Stanovy spolku
„Evropská poutní cesta – VIA NOVA“
(Europäischer Pilgerweg – VIA NOVA)
§ 1: Název, sídlo a oblast činnosti
(1) Spolek nese název spolek Evropská poutní cesta – VIA NOVA.
(2) Sídlo má v Seeburgstraße 8, 5201 Seekirchen a působí v rakouských zemích
Salcbursko (Salzburg) a Horní Rakousy (Oberösterreich), jakož i v Německu.
(3) O zřizování poboček spolku se neuvažuje.
§ 2: Účel
Spolek – jehož činnost nesleduje zisk – je zaměřen na koordinaci a sdružování zájmů
ve prospěch Evropské poutní cesty jako
a) získávání cílových skupin doma i v zahraničí, jako např. spolků, organizací,
firem, cestovních kanceláří, provozovatelů autobusové dopravy, sdružení,
veřejných zařízení, individuálních zájemců.
b) školení a další vzdělávání certifikovaných průvodců po Poutní cestě.
c) certifikace a propagace certifikovaných stravovacích a ubytovacích zařízení.
d) zvyšování kvality podél Poutní cesty na poli designu, prezentace a vedení
Cesty.
e) podpora domácích a zahraničních hostů při zpracovávání odborně
specifických tras pro cestování po celém průběhu Evropské poutní cesty.
f) podpora certifikovaných poutnických průvodců /průvodkyň uváděním a
prezentací.
§ 3: Prostředky k dosažení účelu spolku
(1) Účel spolku má být dosažen pomocí nehmotných a materiálních prostředků
uvedených v odstavcích 2 a 3.
(2) Jako nehmotné prostředky slouží
a) pracovní skupiny, přednášky, jednání, společenská setkání, exkurze.
b) vydávání propagačních materiálů, popř. společná internetová prezentace
spolku nebo zařízení, firma nebo společnost, která tak činí s pověřením
spolku.
(3) Potřebné materiální prostředky mají být sháněny skrze
a) vstupní poplatky a členské příspěvky
b) výnosy z podnikatelských aktivit, popř. podílů spolku na nich, jakož i z akcí.
c) příjmy z licencí z užívání značky a to ve formě písemné i obrazové
d) příjmy z licencí z certifikace stravovacích a ubytovacích zařízení
e) prodej informačních materiálů a propagačních předmětů

§ 4: Druhy členství
(1) členové spolku se dělí na řádné, mimořádné a čestné členy.
(2) Řádnými členy jsou ti, kteří se významně podílejí na práci spolku.
(3) Mimořádnými členy jsou tací, kteří činnost spolku podporují především
placením zvýšeného členského příspěvku.
(4) Čestnými členy jsou osoby, které jsou jimi jmenováni za zvláštní zásluhy o
spolek.
§ 5: Nabytí členství
(1) Členem spolku se mohou stát všechny fyzické osoby, jakož i právnické osoby
a legislativně existující subjekty.
(2) O přijetí řádných a mimořádných členů rozhoduje představenstvo. Přijetí může
být zamítnuto bez udání důvodů.
(3) Až do vzniku spolku dochází k předběžnému přijetí řádných a mimořádných
členů zakládajícími členy, v případě již ustanoveného představenstva pak jím.
Toto členství je platné teprve se vznikem spolku. Pokud je ustanoveno
představenstvo teprve po vzniku spolku, tak až od té chvíle dochází k
(definitivnímu) přijetí řádných a mimořádných členů zakladateli spolku.
(4) Ke jmenování čestného člena dochází na žádost představenstva valnou
hromadou.
§ 6: Ukončení členství
(1) Členství zaniká smrtí, u právnických osob a legislativně existujících subjektů
pak ztrátou právní subjektivity.
Členství ve spolku trvá alespoň 5 let od datumu založení spolku.
(2) K odstoupení od podmínek pod bodem (1) může dojít pouze k 31. prosinci
každého roku.
Musí to být sděleno písemně představenstvu minimálně 1 měsíc dopředu.
Dorazí-li toto oznámení se zpožděním, tak je účinné teprve k dalšímu termínu
pro vystoupení. Pro přijetí je rozhodující datum podání na poštu.
(3) Představenstvo může člena vyloučit, pokud je v prodlení úhrada členských
příspěvků déle než 2 měsíce a to i přes dvojitou písemnou upomínku s
udáním přiměřené lhůty k zaplacení. Povinnost platit splatné členské
příspěvky zůstává od toho okamžiku nedotčena.
(4) Vyloučení člena ze spolku může rovněž nařídit představenstvo, pokud
stávající člen hrubě poruší některou z dalších povinností člena anebo na
základě nečestného jednání.
(5) Valná hromada může rozhodnout o odejmutí čestného členství z důvodů
uvedených v bodě (4) a to na základě žádosti podané představenstvem.

§ 7: Práva a povinnosti členů
(1) Členové jsou oprávněni účastnit se všech akcí pořádaných spolkem a využívat
veškerých zařízení spolku. Hlasovací právo na valné hromadě a rovněž aktivní
a pasivní volební právo náleží pouze řádným a čestným členům.
(2) Každý člen je oprávněn požadovat na představenstvu vydání stanov.
(3) Minimálně desetina členů je oprávněna požadovat po představenstvu svolání
valné hromady.
(4) Členové musí být na každé valné hromadě informováni představenstvem o
činnosti a finančním hospodaření spolku. Pokud toto požaduje při udání
důvodů alespoň desetina členů, tak musí představenstvo takové informace
dotčeným členům dát nejpozději do čtyř týdnů.
(5) Členové jsou představenstvem informováni o účetní uzávěrce. Pokud se tak
stane na valné hromadě, tak za přispění účetních kontrolorů.
(6) Členové jsou povinni, podporovat zájmy spolku dle svých sil a možností a zříci
se všeho, čím by mohl utrpět obraz a vyhlášený účel spolku. Musí ctít stanovy
spolku a rozhodnutí orgánů spolku.
Řádní a mimořádní členové jsou povinni zaplatit vstupní poplatek a členský
příspěvek včas a ve výši stanovené valnou hromadou.
§ 8: Spolkové orgány
Orgány spolku jsou: valná hromada (§§ 9 a 10), představenstvo (§§ 11 až 13),
kontrolor účetnictví (§ 14) a rozhodčí soud (§ 15).
§ 9: Valná hromada
(1) Valnou hromadou se rozumí shromáždění členů ve smyslu zákona o spolcích
2002. Řádná valná hromada se koná jednou za rok.
(2) Mimořádná valná hromada se koná na základě
a. rozhodnutí představenstva nebo řádné valné hromady,
b. písemné žádosti minimálně desetiny členů,
c. žádosti účetního kontrolora (§ 21 odst. 5 první věty zákona o spolcích),
d. rozhodnutí jednoho nebo více účetních kontrolorů (§ 21 odst. 5 druhé
věty zákona o spolcích, § 11 odst. 2 třetí věty těchto stanov),
e. rozhodnutí soudně objednaného kurátora (§ 11 odst. 2 poslední věty
těchto stanov) během čtyř týdnů.
(3) Jak na řádnou, tak na mimořádnou valnou hromadu pozvánku musí obdržet
všichni členové a to minimálně dva týdny před termínem konání a to
v písemné podobě, faxem nebo e-mailem (zasláním číslo faxu nebo na emailovou adresu, kterou člen oznámí spolku). Nařízení valné hromady musí
proběhnout dle denního pořádku. Ke svolání dojde prostřednictvím
představenstva (odst. 1 a odst. 2 písm. a . c), jedním nebo více účetními
kontrolory (odst. 2 písm. d) nebo soudně objednaným kurátorem (odst. 2 písm.
d).
(4) Žádosti na valnou hromadu musí být podány minimálně tři dny před konáním
valné hromady a to zasláním na adresu představenstva poštou, faxem nebo emailem

(5) Platná rozhodnutí, vyjma takových, která vyžadují svolání mimořádné valné
hromady, mohou být učiněna pouze dle denního pořádku.
(6) Všichni členové jsou oprávněni se účastnit valné hromady. Hlasovací právo
mají pouze řádní a čestní členové spolku. Každý člen má jeden hlas.
Přenesení hlasovacího práva na druhou osobu je přípustné na základě
písemné plné moci.
(7) Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet zúčastněných.
(8) Ke zvolení a k rozhodnutí na valné hromadě dochází zpravidla na základě
jednoduché většiny odevzdaných platných hlasů. Rozhodnutí, na jehož
základě mají být pozměněny stanovy spolku anebo spolek zrušen, vyžadují
ovšem kvalifikovanou většinu dvou třetin odevzdaných platných hlasů.
(9) Vedení valné hromady vykonává předseda / předsedkyně, v případě jeho
nepřítomnosti pak jeho / její zástupce. Pokud je i tento / tato zaneprázdněn / a,
tak valnou hromadu vede nejstarší přítomný člen z představenstva.
§ 10: Úkoly valné hromady
Valná hromada má vyhrazené následující úkoly:
a) Schválení rozpočtu;
b) Přijetí a schválení účetní zprávy a závěrečné zprávy předložené účetním;
c) Volba a odvolání členů představenstva a kontroly účetnictví;
d) Odsouhlasení obchodní smlouvy mezi spolkem a účetním;
e) Odvolání představenstva;
f) Stanovení výše vstupních poplatků a členských příspěvků pro řádné a pro
mimořádné členy;
g) Udílení a zrušení čestného členství;
h) Odsouhlasení změn stanov a dobrovolného rozpuštění spolku;
i) Udílení doporučení a rozhodnutí v dalších věcech dle denního pořádku.
§ 11: Představenstvo
(1) Představenstvo se skládá minimálně ze šesti členů, a sice z předsedy /
předsedkyně a zástupce / zástupkyně, zapisovatele / zapisovatelky a zástupce
/ zástupkyně a pokladníka / pokladnice a zástupce / zástupkyně.
(2) Představenstvo je voleno valnou hromadou. Představenstvo má právo při
vyloučení zvoleného člena na jeho místo jmenovat jiného zvoleného člena,
přičemž bude následně odsouhlasen na další valné hromadě. Pokud vypadne
představenstvo bez vlastního jmenování náhrady zcela nebo na
neodhadnutelně dlouhou dobu, pak je každý kontrolor účetnictví povinen bez
prodlení svolat mimořádnou valnou hromadu za účelem nové volby
představenstva. Pokud by i kontroloři účetnictví nebyli schopni konat, pak
může jakýkoliv řádný člen, který rozpozná nouzovou situaci, bez prodlení
požádat u příslušného soudu o vyslání kurátora, který musí obratem svolat
mimořádnou valnou hromadu
(3) Funkční období představenstva je na 4 roky; znovuzvolení je možné.
Jakoukoliv funkci v představenstvu musí vykonávat každý osobně.
(4) Představenstvo je svoláváno písemně nebo ústně předsedou / předsedkyní,
při zaneprázdnění svým zástupcem / svojí zástupkyní. Pokud je i tento / tato

na neodhadnutelně dlouhou dobu zaneprázdněn /a, smí svolat představenstvo
každý další člen představenstva.
(5) Představenstvo je usnášeníschopné, pokud byli pozváni všichni jeho členové
a je přítomna minimálně polovina z nich.
(6) Představenstvo rozhoduje jednoduchou většinou hlasů; při rovnosti hlasů
rozhoduje předsedův hlas.
(7) Vedením je pověřen předseda / předsedkyně, při zaneprázdnění jeho / její
zástupce. Pokud je i tento zaneprázdněn, tak vedení přináleží nejstaršímu
přítomnému členovi představenstva nebo onomu členovi představenstva,
kterého ostatní členové svojí většinou pro tento účel určí.
(8) Funkce člena představenstva zaniká kromě smrti a uplynutím funkčního
období (odst.3) na základě zbavení funkce (odst. 9) a odstoupením (odst. 10).
(9) Valná hromada může kdykoliv celé představenstvo nebo jednotlivé jeho členy
odvolat. Odvolání vstupuje v platnost s ustanovením nového představenstva,
popř. člena představenstva.
(10)
Členové představenstva mohou kdykoliv podat vysvětlení ke svému
odstoupení. Oznámení o odstoupení z funkce je směřováno na předsedu,
v případě odstoupení celého představenstva na valnou hromadu. Odstoupení
je platné teprve po volbě popř. dosazení (kooptace; odst.2) svého nástupce.
§ 12: Úkoly představenstva
Představenstvu přináleží vedení spolku. Je řídícím orgánem ve smyslu zákona o
spolcích (Vereinsgesetz) 2002. Jemu náležejí všechny úkoly, které nejsou stanovami
přiřčeny někomu jinému. Do jeho pole působnosti spadají především následující
záležitosti:
(1) Předložení vyúčtování splňující požadavky kladené na spolek s příslušným
seznamem příjmů/výdajů a vedení přehledu majetku jako minimálního
požadavku;
(2) Sestavení ročního rozpočtu, účetní a závěrečné zprávy;
(3) Příprava a svolání valné hromady v případě, že nastane situace dle § 9 odst. 1
a odst. 2 písm a . c těchto stanov;
(4) Informování členů spolku o činnosti spolku, hospodaření spolku a ověřené
účetní uzávěrce;
(5) Správa majetku spolku;
(6) Příjem a vyloučení řádných a mimořádných členů spolku;
(7) Přijetí a vypovězení zaměstnanců spolku;
(8) Představenstvo může ustanovit jednatele / jednatelku spolku.
§ 13: Zvláštní úkoly jednotlivých členů představenstva
(1) Předseda / předsedkyně vede rozběhlé podnikatelské aktivity spolku.
(2) Předseda / předsedkyně zastupuje spolek navenek.
(3) Právní záležitosti mezi členem představenstva a spolkem vyžadují souhlas
dalšího člena představenstva.

(4) Udělení plné moci pro zastupování spolku navenek v právnických otázkách,
popř. podpisové právo mohou výlučně udělit členové představenstva uvedeni
v odst. 2.
(5) Pokud je zde hrozba z prodlení, tak je předseda / předsedkyně oprávněn /a
vydávat na vlastní odpovědnost nařízení, která jsou jinak v kompetencích
valné hromady nebo představenstva; v interních záležitostech musí však být
takové nařízení následně schváleno příslušným orgánem spolku.
(6) Předseda / předsedkyně vede valnou hromadu a představenstvo.
(7) Zapisovatel / zapisovatelka může pověřit jednatele / jednatelku vedením
protokolů na valné hromadě a na představenstvu.
(8) V případě zaneprázdnění zastává funkci předsedy / předsedkyně jeho
zástupce, zapisovatele nebo pokladníka může zastoupit další člen
představenstva.
§ 14: Kontrolor účetnictví
(1) Valnou hromadou jsou voleni na dobu 4 let dva kontroloři účetnictví.
Znovuzvolení je možné. Kontrolor účetnictví nesmí náležet žádnému orgánu,
jehož činnost je předmětem kontroly. Výjimku tvoří valná hromada.
(2) Kontrolorům účetnictví náleží trvalá kontrola obchodních aktivit jakož i kontrola
finančního hospodaření spolku s ohledem na řádné vedení účetnictví a na dle
stanov přiměřeného využívání prostředků. Představenstvo musí předložit
kontrole účetnictví požadovaná podklady a sdělit požadované informace.
Kontroloři účetnictví mají za povinnost informovat představenstvo o výsledku
kontroly.
(3) Právní úkony mezi kontrolory účetnictví a spolkem podléhají schvalovacímu
řízení valné hromady. V ostatním platí pro kontrolu účetnictví nařízení ve
smyslu § 11 odst. 8 až 10.
§ 15: Rozhodčí soud
(1) K urovnání všech nastalých sporů týkající se spolku je svoláván vnitřní
spolkový rozhodčí soud. Jde o usmiřovací zařízení ve smyslu zákona o
spolcích 2002 a nejde o rozhodčí soud dle §§ 577 ff ZPO.
(2) Rozhodčí soud se skládá ze tří řádných členů spolku. Je sestaven tím
způsobem, že jedna strana sporu zašle písemně představenstvu jméno člena
spolku jako jednoho rozhodčího soudce. Představenstvo během sedmi dnů
požádá druhou stranu o jmenování jejího člena do rozhodčího soudu a to ve
lhůtě do 14 dnů. Po vyrozumění představenstva během sedmi dnů volí dva
jmenovaní rozhodčí soudci během dalších 14 dnů třetího řádného člena
spolku předsedou rozhodčího soudu. Při rovnosti hlasů rozhoduje mezi
navrženými kandidáty los. Členové rozhodčího soudu nesmějí náležet
žádnému orgánu, jehož činnost je předmětem sporu. Výjimku tvoří valná
hromada.
(3) Rozhodčí soud vydává své rozhodnutí poté, co obě strany vyslechne za
přítomnosti všech svých členů a to na základě jednoduché většiny hlasů.
Rozhodnuto je podle nejlepších znalostí a svědomí. Rozhodnutí tohoto soudu
je uvnitř spolku závazné a konečné.

§ 16: Dobrovolné rozpuštění spolku
(1) O dobrovolném rozpuštění spolku může být rozhodnuto na valné hromadě a to
pouze na základě dvoutřetinové většiny odevzdaných platných hlasů.
(2) Tato valná hromada musí také rozhodnout o naložení se zbylým majetkem
spolku. Musí povolat osobu k vypořádání této záležitosti a učinit o tom
rozhodnutí, na koho se přenáší zůstalý majetek spolku, obzvláště pokud jde o
pasivní zůstatek.
(3) Při rozpuštění spolku nebo při pominutí deklarovaného účelu spolku se zůstalý
majetek spolku využije pro veřejné, charitativní nebo církevní účely ve smyslu
§§ 34ff nařízení spolkového zákona.
Seekirchen, 21. duben 2005
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