
 

 

Stanovy Masarykova fondu 
Svazu československých spolků ve Švýcarsku 

 

 

 
Úvodní ustanovení 

 

Masarykův fond se hlásí svým vytvořením a celou svou činností k humanitním 

myšlenkám T.G.Masaryka, jehož jméno nese. Je podpůrným zařízením, které ve 

spolupráci se Svazem, krajanskými spolky a jinými charitativními organizacemi 

usiluje o řešení naléhavých sociálních případů krajanů, zejména ve Švýcarsku. Je 

pokračovatelem fondu téhož jména a téhož účelu, založeném v Curychu 

7. března 1930 k 80. narozeninám Tomáše G. Masaryka. 

 

 

1.  N á z e v 

Masarykův fond Svazu   československých spolků ve Švýcarsku  

(dále jen MF) 

 

2.  P r á v n í     d ů v o d 

Zřízení MF bylo rozhodnuto sjezdem delegátů Svazu československých spolků 

ve Švýcarsku (dále Svaz), konaným 15.5.1971v Curychu. MF je účelovým 

zařízením Svazu a jeho ustanovení a činnost nejsou v rozporu se švýcarskými 

zákony. 

 

3.  S í d l o 

Sídlo MF je zpravidla i sídlem Svazu. Rozhodnutím výboru Svazu nebo sjezdem 

delegátů Svazu může být sídlo MF přeneseno na jiné místo ve Švýcarsku. 

 

4. Účel 
Účelem MF je organizovat a poskytovat finanční, sociální a jinou pomoc našim 

krajanům, kteří se bez svého zavinění dostali do stavu vyžadujícího pomoc a jsou 

některým členským spolkem Svazu nebo jeho členem pro poskytnutí pomoci 

doporučeni. 

 

5. Příjmy 

Příjmy tvoří: 

a) finanční dary a podpory jednotlivců, úřadů, podniků, bank a jiných 

organizací 

b) výnos sbírek , akcí a podniků pořádaných ve prospěch MF 

c) úroky z uloženého jmění MF 

d) případné vrácení dříve poskytnutých pomocí 



 

 

 

6. Správa majetku 

 

Majetek MF je spravován Správním výborem MF. Jmění MF budiž uloženo za 

výhodných podmínek u některé švýcarské banky. 

7. Poskytování pomoci z MF 

 

Pro poskytnutí pomoci jsou rozhodující: 

a) finanční možnosti MF 

b) sociální situace žadatele 

c) možnost pomoci švýcarskými nebo jinými úřady či organizacemi 

Pro poskytování pomoci platí zvláštní řád, který je nedílnou součástí těchto 

stanov. 

Je-li udělení pomoci neodkladné a příslušný orgán se nemůže hned sejít, může být 

poskytnuta mimořádná pomoc, nejvýše však 500 Sfrs. O udělení takové pomoci 

musí však rozhodnout alespoň dva členové správního výboru. 

 

8. Zakládající členové MF 

 

Zakládajícími členy MF se stávají ti jednotlivci a organizace, kteří do MF přispějí 

částkou 

- jednotlivci nejméně 100 Sfrs 

- organizace nejméně 500 Sfrs 

-  

9. Orgán MF 

 

Orgán MF je správní výbor, který je volen sjezdem delegátů Svazu, jemuž také 

podává zprávu o své činnosti a hospodaření za minulé období. 

Správní výbor se skládá z předsedy, jednatele , pokladníka, a sesti členů výboru. 

Členové správního výboru MF jsou voleni na tři roky, přičemž každý rok je 

volena jedna třetina. Odstupující členové správního výboru MF mohou 

kandidovat pro další období. Pokladník Svazu či členského spolku Svazu nesmí 

zastávat současně funkci pokladníka správního výboru MF. 

Funkční období orgánu MF je totožné s funkčním obdobím orgánů Svazu. Orgán 

MF podléhá kontrole předsednictva Svazu. 

 

  

10.  Pravomoc předsedy 

 

Předseda MF. 

a) zastupuje MF před osobami, úřady, orgány a institucemi a jedná s nimi 

jménem MF 

b) svolává a řídí veškerá jednání 



 

 

c) spolu s pokladníkem provádí majetkové dispozice se jměním  MF v rámci 

stanov a řádu MF  

11.       Pravomoc správního výboru:  

 

Správní výbor MF : 

a) rozhoduje o poskytování pomoci 

b) rozhoduje o uložení jmění MF, koupi cenností a dlouhodobých akcích MF, 

směřujících ke zvětšení jeho jmění 

c) schvaluje řád o poskytování pomoci 

d) má právo jmenovat čestné členy správního výboru MF 

 

12. Vnitřní činnost orgánu MF 

 

Správní výbor se schází podle potřeby, nejméně dvakrat  ve volebním období. 

Těchto schůzí se může s právem poradním zúčastnit kterýkoliv člen předsednictva 

Svazu nebo revizní komise. Předseda MF podává rocne zprávu o činnosti a o 

finančním hospodaření předsedovi Svazu. 

 

13.  Likvidace MF 

 

Činnost MF zaniká, usnese-li se na tom nejméně dvoutřetinová většina delegátů 

Svazu. Výbor svazu v tomto případě převezme jmění MF a provede úplnou 

likvidaci. Bývalého jmění MF smí být použito jen pro účely charitativní. 

 

 

14.  Přechodné a závěrečné ustanovení  

 

Sjezd delegátů Svazu zvolí v roce 1983 do správního výboru MF čtyři členy na 

jedno období, dále čtyři členy na dvě období a konečně čtyři členy na tři období. 

 

Tyto stanovy byly přijaty řádnou schůzí výboru Svazu dne 27.11.1971 a 

schváleny sjezdem delegátů Svazu dne 8.4.1972. Doplňky úvodního ustanovení a 

čl. 13 byly schváleny sjezdem delegátů Svazu dne 2.6. (rok nečitelný) v Basileji. 

Změna čl. 4,7,9,12,a 14 stanov byla přijata sjezdem delegátů Svazu v Aarau dne 

16.4.1983.   

 

 

 

 

 

Zmeny odsouhlasene sjezdem delegatu na jare 2019 ohledne snizeni poctu  clenu 

spravniho vyboru z 12 na 9 clenu, zapsany po zasedani spravniho vyboru v 

16.11.2019 v Zürichu  


