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Schwarzenberská granátnická garda, z. s.

Stanovy

Vydání I.

Preambule

Níže uvedené stanovy jsou součástí I. vydání stanov Schwarzenberské granátnické gardy, z. s., které

vstoupily  v  platnost  přijetím  přípravným výborem dne  7.  4.  2015.  Počínaje  tímto  datem jsou

v tištěné podobě uchovávány v sídle spolku a jsou k dispozici k nahlédnutí všem řádným a čestným

členům Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. Stanovy Schwarzenberské granátnické gardy z. s.

jsou tématicky uspořádány do čtyř hlav, které sdružují jednotlivé stanovy formulované v článcích:

• Hl. I Základní ustanovení (čl. I–VI)

• Hl. II Členství (čl. VII–X)

• Hl. III Vnitřní organizace (čl. XI–XXI)

• Hl. IV Ostatní ustanovení (čl. XXII–XXVI)
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Hl. I

Základní ustanovení

Čl. I 

Název

Oficiální český název je Schwarzenberská granátnická garda, z. s. Cizojazyčnými ekvivalenty jsou

pro  jazyk  anglický The  Schwarzenberg  Grenadier  Guard,  pro  jazyk  německý Die

Schwarzenbergische Grenadiergarde a pro jazyk japonský シュヴァルツェンベルクガード.

Čl. II

Sídlo

Schwarzenberská granátnická garda,  z.  s.  sídlí na adrese Dlouhá 93,  Český Krumlov  – Vnitřní

město, PSČ 381 01.

Čl. III

Účel

(1) Cílem  spolku  je  obnova  činnosti  historické Schwarzenberské granátnické gardy  se  sídlem

na zámku v  Českém Krumlově existující mezi  léty  1704  až 1948  formou  spolku  pořádajícího

výstupy  a  historizující představení historické vojenské jednotky  v  dobových  uniformách  tak,

aby bylo důstojně navázáno na tradici českokrumlovské hradní stráže, pečováno o odkaz historické

Schwarzenberské granátnické gardy a aby byl  tento odkaz dále rozvíjen a zachován za  účelem

podpory a rozvoje kulturního dědictví Českého Krumlova, Šumavy a jižních Čech.

(2) Spolek není založen k výdělečné činnosti
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Čl. IV

Hlavní činnost

(1) Schwarzenberská granátnická garda, z. s. s ohledem na dosažení svých cílů tak, jak je vymezeno

v  čl.  III,   sdružuje  českokrumlovské občany, milovníky historie, regionální kultury,  historického

vojenství,  hudby regionální,  vojenské i  moderní a další osoby, jež sdílejí zájem o péči  o tradici

a dědictví historické Schwarzenberské granátnické gardy a její rozvoj a jež podporují cíle spolku.

(2) Hlavní činností Schwarzenberské granátnické gardy,  z.  s.  je  v  souladu  s  čl.  III  navázání

a pokračování v  činnosti  historické Schwarzenberské granátnické gardy zajištěním ceremoniální

stráže na zámku Český Krumlov a pořádáním slavnostních přehlídek, salv a hudebních představení

na II.  nádvoří zámku  Český Krumlov,  ve městě Český Krumlov a na dalších místech v jižních

Čechách spojených s působením historické Schwarzenberské granátnické gardy formou výstupů

a historizujících vystoupení této historické vojenské jednotky v dobových uniformách.

(3) Schwarzenberská granátnická garda, z. s. vyvíjí svou činnost v souladu s čl. III zvláště na zámku

Český Krumlov a okolí a to na základně aktivní spolupráce s vedením Státního hradu a zámku

Český Krumlov. Mezi stěžejní aktivity vyvíjené v areálu zámku patří:

• ceremoniální stráž

• historizující přehlídky a vystoupení

• slavnostní dělové salvy

• hudební představení spolkové kapely

(4) Mimo  dlouhodobou  péči  o  zachování tradice  hradní stráže  v  Českém  Krumlově vyvíjí

Schwarzenberská granátnická garda,  z.  s.  svou  činnost  zvláště při  vhodných  a  významných

příležitostech,  jakými jsou státní a  městské svátky,  slavnosti,  pietní události,  festivaly,  oficiální

návštěvy,  jubilea apod.  v  případě oboustranného zájmu i  na základě spolupráce s  městy  Český

Krumlov, Hluboká nad Vltavou a Třeboň a s vedeními tamních zámků a institucí, ale stejně tak

i se všemi dalšími organisacemi a osobami sdílejícími společné cíle spolku a úsilí.
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Čl. V

Vedlejší činnosti

(1) Vedlejšími  činnostmi  Schwarzenberské granátnické gardy,  z.  s.  jsou  s  ohledem na  zajištění

principů uvedených v čl. III a IV následující aktivity spojené především s  propagací a osvětou:

• pořádání akcí,  představení,  historických  rekonstrukcí,  výstav,  přednášek  a  konferencí

zaměřených na působení historické Schwarzenberské granátnické gardy,  dějiny a kulturu

Českého Krumlova, Šumavy a jižních Čech spolu s presentací aktivit spolku 

• pořádání dobových, historizujících a folklórních hudebních produkcí spolkovou kapelou

• pořádání benefičních  koncertů a  sbírek  na  podporu  kultury,  obnovu  památek  v  jižních

Čechách apod.

• provozování muzeí věnovaných historii a působení historické Schwarzenberské granátnické

gardy i spolku a dějinám Českého Krumlova, Šumavy a jižních Čech

• podpora kultury na Českokrumlovsku, na Šumavě, v jižních Čechách a v místech spojených

s tradicí historické Schwarzenberské granátnické gardy

• aktivní popularizace kultury a dějin Českokrumlovska, Šumavy a jižních Čech

• aktivní spolupráce se spolky, institucemi a právnickými i fyzickými osobami vyvíjejícími

podobnou činnost a sdílející cíle spolku

• odborný výzkum věnovaný historii  Českokrumlovska,  Šumavy a jižních  Čech a působení

historické Schwarzenberské granátnické gardy

• pořádání a  spoluúčast na historických rekonstrukcích událostí z  dob existence historické

Schwarzenberské granátnické gardy

• vyhledávání,  aktivizování a  podporování sil  a  zdrojů za  účelem naplňování cílů spolku

v České republice i v zahraničí

• získávání podpory, dotací i grantů k naplňování cílů spolku

(2) Za účelem získávání prostředků pro naplňování cílů spolku a jeho rozvoj může spolek vstupovat

do obchodních korporací nebo je zakládat a rovněž může vedle hlavní činnosti vyvíjet i vedlejší

hospodářskou  činnost  spočívající v  podnikaní nebo  v  jiné výdělečné činnosti  a  to  za  účelem

podpory hlavní činnosti nebo k hospodárnému využití spolkového majetku (dále jen jako vedlejší

činnost).  Vedlejší činnost  lze  v  souladu  s  příslušnými  předpisy  provozovat  například  v  oblasti

maloobchodu, účetnictví, reklamy a marketingu.
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Čl. VI

Pobočné spolky

(1) Schwarzenberská granátnická garda,  z.  s.  může  za  účelem naplňování a  rozvoje svých cílů

vytvářet pobočné spolky.

(2) Pobočný spolek Kapela Schwarzenberské granátnické gardy je zakládán přímo těmito stanovami

čl. XVIII a do veřejného rejstříku bude zapsán po vzniku Schwarzenberské granátické gardy, z. s. 

(3) O založení, zrušení nebo přeměně pobočných spolků rozhoduje členská rada Schwarzenberské

granátnické gardy,  z.  s.  Rozhodnutí členské rady  týkající se  pobočných  spolků musí splňovat

veškeré zákonem předepsané náležitosti.  O  statutárních  orgánech  nově vznikajících  pobočných

spolků a jejich charakteru rovněž rozhoduje členská rada.

5



Schwarzenberská granátnická garda, z. s. Stanovy – vydání I.

Hl. II

Členství

Čl. VII

Členství

(1) Členství ve Schwarzenberské granátnické gardě z.  s.  je dobrovolné.  Zájemci o  členství jsou

přijímáni  na základě schválení žádosti  o přijetí v souladu se schvalovacími procesy tak,  jak je

uvedeno  v  čl.  VIII  a  IX,  a  to  bez  ohledu  na  pohlaví,  vyznání,  politické a  sociální zařazení,

národnost, rasu nebo státní příslušnost. Členství nemohou nabývat právnické osoby.

(2) Schwarzenberská granátnická garda z. s. rozlišuje dva typy členství:

• Řádné členství

• Čestné členství

(3) Členství ve spolku zaniká:

• obdrží-li spolkové orgány členovo písemné oznámení o ukončení členství

• rozhodne-li o vyloučení člena členská rada na základě doporučení velitelství

• úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého

• zánikem spolku

(4) Členství může být pozastaveno na základě rozhodnutí velitelství nebo hejtmana, shledají-li tyto

orgány,  že  dotyčný člen  závažným  způsobem  porušil  stanovy  spolku,  nedodržel  povinnosti

vyplývající z  členství nebo  zastávané funkce,  poškodil  nebo  zneužil  jméno  spolku  nebo  jeho

majetek,  narušil  nebo narušuje vnitřní fungování spolku, závažným způsobem nedodržel zásady

bezpečnosti  nebo  instrukce  udělené zvoleným  velitelem,  nerespektoval  rozhodnutí spolkových

orgánů,  případně došlo-li  z  jeho strany k jednání překračující mez slušného chování a dobrých

mravů vůči jiným členům spolku nebo jiným osobám během společných aktivit spolku.

(5) Rozhodne-li velitelství nebo hejtman o pozastavení členství,  je daný orgán povinen písemně

informovat dotčeného  člena o svém rozhodnutí a k němu vedoucích důvodech. Dotčený člen má
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právo  se  dostavit  na  nejbližší jednání velitelství a  požádat  o  přezkoumání tohoto  rozhodnutí.

Velitelství může následně členství v plné míře obnovit, nebo postoupit návrh o ukončení členství

členské radě. V případě postoupení návrhu je dotčený člen povinen odevzdat veškerý jemu svěřený

majetek spolku spolkovým orgánům nejpozději do 30 dnů ode dne jednání velitelství.

(6) V době pozastaveného členství pozbývá dotčený všech členských práv mimo práva účastnit se

jednání orgánů týkajících se  jeho  členství,  o  jejichž konání jej  musí spolkové orgány písemně

informovat spolu se zasláním běžné pozvánky tak, jak je uvedeno v čl. XII.

(7) Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního

nástupce.

(8) Schwarzenberská granátnická garda,  z.  s.  vede  seznam všech svých  členů.  V seznamu jsou

u každého  členy  uváděny  následující informace:  jméno  a  příjmení,  bydliště,  datum  narození,

kontaktní telefonní číslo  a  emailová adresa.  Zápisy  a  výmazy  v  seznamu  provádí hejtman.

V případě změn  osobních  informací je  každý člen  povinen  bezodkladně informovat  hejtmana

spolku o nutnosti jejich aktualizace. Hejtman je povinen provést aktualizaci do 30 dnů od ohlášení

změn. Seznam členů je uchováván v sídle spolku.

(9) Členové Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. neručí za dluhy spolku.

Čl. VIII

Řádné členství

(1) Řádným  členem Schwarzenberské granátnické gardy z. s. se stává osoba v souladu s  čl. VII

a starší 18ti let na základě schválení přihlášky příslušnými spolkovými orgány a řádného proběhnutí

přijímacího procesu tak, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

(2) Zájemce o členství musí předložit písemnou přihlášku na jednání velitelství, na nějž byl předtím

orgány pozván. Zájemce o členství je povinen představit sebe a svůj zájem o členství a o činnost

Schwarzenberské granátnické gardy,  z.  s.  Velitelství je  povinno  projednat  zájemcovu  přihlášku
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nejpozději  na svém druhém zasedání ode dne,  kdy byla přihláška obdržena.  Pokud je přihláška

zamítnuta,  velitelství písemně informuje  podavatele  o důvodech  zamítnutí.  Pokud  je  přihláška

schválena, velitelství doporučí přijetí zájemce za člena členské radě.

(3) Je-li  přihláška  velitelstvím schválena  a  postoupena,  je  čekatel  považován  za  podporovatele

se statutem numeréra a může se podílet na činnosti spolku tak, jak je uvedeno v čl. X, je-li k tomu

spolkovými orgány vyzván.

(4) Je-li  přihláška  schválena  velitelstvím  a  následně přijata  členskou  radou,  odešle  hejtman

v souladu s čl. III a XXIV čekateli spolkovou listinu tzv. Povolávací rozkaz na určenou doručovací

adresu  a  průběžně jej  informuje  o  konání slavnostního  zasedání členské rady.  Na  slavnostní

zasedání členské rady se  čekatel dostavuje spolu s tzv.  Povolávacím rozkazem, který je povinen

předložit hejtmanovi. Čekatel nabývá členství přečtením a následným podepsáním spolkové listiny

tzv.  Slavnostní přísahy v  souladu s  čl.  XXIV. Ve výjimečných případech může  dojít  k  předání

na jednání velitelství.

(5) Každý řádný člen má právo:

• podílet se na činnosti spolku

• účastnit se událostí a aktivit pod záštitou spolku

• být pravidelně informován o činnosti spolku, jeho fungování a organisaci

• volit a být volen do orgánů spolku

• užívat výhod člena a výhod vyplývajících z vykonávané funkce, pokud jsou takové výhody

schváleny příslušnými orgány 

• podávat orgánům spolku návrhy, podněty, připomínky a dotazy týkající se  činností spolku

nebo změn stanov a obdržet odpověď na svá podání

• podat  žádost  výkonným  orgánům o  omluvení z  účasti  na  jednání a  schůzí spolkových

orgánů

• podat žádost výkonným orgánům o omluvení z účasti na událostech a aktivitách pod záštitou

spolku

• svobodně ukončit své členství bez udání důvodu

(6) Každý řádný člen je povinen:
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• účastnit se zasedání členské rady

• účastnit se jednání velitelství, je-li jeho členem

• účastnit se jednání velitelství, je-li k tomu orgány spolku vyzván

• účastnit se všech činností a aktivit spolku

• respektovat a dodržovat stanovy Schwarzenberské granátnické gardy z. s.

• respektovat a naplňovat rozhodnutí spolkových orgánů

• chránit, zachovávat a činit dobré jméno Schwarzenberské granátnické gardě z. s.

• platit členské příspěvky tak, jak určí příslušné orgány

• řádně plnit spolkové funkce jemu svěřené

• dbát o historické dědictví Schwarzenberské granátnické gardy

• dbát o kamarádský vztah mezi členy

• řádně spravovat majetky spolku jemu svěřené

• dodržovat pravidla bezpečnosti při manipulaci s historickými zbraněmi tak, jak je uvedeno

v čl. XXII

• dodržovat a plnit instrukce zvoleného vedoucího na spolkových akcích interního i veřejného

charakteru spojených s činností spolku

• řádně a v časovém předstihu vysvětlit důvod své absence, není-li  člen schopen se dostavit

na schůze orgánů nebo spolkové události

(7) V případě,  že velitelství spolku shledá,  že  čekatel  o  členství cíleně porušil  některou z výše

uvedených povinností, může do doby podepsání přísahy přihlášku čekatele v kterékoliv fázi zrušit.

(8) Členové přípravného výboru se po vzniku spolku automaticky stávají řádnými členy. Spolkové

listiny  týkající se  členství mohou  být  vydány,  předány  a  danými  členy  podepsány  dodatečně

při vhodné příležitosti.

Čl. IX

Čestné členství

(1) Čestným  členem Schwarzenberské granátnické gardy z. s. se stává osoba v souladu s  čl. VII

a starší 18ti let na základě schválení návrhu o udělení čestného  členství příslušnými spolkovými
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orgány a řádného proběhnutí přijímacího procesu tak, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

(2) Návrh na udělení čestného členství může předložit kterýkoliv člen spolku na jednání velitelství.

Velitelství je povinno projednat návrh nejpozději na svém druhém jednání ode dne, kdy byla návrh

obdržen. Velitelství může návrh schválit a postoupit členské radě, shledá-li, že se navrhovaná osoba

významně zasloužila o Schwarzenberskou granátnickou gardu, z. s., přispěla k poznání historické

Schwarzenberské granátnické gardy,  významně se  zasloužila  o  rozvoj  města  Český Krumlov,

Šumavy  nebo  jižních  Čech  v  oblasti  kulturní,  společenské nebo  vědecké,  případně jinou

chválihodnou  činností, a projevila-li o  členství ve spolku zájem. Velitelství na základě schválení

návrhu a obdržením písemné přihlášky navrhovaného může přijetí navrhovaného za čestného člena

doporučit a návrh postoupit členské radě.

(3) Je-li  žádost o přijetí schválena velitelstvím a následně přijata  členskou radou, odešle hejtman

v souladu s čl. III a XXIV čekateli spolkovou listinu tzv. Povolávací rozkaz na učenou doručovací

adresu  a  průběžně jej  informuje  o  konání slavnostního  zasedání členské rady.  Na  slavnostní

zasedání členské rady se  čekatel dostavuje spolu s tzv.  Povolávacím rozkazem, který je povinen

předložit  hejtmanovi.  Čekatel  nabývá členství přečtením  a  podepsáním  spolkové listiny  tzv.

Slavnostní přísahy v souladu s čl. XXIV. Ve výjimečných případech může dojít k předání na jednání

velitelství.

(4) Každý čestný člen má stejná práva jako člen řádný.

(5) Každý čestný člen  má stejné povinnosti  jako  člen  řádný mimo  povinnost  platit  členské

příspěvky.

(6) Člen spolku může navrhnout udělení čestného členství již stávajícímu řádnému členovi spolku.

Shledá-li velitelství, že jsou zásluhy navrženého člena odpovídající, může návrh schválit a postoupit

členské radě.  Je-li  návrh  následně přijat  členskou  radou,  je  navrženému  členovi  předána

na slavnostním zasedání členské rady listina o čestném členství, jejímž obdržením se se řádný člen

stává členem čestným.
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Čl. X

Podporovatelé a numeréři

(1) Schwarzenberská granátnická garda  z.  s.  umožňuje  v  souladu  se  svými  cíli  svým

podporovatelům spolku, kteří nejsou  členy Schwarzenberské granátnické gardy, z.  s.,  podílet  se

na činnosti spolku, projeví-li o to zájem.

(2) Podporovatelé mohou  požádat  orgány  Schwarzenberské granátnické gardy  z.  s.,  aby  byli

pravidelně informováni o činnosti a aktivitách spolku.

(3) Podporovatelem se může stát  kterákoliv osoba, projeví-li o to zájem a je-li tento zájem vzat

na vědomí velitelstvím nebo hejtmanem. Podporovatel Schwarzenberské granátnické gardy, z. s.

nemá v rámci fungovaní ani organisace spolku žádná práva a nevznikají mu tak žádné povinnosti

vůči  spolku.  Čekatelé o  členství jsou ovšem povinni  dodržovat  v souladu s  čl.  VIII  povinnosti

řádného člena. V opačném případě je jejich přihláška v kterékoliv fázi schvalování zrušena.

(4) Podporovatelé a  čekatelé o  členství jsou během veřejných a slavnostních aktivit nebo během

historizujících rekonstrukcí v souladu s čl. III oslovováni jako supernumeréři, případně numeréři.
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Hl. III

Vnitřní organizace

Čl. XI

Orgány spolku

(1) Orgány Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. jsou:

• Členská rada

• Velitelství

• Hejtman

• Kancléř

• Kapelník

(2) Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich

jednání je upraven dále ve stanovách.

(3) Členská rada je tvořena shromážděním všech  řádných a  čestných  členů. Velitelství a hejtman

jsou  orgány  volené členskou  radou,  přičemž hejtman  je  volen  ze  zvolených  členů velitelství.

Kapelník a kancléř jsou orgány jmenované hejtmanem.

(4) Funkční období velitelství je pět let, přičemž funkční období hejtmana se váže na dobu jeho 

funkčního období jakožto člena velitelství. 

(5) Členství v orgánech spolku končí uplynutím funkčního období,  zánikem  členství ve spolku,

dobrovolným  odstoupením  nebo  odvoláním  členskou  radou  nebo  jiným  příslušným  orgánem

pro hrubé porušení stanov spolku nebo svých povinností.

(6) Do orgánů spolku mohou být voleni nebo jmenováni pouze řádní a čestní členové spolku.
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Čl. XII

Členská rada

(1) Členská rada je shromážděním všech řádných a čestných členů Schwarzenberské granátnické 

gardy. z. s. a je nejvyšším orgánem spolku.

(2) Předsedou členské rady je hejtman Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. nebo jím pověřený 

zástupce.

(3) Každý člen má v radě jeden hlas a všechny hlasy jsou si rovny.

(4) Mezi výlučné pravomoci členské rady patří:

• schvalovat stanovy a jejich změny

• volit členy velitelství Schwarzenberské granátnické gardy, z. s.

• volit hejtmana Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. ze zvolených členů velitelství

• přijímat nové členy na doporučení velitelství

• vyloučit členy spolku na doporučení velitelství a v souladu se stanovami

• odvolávat volené orgány

• rozhodovat o výši členských příspěvků a jejich splatnosti

• rozhodovat o výhodách a odměnách členů volených orgánů

• hodnotí činnost volených orgánů spolku a jejich členů

• rozhodovat o dobrovolném rozpuštění spolku

(5) Právo účastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni řádní a čestní 

členové spolku.

(6) Členskou  radu  svolává hejtman  podle  potřeby,  nejméně však  dvakrát  do  roka.  Hejtman  je

povinen, požádá-li jej o to písemně nejméně jedna třetina všech členů spolku, svolat členskou radu

do 30 dnů od přijetí žádosti. Nesvolá-li hejtman členskou radu do 30 dnů od doručení řádné žádosti,

může ten člen, jenž podnět podal, svolat mimořádné zasedání členské rady na náklady spolku sám.

(7) Hejtman informuje  členy o konání schůze  členské rady písemnou nebo elektronickou formou

13



Schwarzenberská granátnická garda, z. s. Stanovy – vydání I.

na určené doručovací adresy uvedené v seznamu členů. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím

pořadem musí být  rozeslána všem  členům nejméně třicet  dní před jejím konáním. Místo a  čas

zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání

členské schůze lze odvolat nebo odložit.

(8) Členská rada je usnášeníschopná v případě, je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina všech 

členů spolku.

(9) Zasedání zahajuje  hejtman,  v  případě jeho  nepřítomnosti  jím  pověřený zástupce,  nebo

mimořádně zvolený předseda schůze, ověřuje usnášeníschopnost zasedání a vede jej tak, jak byl

jeho pořad v pozvánce ohlášen.  Členská rada se může usnést na předčasném ukončení zasedání.

Projednání záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen

za účasti a se souhlasem všech členů spolku.

(10) Usnesení členská rada přijímá většinou hlasů přítomných členů a to zásadně veřejnou volbou. 

O změně stanov, přijetí nového člena nebo vyloučení člena členská rada rozhoduje dvoutřetinovou 

většinou přítomných členů.

(11) Není-li  členská rada  na  svém  zasedání usnášeníschopná,  může  hejtman  do dvou  týdnů

od předchozího zasedání rozhodnout o svolání náhradní schůze členské rady. Z pozvánky musí být

zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské rady. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději

do  šesti  týdnů ode  dne,  na  který bylo  původní zasedání členské rady svoláno.  Na  náhradním

zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad původního zasedání,

přičemž náhradní zasedání členské rady je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň třetina všech

členů spolku. Není-li  členská rada na svém náhradním zasedání usnášeníschopná, je do jednoho

týdne svoláno nové mimořádné zasedání členské rady,  které je  usnášeníschopné bez ohledu na

počet přítomných členů.

(12) Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí

spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen

na zasedání sdělení o skutečnostech,  které zákon uveřejnit  zakazuje nebo jejichž prozrazení by

spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
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(13) Mimo dvě minimální schůze se  členská rada setkává i  jednou ročně na svém slavnostním

zasedání, které svolává hejtman nejpozději 30 dní před jeho konáním. Během slavnostního zasedání

nelze projednávat běžné spolkové záležitosti.  Slavnostní zasedání je určeno k přijímání nových

členů, povyšování do vyšších spolkových hodností, udělování vyznamenání apod.

(14) Hejtman, jím pověřený zástupce nebo mimořádně zvolený předseda zajistí vyhotovení zápisu

ze zasedání členské rady do 15ti dnů od jeho proběhnutí. Není-li to možné, vyhotoví zápis  člen,

jehož tím pověřila členská rada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jaký byl program

zasedání, jak, kdy a kde se zasedání konalo, kteří členové se jej zúčastnili, kdo je zahájil, kdo mu

předsedal a jak dále probíhalo, jak probíhala jednotlivá hlasování a usnesení, která usnesení byla

přijata, které návrhy byly zamítnuty, jak a kdy, kde a kým byl zápis vyhotoven. 

Čl. XIII

Velitelství

(1) Velitelství je druhý nejvyšší orgán Schwarzenberské granátnické gardy, z. s., koordinuje spolu

s hejtmanem její aktivity a zajišťuje její správné vnitřní fungování.

(2) Velitelství je orgán složený z pěti  členů volených členskou radou a dále kapelníka a kancléře,

kteří se členy velitelství stávají automaticky, nejsou-li již zvolenými členy velitelství.

(3) Volebním obdobím velitelství se rozumí doba 5 let od jeho volby.

(4) Předsedou velitelství je hejtman, který je volen členskou radou ze zvolených členů velitelství.  

(5) Hlavními povinnostmi velitelství je  koordinace  činnosti  Schwarzenberské granátnické gardy,

z. s., cílený rozvoj spolku a kontrolovat, zda činnost spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu

s obecně platnými předpisy,  stanovami,  organizačními normami spolku a  rozhodnutími  členské

rady.
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(6) Mezi výlučné pravomoci velitelství patří:

• schvalovat a postupovat přihlášky nových členů členské radě nebo je zamítat

• předkládat návrh o vyloučení člena členské radě

• rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku  členům, pokud pro to

existují závažné důvody

• schvalovat rozpočet spolku na návrh hejtmana Schwarzenberské granátnické gardy, z. s.

• schvalovat výroční zprávy o činnosti spolku

• rozhodovat o odměnách a výhodách členů spolku

• schvalovat členy do vyšších spolkových hodností

• udělovat spolková vyznamenání

• sepisovat výroční zprávy a postupovat je členské radě

• vydávat další upřesňující pravidla a zásady bezpečnosti dle čl. XXII

(7) Člen  velitelství je  povinen jednat  s péčí řádného hospodáře,  náležitou  odborností,  pečlivostí

a loajalitou.

(8) Odměnu za výkon funkce člena velitelství stanovuje členská rada.

(9) Schůzi velitelství svolává hejtman podle potřeby,  nejméně však  čtyřikrát  do roka.  Pozvánky

spolu s programem zasedání musí být rozeslány nejméně dva týdny před konáním schůze písemně

nebo elektronickou formou na adresy uvedené v seznamu  členů. Již svolané zasedání lze odvolat

nebo odložit.

(10) Zasedání velitelství je  usnášeníschopné pouze  v případě,  je-li  přítomen hejtman,  nebo jím

pověřený zástupce, a minimálně dva další členové velitelství.

(11) Hlasy  všech  členů velitelství mají stejnou  váhu.  V případě,  že  je  počet  členů na  jednání

velitelství sudý, disponuje hejtman nebo jím pověřený zástupce během hlasování dvěma hlasy.

(12) Usnesení velitelství přijímá většinou hlasů přítomných členů a to zásadně veřejnou volbou.

(13) V případě, že je počet všech řádných a čestných členů spolku nižší než 15 osob, je minimální
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počet členů pro fungování velitelství stanoven na 3 osoby bez nutnosti kooptace.

(14) Jednání velitelství se mohou rozhodnutím velitelství nebo na pozvání hejtmana účastnit hosté.

(15) V případě,  že velitelství není dlouhodobě usnášeníschopné,  přebírá veškeré jeho pravomoci

a povinnosti hejtman a to do doby nejbližšího zasedání členské rady, která rozhodne o volbě nového

velitelství.

(16) V případě dočasného uvolnění funkce hejtmana přebírá veškeré jeho pravomoci a povinnosti

velitelství, které je zároveň povinno zvolit si ze svého středu dočasného předsedu a to nejpozději

do 14 dnů od uvolnění funkce hejtmana. Velitelství je rovněž povinno svolat nejpozději do 30 dnů

od uvolnění funkce hejtmana členskou radu za účelem volby nového hejtmana.

(17) Členství ve  velitelství končí uplynutím  volebního  období,  dobrovolným  odstoupením,

odvoláním členskou radou nebo zánikem členství ve spolku.

(18) V případě nutnosti kooptace, klesne-li počet členů velitelství pod minimální stanovený počet,

probíhá doplňující volba.

(19) Hejtman, jím pověřený zástupce nebo mimořádně zvolený předseda zajistí vyhotovení zápisu

ze zasedání velitelství do 15ti dnů od jeho proběhnutí. Není-li to možné, vyhotoví zápis člen, jehož

tím pověřilo velitelství. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jaký byl program zasedání,

jak, kdy a kde se zasedání konalo, kteří členové se jej zúčastnili, kdo je zahájil, kdo mu předsedal

a jak dále probíhalo, jak probíhala jednotlivá hlasování a usnesení, která usnesení byla přijata, které

návrhy byly zamítnuty, jak a kdy, kde a kým byl zápis vyhotoven. 

(20) Velitelství sídlí v kanceláři v sídle spolku.
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Čl. XIV

Hejtman

(1) Hejtman Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. (dále jen hejtman) je jednočlenný statutární

orgán  Schwarzenberské granátnické gardy z.  s.,  řídí její činnost  v  souladu  s  jejími  stanovami

a směrnicemi velitelství a členské rady po celé své funkční období.

(2) Hejtmana volí členská rada z řádně zvolených členů velitelství. 

(3) Volebním obdobím hejtmana se rozumí doba od jeho zvolení do funkce hejtmana až do uplynutí

jeho volebního období jakožto člena velitelství.

(4) První hejtman je mimořádně zvolen ustavující schůzí z  řad přítomných  členů a  to na dobu

určitou do první řádné volby velitelství. Takto prvním zvoleným hejtmanem je Martin Neudörfl nar.

3. 8. 1991, Dlouhá 93,  381 01 Český Krumlov.

(5) Hejtman je  jediným spolkovým orgánem, který Schwarzenberskou granátnickou gardu, z.  s.

zastupuje ve věcech veřejných a  jež má podpisové právo za spolek.  Hejtman zastupuje spolek

ve všech věcech samostatně a podepisuje se tak,  že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku

doplní označení funkce hejtmana a svůj podpis.

(6) Hejtman odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel,

schvaluje změny rozpočtu, dbá na  řádnou péči o majetek a zejména na  řádné naplňování poslání

spolku a  dále  se  stará o  spolkovou  kancelář v  sídle  spolku.  Hejtman vede  a  řídí práci  spolku

v období mezi  schůzemi  členské rady,  dohlíží na  dodržování stanov  a  pečuje  o  rozvoj

Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. 

(7) Hejtman  je  povinen  jednat  s  péčí řádného  hospodáře,  náležitou  odborností,  pečlivostí

a loajalitou.

(8) Mezi výlučné pravomoci hejtmana patří

• svolávat schůze  členské rady a velitelství, ověřovat jejich usnášeníschopnosti a pořizovat zápis z
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jejich jednání

• uzavírat smlouvy za spolek s fyzickými nebo právnickými osobami

• přijímat zaměstnance, dohlížet nad nimi a ukončovat s nimi pracovní poměr 

• rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků

• rozhodovat  o  aktivitách  a  činnosti  Schwarzenberské granátnické gardy,  z.  s.  a  Kapely

Schwarzenberské granátnické gardy v souladu s jeho orgány

• stanovovat rozpočet a předkládat jej ke schválení velitelství Schwarzenberské granátnické gardy, z.

s.

• předsedat schůzím členské rady a velitelství

• jmenovat a odvolávat kapelníka Schwarzenberské granátnické gardy, z. s.

• jmenovat a odvolávat kancléře Schwarzenberské granátnické gardy, z. s.

• podávat velitelství návrhy na povýšení členů do vyšších spolkových hodností 

• předávat spolkové listiny a spolková vyznamenání

(9) Hejtman  se  řídí zákony  České republiky,  stanovami  spolku,  jeho  vnitřními  předpisy  a

rozhodnutími členské rady.

(10) V případě nutnosti může hejtman zvolit svého zástupce nebo dočasně delegovat některé své

kompetence a pravomoci na další orgány spolku, členy nebo zaměstnance spolku.

(11) Při  podepisování smluv  za  Schwarzenberskou granátnickou gardu,  z.  s.  nebo  její pobočné

spolky hejtman připojuje svůj podpis pod název spolku a své funkce. Uzná-li hejtman za vhodné,

může v konkrétních případech požádat velitelství nebo kancléře o připojení podpisu nebo požádat

velitelství o převzetí podpisového práva. V takovém případě jsou zvoleni minimálně dva  členové

velitelství, kteří své podpisy připojují pod název spolku a svých funkcí spolu s oficiálním razítkem

spolku.

(12) Funkční období hejtmana  končí uplynutím  daného  volebního  období velitelství,  jehož je

členem, dobrovolným odstoupením, odvoláním členskou radou nebo zánikem členství ve spolku.

(13) Odměnu za výkon funkce hejtmana stanovuje členská rada.
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(14) Hejtman sídlí v kanceláři velitelství v sídle spolku.

Čl. XV

Kancléř

(1) Kancléř Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. (dále jen kancléř) je jednočlenný orgán, jehož

posláním je odborně asistovat orgánům spolku v oblasti hospodaření, dozorovat nad financemi a

jejich správou.

(2) Kancléř je  do funkce  jmenován hejtmanem Schwarzenberské granátnické gardy,  z.  s.  podle

potřeby.

(3) Kancléř je  povinen  jednat  s  péčí řádného  hospodáře,  náležitou  odborností,  pečlivostí

a loajalitou.

(4) Funkce kancléře zaniká odstoupením kancléře z funkce, odvoláním hejtmanem nebo zánikem

členství ve spolku.

(5) Odměnu za výkon funkce kancléře stanovuje členská rada.

Čl. XVI

Kapelník

(1) Kapelník Schwarzenberské granátnické gardy, z. s.  (dále jen kapelník) je jednočlenný orgán,

který řídí a  zajišťuje fungování Kapely Schwarzenberské granátnické gardy,  pobočného spolku

Schwarzenberské granátnické gardy. z. s.

(2) Kapelník je jmenován hejtmanem Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. podle potřeby.

(3) Kapelník  se  jmenováním  automaticky  stává předsedou  a  nejvyšším  orgánem  Kapely

Schwarzenberské granátnické gardy.
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(4) Kapelník  je  povinen  pečovat  o  rozvoj  Kapely  Schwarzenberské granátnické gardy,  dbát

o kvalitní hudební úroveň jejích představení,  odborně asistovat orgánům spolku v oblasti  hudby

a zároveň konzultovat  veškerou  činnost  Kapely  Schwarzenberské granátnické gardy  s  orgány

Schwarzenberské granátnické gardy a řídit se jejich usneseními a instrukcemi.

(5) Funkční období kapelníka zaniká odstoupením kapelníka z funkce, odvoláním hejtmanem nebo

zánikem členství ve spolku.

(6) Odměnu za výkon funkce kapelníka stanovuje členská rada.

Čl. XVII

Kancelář velitelství

(1) Kancelář velitelství Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. (dále jen kancelář) se nachází v 

sídle spolku.

(2) Kancelář slouží velitelství a hejtmanovi Schwarzenberské granátnické gardy, z. s., kteří ji 

využívají ke své činnosti, jednáním apod.

(3) V kanceláři jsou uchovávány veškeré smlouvy spolku, dokumentace, listiny a seznam členů.

(4) O uspořádání a fungování kanceláře rozhoduje hejtman Schwarzenberské granátnické gardy, z. 

s., který je zároveň zodpovědný za její řádné vedení.

Čl. XVIII

Kapela Schwarzenberské granátnické gardy

(1) Kapela Schwarzenberské granátnické gardy je pobočný spolek Schwarzenberské granátnické

gardy, z. s., který sdružuje hudebně nadané členy Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. a další
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osoby se zájmem o účast na hudebních vystoupeních spolku.

(2) Oficiálním  českým názvem tohoto pobočného spolku je Kapela Schwarzenberské granátnické

gardy.

(3) Kapela Schwarzenberské granátnické gardy sídlí na adrese sídla Schwarzenberské granátnické

gardy, z. s.

(4) Cílem  Kapely  Schwarzenberské granátnické gardy  je  navázat  na  činnost  hudebního  tělesa

historické Schwarzenberské granátnické gardy, pečovat o jeho odkaz a dále jej rozvíjet sdružováním

hudebně nadaných  členů Schwarzenberské granátnické gardy,  z.  s.  a  dalších  zaujatých  osob

v podobě hudebního  ansámblu  vyvíjejícím  činnost  v  souladu  s  čl.  III,  IV  a  V  stanov

Schwarzenberské granátnické gardy, z. s.

(5) Nejvyšším orgánem Kapely Schwarzenberské granátnické gardy je kapelník Schwarzenberské

granátnické gardy,  z.  s.  (dále  jen  kapelník),  který řídí její činnost  v  souladu  se  stanovami

a se směrnicemi  a  instrukcemi  orgánů Schwarzenberské granátnické gardy,  z.  s.  Není-li  funkce

kapelníka obsazena,  přebírá jeho povinnosti  a pravomoci hejtman Schwarzenberské granátnické

gardy. z. s.

(6) Jediným statutárním orgánem Kapely Schwarzenberské granátnické gardy,  který ji  zastupuje

na veřejnosti a disponuje podpisovým právem, je hejtman Schwarzenberské granátnické gardy, z. s.

(7) Členem Kapely Schwarzenberské granátnické gardy se může stát pouze člen Schwarzenberské

granátnické gardy, z. s., projeví-li o to zájem u spolkových orgánů. O aktivitě a povinnostech člena

v rámci Kapely Schwarzenberské granátnické gardy rozhoduje na základě hudebních schopností

daného člena a zájmu kapelník a orgány Schwarzenberské granátnické gardy, z. s.

(8) Aktivní člen  Kapely  Schwarzenberské granátnické gardy  se  účastní aktivit  a  příslušných

událostí kapely tak, jak je o to příslušnými orgány požádán, a zároveň je povinen dbát o umělecký

rozvoj a kvalitu ansámblu.
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(9) Osoby, jež nejsou členy Schwarzenberské granátnické gardy, z. s., mající odpovídající hudební

talent a zájem o aktivity Kapely Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. se mohou aktivně podílet

na  činnosti  Kapely  Schwarzenberské granátnické gardy  na  základě dohody  nebo  smlouvy.

Povinnosti  a práva těchto osob vůči  Kapele Schwarzenberské granátnické gardy jsou stanoveny

v rámci daných dohod a smluv.

(10) Kapela  Schwarzenberské granátnické gardy  vyvíjí svou  činnost  na  základě stanov

Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. a zároveň směrnicí a instrukcí jejích orgánů.

(11) V otázkách hospodaření Kapely Schwarzenberské granátnické gardy jakožto i o odměnách a

výhodách členů Kapely Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. a dalších participujících se osob

rozhoduje rozhoduje velitelství  Schwarzenberské granátnické gardy, z. s.

(12) O záležitostech výslovně neuvedených v tomto článku souvisejících s činností a fungováním

Kapely  Schwarzenberské granátnické gardy,  z.  s.  rozhoduje  velitelství Schwarzenberské

granátnické gardy, z. s.

Čl. XIX

Majetek a hospodaření

(1) Prostředky na svou činnost získává spolek z  členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů

fyzických a  právnických osob z tuzemska i  zahraničí,  ze  státních příspěvků,  nadačních grantů,

z příjmů ze  svých  činností a  z  výnosu svého majetku  a  hospodaření s  ním jakožto  i  z  výnosů

z podnikatelské činnosti.

(2) Získané prostředky musí být  využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit  k financování

činností naplňujících poslání, cílů spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto

činností.

(3) Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí

to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo
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charitativním  účelům.  Výjimku  z  tohoto  ustanovení tvoří řádná mzda  nebo  odměna  sjednaná

na základě platných smluv a dohod.

(4) Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování

poslání a cílů spolku.

(5) Za  řádnou správu,  obnovu,  údržbu a evidenci  majetku,  odpovídají orgány spolku v rozsahu

dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

(6) Na konci každého kalendářního roku schvaluje velitelství Schwarzenberské granátnické gardy,

z.  s.  v  rámci  výroční zprávy  i  kompletní zprávu  o  hospodaření a  majetku  spolku,  kterou

po vyhotovení a schválení předkládá a prezentuje na nejbližším zasedání členské rady. 

Čl. XX

Spolkové hodnosti

(1) Všichni členové Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. jsou v souladu s čl. III a IV nositeli

vnitřních  spolkových  hodností,  jež jsou  odvozeny  od  hodností historické Schwarzenberské

granátnické gardy.

(2) V souladu s  čl.  III a IV jsou spolkové hodnosti reflektovány při  všech oficiálních aktivitách

spolku, zvláště během veřejných vystoupení a rekonstrukcí tak, aby byla navozena nejvyšší možná

autenticita historické Schwarzenberské granátnické gardy. Během oficiálních a slavnostních akcí

jsou jednotlivé role zúčastněných členů definovány jejich spolkovou hodností a na základě pokynů

velitele, který úkony rozděluje dle potřeby.

(3) Každý člen  je  během veškerých oficiálních událostí spolku povinen oslovovat  ostatní členy

jejich  spolkovou  hodností.  Výjimkou  je  člen  vykonávající funkci  hejtmana  Schwarzenberské

granátnické gardy, z. s., jenž je zásadně oslovován jako hejtman, nikoliv kapitán.

(4) Do vyšších spolkových hodností členy povyšuje  hejtman na  základě schválení jeho  návrhu
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velitelstvím. V určitých případech uvedených níže ve stanovách povyšuje hejtman členy do vyšší

hodnosti automaticky.

(5) Naruší-li  člen  spolkové aktivity  nereflektováním  vyšší spolkové hodnosti,  porušením

bezpečnostních zásad nebo neuposlechnutím pokynů a instrukcí velitele způsobem, který není v

souladu s těmito stanovami, může velitel člena napomenout a do nejbližšího jednání velitelství mu

zakázat  účast na aktivitách spolku. Velitelství může v daném případě následně navrhnout  členské

radě vyloučení člena. 

(6) Základní spolkové hodnosti řazené sestupně od nejnižší po nejvyšší jsou:

• granátník

• desátník

• četař

• šikovatel

• kapitán

(7) Granátník je  nejnižší spolková hodnost,  které člen  automaticky nabývá přijetím za  řádného

člena spolku.

(8) Do  spolkové hodnosti  desátníka  je  řádný člen  povýšen  hejtmanem  na  základě běžného

schvalovacího procesu. Hejtman povyšuje automaticky do spolkové hodnosti desátníka kapelníka

Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. jeho jmenováním, nemá-li již tuto hodnost nebo hodnost

vyšší. Hejtman povyšuje automaticky do hodnosti desátníka čestného člena v momentě jeho příjetí

za člena.

(9) Do  spolkové hodnosti  četaře  a  šikovatele  je  člen  povýšen  hejtmanem na  základě běžného

schvalovacího procesu.

(10) Do spolkové hodnosti kapitána je člen automaticky povýšen členskou radou při řádném zvolení

za hejtmana Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. Hodnosti kapitána nelze nabýt žádným jiným

způsobem. Člen v hodnosti kapitána vykonávající funkci hejtmana zaujímá nejvyšší pozici v rámci

spolkových hodností, je referován výhradně jako hejtman a po dobu vykonávání funkce hejtmana
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stojí hodnostně i nad dalšími kapitány.

(11) Velitelství může rozhodnout i o propůjčení výjimečných hodností s odpovídající funkcí v rámci

historické vojenské jednotky a to vždy hodnostně odpovídající již zavedeným hodnostem, například

tambor (granátník), nebo ohněstrůjce (šikovatel). Tyto výjimky nesmí odporovat čl. III a musí mít

opodstatnění v historii historické Schwarzenberské granátnické gardy nebo historického vojenství.

Čl. XXI

Velitel

(1) V  rámci  oficiálních  aktivit  spolku  a  zvláště během  historizujících  výstupu  řídí činnost

zúčastněných členů a dobrovolníků člen vykonávající funkci velitele.

(2) Veškeré historizující výstupy historické vojenské jednotky,  slavnostní přehlídky apod.  spolu

s výstupy jejichž součástí je využití historických palných i sečných zbraní musí zásadně probíhat

za účasti  velitele.  Není-li  přítomen  velitel,  je  zvláště jakákoliv  manipulace  se  zbraněmi  přísně

zakázána.

(3) Velitelem je vždy hejtman Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. nebo jím pověřený člen.

Ve výjimečné situaci, kdy je na předem připravené oficiální události spolku nečekaně nepřítomen

velitel,  může být  v rámci konkrétního výstupu zvolen mimořádný velitel.  Funkce mimořádného

velitele  musí být  nejprve  nabídnuta  členovi  v  daném momentě s  nejvyšší spolkovou hodností.

Nepřijme-li,  je mimořádná funkce nabídnuta  členovi velitelství,  je-li  přítomen.  Odmítne-li  nebo

není-li přítomen, je urychleně zvolen mimořádný velitel z řad přítomných členů.

(4) Velitel  během konkrétních událostí rozhoduje  o  činnosti  zúčastněných  členů,  definuje jejich

role, koordinuje jejich aktivity, vydává pokyny a instrukce tak, aby byla společnou snahou všech

zúčastněných navozena nejvyšší možná autenticita historické vojenské jednotky a to vždy v souladu

se stanovami, směrnicemi a instrukcemi orgánů Schwarzenberské granátnické gardy, z. s.

(5) Velitel je povinen jednat odpovědně, vstřícně a s pochopením za  účelem obecného prospěchu
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a efektivity.

(6) Všichni  členové účastnící se konkrétní události koordinované velitelem jsou povinni důsledně

plnit jeho pokyny a instrukce, neodporují-li stanovám a zásadám bezpečnosti.

(7) Velitel odpovídá za dodržování bezpečnostních zásad uvedených čl. XXII a dohlíží nad jejich

důsledným dodržováním členy. V případě porušení bezpečnostních zásad, stanov nebo povinností

může velitel  členovi udělit napomenutí a dočasně mu zakázat  účast na společných výstupech tak,

jak je uvedeno v čl. XXII.
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Hl. IV

Ostatní ustanovení

Čl. XXII

Základní zásady bezpečnosti

(1) Všichni  členové jsou  při  manipulaci  se  střelným prachem povinni  dodržovat  níže  uvedené

zásady bezpečnosti a vždy plnit pokyny velitele, který dohlíží nad dodržováním zásad bezpečnosti

a vynucuje jejich dodržování.

(2) Každý člen musí dodržovat následující zásady bezpečnosti:

• Při manipulaci se střelným prachem je zakázáno kouřit, jíst, pít nebo používat nářadí z jiskřivých

materiálů.

• Jakákoliv manipulace se střelným prachem je  bez  dozoru velitele  zakázána,  nejsou-li  ohroženy

životy nebo majetek.

• Je přísně zakázáno ponechávat prach nebo historické střelné a sečné zbraně bez dozoru v dosahu

dětí nebo v dosahu otevřeného ohně.

• Každý člen je povinen zajistit uskladnění střelného prachu tak, aby nedošlo k ohrožení životů a

majetku.

• Je zakázáno používat jiný druh prachu než povolený spolkovými orgány.

• Je zakázáno míchat různé druhy prachů.

• K výrobě patron se používají výhradně měkké,  snadno hořící a bezezbytku shořitelné materiály

(měkký papír, vata, buničina apod.). Je přísně zakázáno používat tvrdé materiály (korek, filc, umělé

hmoty apod.).

• Je přísně zakázáno provádět střelbu s kulí nebo jiným předmětem (kámen apod.).

• Každý člen je povinen při  manipulaci s historickou střelnou zbraní dodržovat všeobecně platná

pravidla pro manipulaci s palnou zbraní.

• Manipulace se střelnou nebo sečnou zbraní je možná výhradně na povel velitele.

• Nabíjení a střelbu provádí člen výhradně na povel velitele.

• Při střelbě míří ústí hlavně vždy nad předměty a osoby stojící před střílejícím a to ve vzdálenosti
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nejméně 10 až 15 m.

• Po každém ukončení střeleb velitel zkontroluje všechny zbraně. V případě,  že zbraň nevystřelila,

zajistí její bezpečné odpálení.

• Je  přísně zakázána  jakákoliv  manipulace  s  palnou  nebo  sečnou  historickou  zbraní pod vlivem

alkoholu, drog a jiných psychoaktivních látek, léků apod. V případě dlouhodobé léčby je člen tuto

skutečnost nahlásit veliteli a orgánům spolku.

(3) Hejtman nebo jím pověřený velitel je povinen poučit nového  člena o pravidlech bezpečnosti.

Velitel je povinen přezkoušet nového člena ze znalosti povelů a u ujistit se, že je způsobilý k jejich

bezchybnému  provádění.  V případě neznalosti  nebo  nezpůsobilosti  člena  je  velitel  povinen

nepřipustit přezkušovaného ke střelbám.

(4) Všichni  členové jsou  povinni  dostavit  se  nejméně jednou  do  roka  na  přezkoušení

ze způsobilosti, které provádí hejtman nebo jím pověřený velitel.

(5) Dojde-li k ohrožení na  životě nebo majetku v důsledku porušení těchto zásad nebo obecných

zásad bezpečnosti pro manipulacemi se zbraněmi  členem spolku, nenese spolek za jeho jednání

jakkoliv odpovědnost.

(6) V  případě porušení zásad  bezpečnosti  je  velitel  povinen  o  situaci  informovat  hejtmana

a velitelství, které závažnost porušení zásad vyhodnotí a vyvodí důsledky.

(7) Velitelství Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. dále vydává upřesňující pravidla a zásady

bezpečnosti a pravidla chování členů spolku při činnostech uvedených v bodě (1) tohoto článku.

Čl. XXIII

Spolkový stejnokroj

(1) Každý řádný a čestný člen Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. je v souladu s čl. III a IV

při veřejných a oficiálních spolkových aktivitách spolku, neurčí-li spolkové orgány jinak, povinen

užívat spolkový stejnokroj, jehož střih a podoba vychází striktně z dobových uniforem historické
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Schwarzenberské granátnické gardy.

(2) Konkrétní střih  stejnokroje odpovídajícího uniformě historické Schwarzenberské granátnické

gardy  z  druhé poloviny  20.  století definuje  ve  svých  směrnicích  velitelství Schwarzenberské

granátnické gardy, z. s.

(3) Každý člen má právo zažádat velitelství o zajištění stejnokroje ze spolkových financí a jeho

zapůjčení.

(4) Varianty  spolkového  stejnokroje,  definované velitelstvím v  rámci  směrnic,  reflektují vnitřní

spolkové hodnosti  nebo  vykonávané funkce  v  případě hodnosti  desátníka,  četaře,  šikovatele

a kapitána a hejtmana.

(5) Jakékoliv svévolné úpravy stejnokroje jsou přísně zakázány. Výjimku představují spolková nebo

státní vyznamenání.  

(6) Za historickou autenticitu stejnokrojů odpovídá velitelství Schwarzenberské granátnické gardy,

z. s. Orgány spolku jsou zároveň povinny autenticitu stejnokrojů všemi možnými způsoby tak, jak

určují stanovy, zaručovat a vynucovat.

(7) Spolkový stejnokroj lze ve výjimečných případech modifikovat výhradně se svolením orgánů

Schwarzenberské granátnické gardy, z. s., neodporují-li tyto modifikace  čl. III., lidské důstojnosti

a obecným mravům. V případě jiných neschválených a svévolných úprav stejnokroje je každý člen

povinen na upozornění orgánů spolku nebo velitele povinen úpravy okamžitě odstranit. V případě

ponechání úprav je stejnokroj členovi orgány spolku odňat a v souladu s čl. VII může být  člen ze

Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. vyloučen.

(8) V případě separátní činnosti  Kapely Schwarzenberské granátnické gardy v souladu s  čl.  III

rozhoduje  o  povinnosti  nosit  stejnokroj  během  jednotlivých  produkcí kapelník,  neurčí-li  jinak

hejtman Schwarzenberské granátnické gardy, z. s.
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Čl. XXIV

Spolkové listiny

(1) Orgány Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. v souladu s  čl. III. vydávají při vykonávání

svých funkcí spojených se spolkovou činností tzv. spolkové listiny. Listiny mohou být vyhotoveny

jak v kanceláři spolku, tak i jinými způsoby na náklady spolku. 

(2)  Konkrétní podoby spolkových listin  jsou stanoveny směrnicemi velitelství Schwarzenberské

granátnické gardy, z. s.

(3) Základní spolkové listiny jsou: 

• Přihláška

• Povolávací rozkaz 

• Slavnostní přísaha

• Rozhodnutí o povýšení

(4) Přihláška  obsahuje   jméno  a  příjmení,  bydliště,  datum  narození,  kontaktní telefonní číslo

a emailovou adresou zájemce o členství. Přihláška je v podobě pdf k dispozici k volnému stažení

na webových stránkách spolku a v tištěné podobě v sídle spolku. Po obdržení velitelstvím tak, jak je

uvedeno v čl. VIII a IX, je vyplněná přihláška uchovávána v sídle spolku. 

(5) Povolávací rozkaz  je  spolková listina  vydávána  velitelstvím  Schwarzenberské granátnické

gardy,  z.  s.  v  případě,  že  je  žádost  zájemce  o  členství kladně vyřízena  běžným schvalovacím

procesem  v souladu  s  čl.  VII,  VIII  a  IX,  a  odeslána  čekateli  na  uvedenou  konkrétní adresu.

Po předložení hejtmanovi tak, jak je uvedeno v čl. VIII a IX, je vrácen zpět členovi.

(6) Slavnostní přísaha  je  spolková listina  vydávána  velitelstvím  Schwarzenberské granátnické

gardy,  z.  s.   v  případě,  že je  žádost  zájemce o  členství kladně vyřízena běžným schvalovacím

procesem v souladu s čl. VII, VIII a IX. Její signatář se zavazuje respektovat a ctít stanovy spolku

a plnit  povinnosti  člena.  Její podepsání je  podmínkou pro přijetí čekatele  za  člena.  Po převzetí

hejtmanem tak, jak je uvedeno v čl. VIII a IX, je uchovávána v sídle spolku.
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(7) Rozhodnutí o  povýšení je  vydáváno  hejtmanem  Schwarzenberské granátnické gardy,  z.  s.

v souladu se stanovami.

Čl. XXV

Zánik

(1) Schwarzenberská granátnická garda, z. s. zaniká:

• klesne-li počet členů pod tři osoby

• dobrovolným rozpuštěním spolku 

• jiným zákonným způsobem

(2) Členská rada může rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku, vysloví-li se pro rozpuštění

během řádného hlasování minimálně dvě třetiny všech členů spolku.

(3) V případě zániku Schwarzenberské granátnické gardy, z. s. rozhodne členská rada o vypořádání

majetku  spolku  v souladu  se  zákonem.  Spolkové orgány  jsou  zároveň povinny  zajistit  návrat

veškerého zapůjčeného majetku majitelům ještě před rozpuštěním spolku.

V Českém Krumlově dne 7. 4. 2015

…………………………………                                   …………………………………
Martin Voříšek                           Alena Pekařová

…………………………………
Martin Neudörfl
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