
 Stanovy
Rakouského spolku esperantistů.

 
 § l. Název a sídlo spolku.

 Spolek  se  nazývá:  "Rakouský  spolek  esperantistů"  (A  stria  Societo 
Esperantista); sídlo své má v Brně a rozvíjí činnost po celém Rakousku.

 § 2. Účel spolku.
 Účelem  spolku  jest  pěstění  idey  pomocné  řeči  mezinárodní  a  šíření 
Esperanta.

Spolek jest politicky a nábožensky úplně neutrální.

 § 3. Prostředky.
 Prostředky k dosažení toho účelu jsou:
 a) pořádání  veřejných  schůzí,  přednášek  (mimonáboženských  a 

mimopolitických) a veřejného vyučování řeči "Esperanto" v různých 
místech Rakouska;

 b) vydávání a odebírání knih a časopisů;
 c) pořádání výstav, společných zábav a výletů;
 d) zřizování místních skupin;
 e) udržování styků s jinými spolky nepolitickými, týž účel sledujícími a 

sdružení se s nimi ve svazek;
 f) zřízení knihovny;
 g)  užití  všech  jiných  prostředků  zákonných,  jimiž  by  se  účelu 

spolkovému přispěti mohlo.
 

 § 4. Peněžní prostředky.
 Peněžní prostředky se opatří: a) zápisným a příspěvky členů; b) výtěžky 
ze zábav a slavností; c) dobrovolnými dary a odkazy.

 § 5. Členství.
 Ke spolku přistoupiti mohou osoby bez rozdílu pohlaví a věku.- Členy 
přijímá výbor. Odmitnutí mohou se odvolati k valné hromadě.

Všichni členové jsou rozvrženi ve tři kategorie:
a) přívrženci (aprobantoj),
b) stoupenci (adeptoj),
c) šiřitelé (propagandantoj).
P ř í v r ž e n c i jsou členové, kteří buď se Esperantu učí, aneb aspoň chtí 

svými příspěvky podporovat snahy spolku



S t o u p e n c i jsou členové, kteří Esperantem ne-li mluvit, tedy aspoň 
korespondovat mohou.

Š i ř i t e l é jsou ti členové, kteří Esperanto dokonale ovládají a mimo to 
10 aprobantů nebo 5 adeptů získali. 

Přestup z nižší kategorie do vyšší může se státi vyplněním požadavků, v 
dotyčné kategorii vyslovených. 

 § 6. Práva členů. 
 Každý člen může ode dne svého přijetí používati všech výhod spolkových 
jako: zúčastnění se na vyučování a přednáškách, vypůjčování knih, časopisů atd. 
- Každý člen má právo voliti i volenu býti. Členové mimo sídlo spolku bydlící 
mohou návrhy činiti a hlasovati písemně. 

Dluží-li člen více než tříměsíční příspěvky, pozbýtvá členských práv. 

 § 7. Povinnosti členů. 
 Všichni  členové  jsou  povinni  pro  ideu  mezinámdní  řeči  pomocné 
působiti,  Esperanto  šířiti,  příspěvky  řádně platiti,  předpisy  stanov a  usnesení 
výboru a valné hromady zachovávati. 

 § 8. Kdy přestává členství. 
 Členství přestává: a) vystoupením, b) vyloučením. 

Vystoupiti  ze  spolku  mohou  členové  kdykoliv,  jsou  však  povinni 
příspěvky až do doby ohlášení svého výstupu zapraviti. Vystoupení ohlašuje se 
písemně. 

Vyloučen může býti takový člen, který byl usvědčen z poškozování zájmu 
spolku nebo z nečestného jednání. 

Vyloučení členové mohou jen valnou hromadou opět býti přijati. 

 § 9. Správa spolku. 
 Záležitosti spolkové jsou obstarávány:

a) valnou hromadou; 
b) výborem spolku; 
c) výbory místních skupin; 
d) důvěrníky. 
Výbor spolku sestává: z předsedy, jednatele, pokladníka, knihovníka a 3 

přísedících. (Počet posledních může však býti dle potřeby zvětšen.)
P ř e d s e d a vykonává usnesení valné hromady a výboru, podpisuje s 

jednatelem všechny od spolku vycházející  listiny,  svolává všechny schůze,  v 
nichž také předsedá. V nepřítomnosti předsedově můte však říditi schůzi který-
koliv člen správy spolkové. 

J e d n a t e l  vede protokol o všech záležitostech spolkových - vyjma 
peněžních - a obstarává písemní práce spolku. 



P o k l  a  d  n  í  k  přijímá  zápisné  a  příspěvky  členů,  jakož i  všechny 
peněžní obnosy na spolek přicházející a vede o všech příjmech a vydáních knihu 
pokladniční,  podává čtvrtletně výboru a ročně valné hromadě zprávu o stavu 
pokladny. 

Vedení pokladny podléhá kontrole 3 revisorů, kteří mají ve výborových 
sezeních hlas poradní. 

K n i h o v n í k má pod dozorem knihovnu. 
Výboru  náletí  obstarávati  všechny  spolkové  záležitosti,  které  nejsou 

výslovně přiděleny valné hromadě k vyřízení. Výbor jest usnášení schopnym, 
jsou-li  čtyři  členové  jeho  přítomni.  -  Návrh  jest  přijat,  hlasuje-li  proň 
jednoduchá většina přítomných. - Za rovnosti hlasů návrh se zamítá. 

Předseda a jednatel zastupují spolek vůči úřadům a na venek. 

 10. Valná hromada.
 Valná hromada svolává se každoročně v červenci; její kompetenci zvláště 
náleží:

a) Volba výboru a revisorů;  b)  ustanovení výše zápisného a členských 
příspěvků; c) rozhodovati o usnesení výboru a smírčího soudu; d) změna stanov. 

Den valné hromady, jakož i její denní pořádek a svolání obstará výbor, 
jemuž  též  přísluší  právo  svolávati  mimořádné  valné  hromady,  uzná-li  toho 
potřebu a mimo to jest povinen je svolati, přeje-li si toho čtvrtina členů s udáním 
důvodů. - Valná hromada jest usnášení schopna, je-li nejméně polovina členů 
přítomna, a návrhy se přijímají prostou většinou hlasů. Každý zástupce skupiny 
má tolik hlasů, kolik má skupina členů. Nesejde-li se polovina členů, koná se 
valná  hromada  za  každého  počtu  členů  o  hodinu  později.  Písemné  návrhy, 
podané  před  zahájením  valné  hromady,  projednají  se  po  vyčerpání  denního 
pořádku. Volby konají se hlasovacími lístky. 

 § 11. Oznámení valné hromady. 
 Oznámení  valné hromady a denní pořádek její  musí  14 dní před jejím 
konáním ve spolkové místnosti vyvěšen a kromě toho i ve spolkovém časopise 
uveřejněn býti. 

 § 12. Členské schůze.
 Členské  schůze,  v  nichž  se  vykonávají  též  doplňovací  volby  výboru, 
svolávají se v případu potřeby předsedou. Denní pořádek se členům vhodným 
způsobem  oznámí.  Ve  členských  schůzích  mohou  býti  činěna  usnesení  bez 
ohledu na počet přítomných jednoduchou většinou hlasů. 
 

 § 13. Smírčí soud. 
 Spory  v  záležitostech  spolkových  mezi  členy,  nebo  mezi  členy  a 
výborem, vyřizuje smírčí soud, jehož rozsudku se musí obě strany podrobiti. K 



sestavení smírčího soudu volí každá sporná strana dva členy spolku, jež sobě 
pak společně pátou osobu, rovněž člena spolku, jako předsedu zvolí. Nemohli-li 
by se smírčí soudcové na volbě předsedy dohodnouti, rozhodne los. Smírčí soud 
rozhodoje většinou hlasů; za rovnosti hlasů rozhoduje předseda. Proti rozhodnutí 
smírčího soudu jest odvolání jedině k valné hromadě, proti jejímuž rozhodnutí 
žádného odvolání není. 

 § 14. Rozpuštění spolku. 
 Rozpuštění  spolku  může  se  státi  jen  usnesením  mimořádné,  zvláště  k 
tomu svolané valné hromady, a musí na to všichni členové ve spolkovém orgánu 
upozorněni býti. Rozpuštění jest právoplatným, když přítomny jsou dvě třetiny 
členů a nejméně tři čtvrtiny přítomných členů pro rozpuštění hlasují. 

Táž  valná  hromada  rozhoduje  též  o  tom,  co  se  státi  má  se  jměním 
spolkovým;  vždy  však  staniž  se  pořízení  to  ku  prospěchu  idey  spolkem 
fedrované. 

P ř i   ú ř e d n í m   r o z p u š t ě n í   s p o l k u   má předseda, kdyby 
toho  nebylo,  tedy  jednatel,  odevzdati  veškeré  jmění  spolkové  zeměpisně 
nejbližšímu spolku, v § 2 vytčený účel sledujícímu. 

 § 15. Důvěrnící. 
 Ve všech místech Rakouska, kde není místních skupin, mohou si členové 
ustanoviti důvěrníky, kteří vybírají příspěvky a výboru účtují. Důvěrníci buďtež 
každoročně před valnou hromadou spolku znovu voleni, a jest k platné volbě 
nutno potvrzení předsedy a jednatele. Důvěrníci tito tvoří pojítko mezi členy a 
výborem a  mohou  členové i  od  nich  žádati  zpráv,  dobrozdání  atd.,  kteréžto 
povinnosti se však důvěrníci nesmějí vyhýbati. 
 
 § 16. Místní skupiny. 
 1.  Je-li  v  některém  místě  nejméně  10  esperantistů,  možno  tam  (se 
zřetelem na spolkový zákon) založiti místní skupinu. Rovněž členové několika 
sousedních míst mohou utvořiti skupinu. Příslušnost ke skupině jest podmíněna 
členstvím v ústředním spolku. 

2. Každá místní  skupina volí  pět členů do představenstva skupiny; tito 
volí ze sebe předsedu, jednatele, pokladníka a rozdělí ostatní správní práce mezi 
sebe. 
3. Představenstvo schází se nejméně jednou za měsíc a jest usnášení schopno, 
jsou-li jeho tři členové přítomni. 

4.  V  obor  působnosti  předsednictva  místních  skupin  náležejí  jen 
záležitosti týkající se skupiny. Představenstvo zprostředkuje spojení skupiny a 
správy  spolkové,  má  čtvrtletně  předložiti  ústřednímu  výboru  seznam  nově 
přistouplých členů zároveň s přesným výkazem vybraných příspěvků členských. 



5.  K  zakládající  schůzi  místní  skupiny  pozvou  se  členové  správou 
spolkovou neb jejím plnomocníkem. 

6.  Valná  hromada  místní  skupiny  koná  se  před  valnou  hromadou 
ústředního spolku, jest svolávána výborem skupiny a jest k usnášení schopna, je-
li třetina členů přítomna. Datum a denní pořádek její musí býti členům nejméně 
6 dní předem oznámen. 

7.  Valná  hromada  vykoná  každoročně  volbu  předsednictva,  jakož  i 
zástupce do valné hromady hlavního spolku. Nemůže-li některá skupina vyslati 
svého  delegáta,  může  se  dáti  zastoupit  některým členem spolku,  bydlícím v 
Brně.  Ve  valné  hromadě  předčítají  se  roční  zprávy  představenstva  a  sdělení 
správy spolkové. 

8. Ve všech schůzích skupin předsedá jich předseda, v jeho nepřítomnosti 
jednatel.  Hlasování  a volby dějí  se  prostou většinou hlasů;  za rovnosti  hlasů 
návrh se zamítá. 
 

 § 17. Sekce. 
 Vyskytne-li  se  potřeba,  mohou  býti  zřizovány  speciální  sekce;  na  př.: 
turistické,  literární,  řečnické,  pěvecké,  divadelní,  zábavní  a  pod.  Tyto  sekce 
podléhají  dozoru  výboru  a  jsou  povinny  ve  svých  poradách  přesně  dbáti 
stanovami vytknutého spolkového účelu. Sekce, které ve svých poradách rámec 
spolkových stanov překročily, mají býti okamžitě rozpuštěny. Činiti rozhodující 
usnesení není sekcím dovoleno. 

 Č. 17.233.                                                                     V Brně, dne 9. dubna 1903. 
 

Trvání tohoto spolku dle znění předstojících změněných stanov na základě výnosu c. 
k. ministeria vnitra ze dne 1. dubna 1903 č. 10.5l6 jménem téhož ministerstva ve smyslu § 9. 
zákona ze dne 15. listopadu 1876 ř. z. č. 134 se osvědčuje. 

 Za c. k. místodržitele:
 Pillerstorf

 
 Z usnesení valné hromady. 

 Každý člen obdrží zdarma spolkový časopis "Českého Esperantistu". 
Členský příspěvek jest K 3'50 ročně (90 haléřů čtvrtletně). 

 Tiskem K. Habichta v Brně. - Nákl. spolku. 


