých a národních hodnot
v oblasti svého působení.
2. MS si pro svou činnost stanoví následující cíle:
a) Šířit osvětu v oblasti své činnosti, napomáhat vzdělávání a výchově obyvatel
slezského regionu a zvyšovat jejich úroveň kulturní, sociální a mravní.
b) Spolupracovat v péči o záchranu a ochranu památek přírodních, historických,
kulturních a uměleckých a dbát o zachování národních a lidových tradic
slezského regionu.
c) Napomáhat vzájemnému sbližování obyvatelstva ve slezském regionu bez
ohledu na rozdíly jejich původu či národnosti.
d) Provádět kulturně-výchovnou a popularizační činnost zaměřenou na
propagaci zejména slezského regionu a jeho obyvatel, a to uvnitř i vně tohoto
regionu a za tím účelem pořádat vhodné akce (výstavy, exkurze, zájezdy,
slavnosti, shromáždění aj.).
e) Pomáhat odborným, kulturním a osvětovým institucím, vědeckým a
vlastivědným pracovníkům, umělcům a ostatním zájemcům při jejich
činnostech tématicky se vztahujících ke slezskému regionu.
f) Zpřístupňovat svým členům a všem občanům výsledky své práce
publicistickou a vydavatelskou činností a zřizováním kulturních a zájmových
institucí.
g) Spolupracovat s obdobnými sdruženími a organizacemi, s rodáky ze slezského
regionu a dalšími organizacemi tuzemskými i zahraničními.
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Čl. 4
Členství, práva a povinnosti členů MS
1. Členem Matice slezské může být fyzická nebo právnická osoba, která podepsala
přihlášku do MS a byla přijata výborem pobočného spolku MS. Členství nabývá
platnosti zaplacením zápisného a členského příspěvku, případně rozhodnutím
příslušného výboru MS. U fyzických osob mladších 15 let je nutný souhlas zákonného
zástupce.
2. Členové Matice slezské jsou:
a) řádní; členství vzniká podepsáním přihlášky fyzickou osobou a přijetím
výborem pobočného spolku MS, u něhož byla přihláška podána;
b) podporující; členství vzniká podepsáním přihlášky fyzickou nebo právnickou
osobou, přijetím výborem pobočného spolku MS, u něhož byla přihláška
podána, a složením příspěvku podporujícího člena, jehož výši stanoví výbor
pobočného spolku MS, který člena přijímá,
c) čestní; členství vzniká rozhodnutím ústředního výboru MS u fyzických osob,
které se významně zasloužily o plnění účelu MS nebo jiným významným
způsobem se zasloužily o slezský region a jeho obyvatelstvo;
d) kolektivní; členství vzniká podáním přihlášky právnickou osobou (organizací) a
přijetím výborem pobočného spolku MS, u něhož byla přihláška podána. O
kolektivním členství uzavře výbor pobočného spolku MS s kolektivním členem
dohodu, v níž se upřesňují práva a povinnosti kolektivního člena nad rámec
těchto stanov.
3. Členství v MS zaniká:
a) písemným nebo ústním sdělením o vystoupení z MS;
b) úmrtím, u právnické osoby zánikem organizace;
c) vyškrtnutím pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků (po rozhodnutí
příslušného výboru pobočného spolku MS);
d) vyloučením z MS pro porušení stanov nebo pro trestný čin či jiný čin vzbuzující
u členů MS hluboké pohoršení. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze
pobočného spolku dvoutřetinovou většinou přítomných, do konání členské
schůze může výbor pobočného spolku členovi členství pozastavit.
4. Práva členů MS
Člen má právo:
a) zúčastnit se života a činnosti MS a předkládat kterémukoliv jejímu orgánu
iniciativní návrhy;
b) volit a být volen do všech orgánů MS. U členů mladších 18 let musí být návrh
na kandidáta předem odsouhlasen nadřízeným orgánem MS;
c) domáhat se ochrany práv a svých oprávněných zájmů a žádat osobní účast
v případech, kde se jedná o činnost MS jeho se týkající.
U kolektivního člena se členská práva naplňují zástupcem jím jmenovaným trvale
nebo pro každý jednotlivý případ.
5. Povinnosti členů:
a) dodržovat stanovy MS a usnesení jejích orgánů;
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b) aktivně se podílet na plnění cílů MS;
c) propagovat úkoly a cíle MS mezi veřejností a získávat další členy do MS;
d) platit řádně a včas členské příspěvky dle příspěvkového řádu. Členové čestní
příspěvky neplatí, členové podporující neplatí členské příspěvky podle
příspěvkového řádu, ale přispívají na činnost MS dle svých možností a podle
potřeb MS, kolektivní členové platí příspěvky ve výši dohodnuté s příslušným
výborem pobočného spolku MS.
6. Čestní členové nemusí být organizováni v žádném pobočném spolku MS.

Čl. 5
Organizační struktura MS
1. Organizační strukturu MS tvoří:
a) Ústřední výbor MS;
b) Opavská oblast (navazuje jako nástupnická organizace na Matici opavskou) a
Těšínská oblast (navazuje jako nástupnická organizace na Slezskou matici
osvěty lidové) v čele s oblastními radami se sídlem v Opavě (pro Opavskou
oblast) a Českém Těšíně (pro Těšínskou oblast). Oblasti mohou mít právní
subjektivitu, pak mají statut pobočných spolků (dále jen oblasti).
c) Místní a zájmové pobočné spolky MS, které jsou základními organizačními
jednotkami MS a mají právní subjektivitu (dále jen pobočné spolky).
d) Pobočné spolky a oblasti zřizuje Ústřední výbor MS.
2. Místní pobočné spolky působí ve městech a obcích nebo jejich částech, případně při
různých institucích (např. školách, ústavech apod.). Oblastní pobočné spolky působí
v širších regionech (např. v několika obcích nebo místech). Zájmové pobočné spolky
utvářejí členové MS se specificky zaměřenými zájmy, např. divadelní, hudební apod.
3. Oblasti koordinují činnost matičních pobočných spolků v dané oblasti, zaštiťují jejich
významné akce a pořádají akce přesahující možnosti pobočných spolků.
4. Pobočné spolky včetně oblastí podle potřeby mohou zřizovat vlastní sekretariát
s profesními pracovníky. Náklady na tato zařízení hradí příslušný pobočný spolek.
5. Název organizační jednotky MS (pobočného spolku) je odvozen z názvu Matice
slezská s připojeným označením „pobočný spolek“ a vlastním názvem dle místa či
oblasti, v které působí.

Čl. 6
Orgány MS
1. Orgány MS jsou:
a) shromáždění zástupců oblastí;
b) ústřední výbor MS;
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c)
d)
e)
f)

oblastní schůze zástupců pobočných spolků;
oblastní rada MS;
členská schůze pobočného spolku;
výbor pobočného spolku MS.

2. Shromáždění zástupců oblastí:
a) Je vrcholným orgánem MS; svolává jej předseda ústředního výboru MS
nejméně 1x za tři roky, a to střídavě do Opavské a Těšínské oblasti. V případě
potřeby může svolat předseda ústředního výboru MS zástupce oblastí
k mimořádnému zasedání.
b) Zástupci oblastí na shromáždění jsou voleni výbory pobočných spolků. Z každé
oblasti je na shromáždění volen stejný počet zástupců, který stanoví ústřední
výbor MS.
c) Shromáždění zástupců oblastí je způsobilé usnášení, je-li přítomna alespoň
polovina zvolených zástupců. Nesejde-li se potřebný počet zástupců ve
stanovený čas, je shromáždění zástupců oblastí usnášeníschopné o půl hodiny
později i za přítomnosti jedné třetiny volených zástupců.
d) Shromáždění zástupců oblastí volí na dobu 3 let předsedu, místopředsedu a
další členy ústředního výboru. Každá z oblastí je zastoupena stejným počtem
členů a předseda ústředního výboru je vždy z jiné oblasti než místopředseda.
e) Pravomoc shromáždění zástupců oblastí:
- hodnotí zprávy členů ústředního výboru a schvaluje je;
- schvaluje, upravuje a vykládá stanovy MS a schvaluje jednací řád
ústředního výboru;
- rozhoduje o všech důležitých otázkách činnosti MS a o závažných
majetkových záležitostech MS;
- rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí ústředního výboru MS;
- rozhoduje o zrušení pobočného spolku MS.
3. Ústřední výbor MS:
a) Je tvořen předsedou, místopředsedou a nejméně dalšími 10 členy, přičemž
každá z oblastí je zastoupena stejným počtem členů. Předsedové oblastních
rad jsou ze své funkce vždy členy ústředního výboru.
a) Předseda ústřední výboru MS je statutárním orgánem MS, který jedná za MS
samostatně, a to tak, že k názvu MS připojí své jméno a podpis. Předseda
může pověřit k jednání v konkrétní záležitosti další osobu.
b) Ústřední výbor je volen shromážděním zástupců oblastí, přičemž předseda a
místopředseda jsou voleni jmenovitě. Členové ústředního výboru si rozdělují
funkce na prvním zasedání zvoleného ústředního výboru. Místopředseda
ústředního výboru je vždy z jiné oblasti než předseda
b) Ústřední výbor svolává k zasedání jeho předseda nebo jím pověřený člen
ústředního výboru nejméně 2x ročně střídavě do míst v obou oblastech.
Předseda je povinen svolat mimořádnou schůzi ústředního výboru na přání
nejméně jedné třetiny členů ústředního výboru. Ústřední výbor je schopný
usnášení, je-li přítomná alespoň třetina členů. Nesejde-li se ve stanovený čas
potřebný počet členů, je výbor schopný usnášení o půl hodiny později při
jakékoli účasti, nejméně však 3 členů.
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c) Pravomoc ústředního výboru:
- řídí a usměrňuje činnost MS;
- udržuje styky s oblastními radami, poskytuje jim informace, porady a
pomoc;
- rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím oblastní schůze zástupců
pobočných spolků;
- jmenuje čestné členy MS;
- řeší a ošetřuje majetkoprávní vztahy
- rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočných spolků
- schvaluje a vydává směrnice pro významné úseky činnosti
pobočných spolků a oblastí MS;
- schvaluje organizační řády složek MS;
- zpracovává podklady a navrhuje zrušení pobočného spolku pro
shromáždění zástupců oblastí
- stanoví počet zástupců pro shromáždění zástupců oblastí.
4. Oblastní schůze zástupců pobočných spolků:
a) Je vrcholným orgánem oblasti Matice slezské. Svolává ji předseda oblastní
rady nejméně 1x za tři roky. Předseda oblastní rady je povinen svolat
mimořádnou schůzi zástupců pobočných spolků, požádá-li o to alespoň jedna
třetina pobočných spolků oblasti.
b) Zástupce pobočných spolků na oblastní schůzi volí výbory pobočných spolků.
Každý pobočný spolek volí zástupce, jejichž počet stanoví oblastní rada před
svoláním oblastní schůze.
c) Oblastní schůze zástupců pobočných spolků je schopná usnášení, je–li
přítomna alespoň polovina počtu zvolených zástupců. Nesejde-li se potřebný
počet zástupců ve stanovený čas, je schůze schopna usnášení o půl hodiny
později i za přítomnosti jedné třetiny zástupců.
d) Oblastní schůze zástupců pobočných spolků volí na dobu tří let předsedu a
potřebný počet členů oblastní rady.
e) Pravomoc oblastní schůze zástupců pobočných spolků:
- hodnotí zprávy členů oblastní rady;
- rozhoduje o důležitých otázkách činnosti v oblasti a o závažnějších
majetkových záležitostech oblasti;
- rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím oblastní rady MS;
- volí delegáty na shromáždění zástupců oblastí.
5. Oblastní rada Matice slezské:
a) Je tvořena předsedou a potřebným počtem členů podle počtu pobočných
spolků v příslušné oblasti.
b) Oblastní rada je volena oblastní schůzí zástupců pobočných spolků v příslušné
oblasti. Předseda se volí jmenovitě, členové oblastní rady si rozdělí funkce na
prvním zasedání oblastní rady.
c) Pravomoc oblastní rady:
- koordinuje činnost pobočných spolků v oblasti;
- organizuje ustavování místních a zájmových pobočných spolků MS;
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připravuje a zpracovává hospodářské záležitosti oblasti pro oblastní
schůzi zástupců pobočných spolků;
- udržuje styk s pobočnými spolky, poskytuje jim informace a pomoc;
- rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím členských schůzí
pobočných spolků
- stanoví počet zástupců pobočných spolků pro shromáždění zástupců
oblastí.
d) Oblastní rada se schází dle potřeby a svolává ji předseda oblastní rady.
-

6. Členská schůze pobočného spolku:
c) Je nejvyšším orgánem pobočného spolku MS. Svolává ji předseda pobočného
spolku nejméně 1x za rok. Předseda je povinen svolat členskou schůzi vždy,
požádá-li o to polovina členů výboru pobočného spolku nebo polovina členů
pobočného spolku.
d) Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomná alespoň třetina členů
pobočného spolku. Nesejde-li se ve stanovený čas potřebný počet členů, je
schůze schopna usnášení o půl hodiny později při jakékoli účasti, nejméně
však 3 členů.
e) Členská schůze pobočného spolku volí na dobu 3 let předsedu a
místopředsedu pobočného spolku a další členy výboru podle velikosti a
potřeby pobočného spolku tak, aby počet jeho členů byl nejméně 3.
f) Předseda pobočného spolku je statutárním orgánem pobočného spolku, který
jedná za pobočný spolek samostatně, a to tak, že k názvu pobočného spolku
připojí své jméno a podpis. Předseda může pověřit k jednání v konkrétní
záležitosti další osobu.
g) Pravomoc členské schůze pobočného spolku:
- hodnotí zprávy členů výboru;
- schvaluje rozpočet a hospodaření výboru;
- rozhoduje o důležitých otázkách činnosti pobočného spolku a jeho
závažnějších majetkových záležitostech;
- rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných o vyloučení členů
z pobočného spolku;
- rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím výboru pobočného
spolku.
7. Výbor pobočného spolku Matice slezské:
a) Je řídícím orgánem pobočného spolku MS a tvoří jej předseda, místopředseda
a další členové volení členskou schůzí pobočného spolku tak, aby výbor byl
tvořen minimálně 3 funkcionáři. Předseda a místopředseda pobočného spolku
jsou voleni jmenovitě, ostatní členové výboru si rozdělí funkce na první schůzi
výboru.
b) Pravomoc výboru pobočného spolku:
- řídí činnost pobočného spolku;
- připravuje rozpočet a hospodářskou zprávu pobočného spolku;
- projednává stav a činnosti pobočného spolku a jedná o požadavcích
a úkolech z oblastní rady a ústředního výboru MS;
- přijímá členy pobočného spolku, a to řádné, podporující a kolektivní;
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stanoví výši členských příspěvků a minimální hranici příspěvku
podporujících členů;
- navrhuje členské schůzi vyloučení členů a má právo do rozhodnutí
členské schůze členství pozastavit;
- volí zástupce svého pobočného spolku na oblastní schůzi zástupců
pobočných spolků a na shromáždění zástupců oblastí.
c) Výbor pobočného spolku se schází dle potřeby. Předseda je povinen svolat
výbor vždy, požádá-li o to alespoň polovina členů výboru.
-

8. Doplnění všech volených orgánů MS může být v průběhu jejich volebního období
provedeno kooptací. V případě, že je potřeba provést doplnění o větší počet
členů příslušného orgánu MS než o jeho jednu třetinu, musí být provedeny
doplňovací volby. O kooptaci člena vždy rozhoduje příslušný orgán MS.

Čl. 7
Prostředky organizace
1. Matice slezská získává prostředky pro svou činnost:
a) z členských příspěvků;
b) z darů členů, odkazů sbírek a dotací;
c) z výtěžku pořádaných akcí;
d) z výnosu majetku organizace;
e) z výnosu vedlejší hospodářské činnosti;
f) z ostatních darů a subvencí.
Čl. 8
Hospodaření s prostředky organizace
1. Organizační jednotky Matice slezské, tj. oblasti a místní a zájmové pobočné spolky
jsou hospodářsky samostatné a jejich funkcionáři a pracovníci odpovídají za svěřený
majetek v souladu s obecně platnými předpisy.
2. Pobočné spolky za své dluhy a závazky si navzájem neodpovídají.

Čl. 9
Řešení sporů
1. Při vzniku sporu v pobočném spolku nebo v oblasti rozhoduje o něm výbor
příslušného orgánu, spory v ústředním výboru rozhoduje shromáždění zástupců
oblastí.
2. Proti rozhodnutí výboru pobočného spolku nebo dalších orgánů MS se může každý
člen odvolat vždy k orgánu o stupeň vyššímu, jak jsou stanoveny v textu těchto
stanov.
3. Odvolání může být ústní nebo písemné a musí být podánu orgánu, který rozhodnutí
učinil, do 8 dnů ode dne rozhodnutí. Nebyl-li odvolatel rozhodnutí orgánu přítomen,
pak do 8 dnů ode dne, kdy mu rozhodnutí bylo podáno písemně.
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4. Rozhodující orgán předá odvolání bez odkladu orgánu vyššímu a může k materiálu
připojit své vyjádření.
5. K jednání o odvolání musí být odvolatel řádně a včas pozván.
Čl. 10
Zánik organizace
1. O dobrovolném zániku MS může rozhodnout jen shromáždění zástupců oblastí, a to
dvoutřetinovou většinou přítomných zástupců. Toto shromáždění musí rovněž
rozhodnout o způsobu nakládání s majetkem MS, přičemž musí přihlédnout k tomu,
aby případný nabyvatel pokračoval v intencích činnosti MS podle čl. 3 těchto stanov.
K provedení převodu majetku a majetkového vyrovnání jmenuje shromáždění
zástupců oblastí likvidační komisi.
2. O zániku oblasti může rozhodnout shromáždění zástupců oblastí nebo schůze
zástupců pobočných spolků příslušné oblasti.
3. O zániku pobočného spolku může rozhodnout členská schůze pobočného spolku, a to
dvoutřetinovou většinou přítomných. Při tomto rozhodnutí členská schůze navrhne
způsob naložení s majetkem zanikajícího pobočného spolku, návrh podléhá schválení
ústředního výboru MS. V případě, že majetek je navrhován k předání nabyvateli
mimo Matici slezskou, musí tento převod odsouhlasit shromáždění zástupců oblastí.
4. V případě vážného nebo soustavného porušování stanov MS či nečinnosti delší než 3
roky může být místní nebo zájmový pobočný spolek na návrh ústředního výboru MS
zrušen shromážděním zástupců oblastí. O tomto zrušení musí ústřední výbor MS
informovat všechny instituce, s nimiž byl zrušený pobočný spolek v jakémkoli styku.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Ve všech orgánech MS se volí aklamací nebo písemně tajným hlasováním. O způsobu
volby rozhodne vždy předem příslušný orgán, přičemž volby aklamací mají přednost.
2. Ke schválení návrhů a ke zvolení orgánů je třeba nadpoloviční většiny přítomných,
pokud není ve stanovách stanoveno jinak.
3. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 3. 6. 2016. Účinností těchto stanov pozbývají
platnost a účinnost stanovy schválené shromážděním zástupců oblastí MS dne 29. 11.
2014.

Ing. Jana Novotná Galuszková
předsedkyně Matice slezské v.r.
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