NVTO (Naučně vzdělávací turistický oddíl Svojkovice-Brod)
STANOVY

Článek I
Sídlo NVTO
Praha 10 – Vršovice, Na Spojce 2/643.

Článek II.
Cíle NVTO
A) Pořádání průzkumných expedic především po území Zemí koruny české a Horních Uher.
B) Trvale udržitelný rozvoj karetní hry Mariáš.
C) Pořádání kulturně společenských akcí.

Článek III.
Akce NVTO
Cílů NVTO dosahují členové pořádáním akcí NVTO. Za akci NVTO lze považovat takovou akci, která je
organizována členy NVTO a zúčastní se jí alespoň tři členové NVTO.
A) Expedice NVTO je výjezdní akce členů NVTO naplánovaná expedičním projektem a uzavřená
expediční zprávou. Náležitosti expedic budou stanoveny expedičním řádem vyhlášeným
veledekretem.
B) Herní posezení je setkání členů NVTO za účelem hry v mariáš. Tato akce může mít formu
prosté hry nebo turnaje. Náležitosti herního posezení nebudou nijak stanoveny.
C) Kulturně společenská akce je jakákoliv akce organizovaná členy NVTO směřující ke
společenské zábavě.

Článek IV.
Veležupa
A) Veškeré členstvo NVTO podléhá gesci veležupy.
B) Veležupa má ve svém čele veleorgán.
C) Veležupa se člení na župy.

Článek V.
Veleorgán
A) Veleorgán je statutárním orgánem veležupy, a tedy i celého NVTO.
B) Veleorgán je sbor všech veleorganistů veležupy.
C) Jménem veležupy, a tedy i NVTO jednají velorganisté společně, případně mohou pro
zastupování veležupy či NVTO v jedné konkrétní věci jednoho z veleorganistů jednomyslně
pověřit.
D) Veškerá rozhodnutí činí veleorgán jednomyslně.
E) Veleorgán vydává veledekrety.
F) Veleorgán vede matriku členů.
G) Veleorgán vede sbírku veledekretů a dekretů.
H) Veleorgán pořádá kulturně společenské akce.
I) V případě, že počet členů NVTO překročí počet 1000, je povinností veleorgánu vyhlásit
veležupní srocení na vrcholu hory Blaník, a to nejbližší sobotu předcházející datu 8.11.
J) Počet veleorganistů nesmí poklesnout pod 3 členy.
K) Počet veleorganistů veleorgánu nesmí překročit 5 členů.

Článek VI.
Veledekret
A) Veledekret je veřejný dokument vydaný veleorgánem veležupy upravující důležité záležitosti
veležupy.
B) Veledekret je možné vydat pouze za jednomyslného souhlasu veleorganistů veleorgánu.
C) Veledekret vstupuje v platnost svým zveřejněním ve sbírce veledekretů a dekretů.

Článek VII.
Veleorganista
A) Veleorganista je člen NVTO činný ve veleorgánu veležupy.
B) Veleorganistou se lze stát na základě doporučení orgánu župy nebo stávajícího veleorganisty
a souhlasu všech dosavadních veleorganistů stvrzeného veledekretem veleorgánu.
C) Práva veleorganisty
1) Zúčastnit se libovolné akce NVTO.
2) Zúčastnit se jednání orgánu libovolné župy NVTO.
D) Povinnosti veleorganisty:
1) Zúčastnit se všech zasedání veleorgánu.
2) Zúčastnit se všech expedic pořádaných členy NVTO, nad kterými veleorganistův
veleorgán převezme záštitu.
E) Funkci veleorganisty lze opustit pouze následujícími způsoby:
1) Zánikem členství.
2) Rezignací.
3) Omezením či zbavením způsobilosti k právním úkonům.
4) Vlastní smrtí nebo prohlášením za mrtvého.

Článek VIII.
Župa
A) Župa je základní organizační jednotka NVTO se stanovenou územní působností a členstvem
u župy evidovaným.
B) Vznik župy může vyvolat člen NVTO suplikou podanou veleorgánu.
C) Suplika musí mít následující náležitosti:
1) Návrh názvu vznikající župy.
2) Návrh její územní působnosti.
3) Návrh jména prvního organisty vznikající župy.
D) Župy zřizuje veleorgán veledekretem, kterým stanoví jejich územní působnost a jednoho
člena orgánu (zpravidla podatele supliky).
E) Území je župám přidělováno do působnosti oddělením od území působnosti stávajících žup.
F) Evidenci příslušnosti členů NVTO k župám vede veleorgán v matrice členů.
G) Zánik župy je vyhlášen veledekretem a to především z důvodu:
1) Nekompletností orgánu trvající déle než 6 měsíců.
2) Poklesem členské základny pod 3 osoby.
3) Neuskutečnění žádné akce po dobu jednoho kalendářního roku.
H) V případě zániku župy je její územní působnost, členstvo a majetek přidělen veledekretem
vhodné sousední župě dle rozhodnutí veleorgánu.

Článek IX.
Orgán
A) Orgán je statutárním orgánem župy.
B) Orgán je sbor organistů župy.
C) Jménem župy jednají všichni organisté společně, případně mohou pro zastupování župy
v jedné konkrétní věci jednoho z organistů jednomyslně pověřit.
D) Veškerá rozhodnutí činí orgán jen jednomyslně.
E) Orgán vydává dekrety ve své působnosti
F) Orgán schvaluje členství a předává údaje o členovi veleorgánu pro zápis do matriky NVTO.
G) Orgán pořádá kulturně společenské akce.
H) V případě, že počet členů u župy evidovaných překročí 100, je povinností orgánu pořádat
každoročně o masopustním období šibřinky.
I) Počet organistů jednoho orgánu nesmí poklesnout pod 3 členy.
J) Počet organistů jednoho orgánu nesmí překročit 5 členů.

Článek X.
Dekret
A) Dekret je veřejný dokument vydaný orgánem župy upravující důležité záležitosti týkající se
župy.
B) Dekret je možné vydat pouze za souhlasu všech organistů vydávajícího orgánu.
C) S dekretem musí vyslovit souhlas veleorgán, a to hlasy všech veleorganistů. Souhlas
veleorgánu je podmíněn především logickou shodou dekretu se zněním veledekretů.
D) Dekret vstupuje v platnost svým zveřejněním ve sbírce veledekretů a dekretů.

Článek XI.
Organista
A) Organista je člen NVTO činný v orgánu župy.
B) Organistou se lze stát na návrh člena evidovaného u župy, jednoho ze stávajících organistů
župy nebo veleorganisty a na základě souhlasu všech dosavadních organistů stvrzeného
dekretem orgánu.
C) Práva organisty:
1) Zúčastnit se na svou žádost a po souhlasu veleorgánu nebo na pozvání veleorganisty
zasedání veleorgánu.
2) Zúčastnit se libovolné expedice členů evidovaných v župě.
D) Povinnosti organisty:
1) Zúčastnit se všech zasedání orgánu.
2) Zúčastnit se všech expedic orgánu.
3) Zúčastnit se všech expedic pořádaných členy evidovaných v župě, nad kterými
organistův orgán převezme záštitu.
E) Funkci organisty lze opustit pouze následujícími způsoby:
1) Zánikem členství.
2) Rezignací.
3) Omezením či zbavením způsobilosti k právním úkonům.
4) Vlastní smrtí nebo prohlášením za mrtvého.

Článek XII.
Člen NVTO
A) Členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let.
B) Na základě žádosti budoucího člena vzniká členství souhlasem župního orgánu a zápisem do
matriky členů vedené veležupním veleorgánem.
C) Člen je evidován u župy, jejíž orgán s jeho členstvím vyslovil souhlas.
D) Člen může požádat o změnu župy, u níž je evidován. Tuto změnu provádí veleorgán zápisem
v matrice členů na žádost člena a se souhlasem orgánu župy, do jejíž evidence člen přechází.
E) Práva člena:
1) Účastnit se akcí župy, u níž je evidován.
2) Účastnit se akcí veležupy.
3) Organizovat akce.
F) Povinnosti člena
1) Zúčastnit se alespoň tří akcí za rok.
2) Platit členské příspěvky.
G) Zánik členství
1) Zapuzení člena orgánem příslušné župy pro neúčast na akcích. Veleorgán vymaže
zápis člena z matriky členů. Do tří měsíců po zapuzení může zapuzenec podat supliku
veleorgánu, jenž může veledekretem jeho zapuzení ve výjimečném případě zrušit.

2) Zavržení člena veleorgánem veležupy pro neplacení příspěvku. Proti tomuto aktu
není opravný prostředek. Veleorgán vymaže zápis člena z martriky členů.
3) Odvržení člena župním orgánem. Veleorgán vymaže zápis člena z martriky členů. Do
tří měsíců po odvržení může odvrženec podat supliku veleorgánu, jenž může
veledekretem jeho odvržení ve výjimečném případě zrušit.
4) Při neplnění povinností člena po dobu jednoho kalendářního roku dojde k vyprchání
členství. Tento fakt konstatuje orgán župy člena ve svém dekretu. Veleorgán vymaže
zápis člena z martriky členů. Člen se může do 3 měsíců po konstatování vyprchání
obrátit suplikou na veleorgán, který může ve výjimečných případech jeho vyprchání
zrušit.

Článek XIII.
Adjunkt a veleadjunkt
A) Orgán župy může pro zajištění organizačních a provozních záležitostí župy zaměstnat
adjunkta.
B) Veleorgán veležupy může pro zajištění organizačních a provozních záležitostí veležupy
zaměstnat veleadjunkta.
C) Adjunkt nemusí být členem NVTO.
D) Veleadjunkt nemusí být členem NVTO.

Článek XIV.
Zásady hospodaření
A) Veležupa hospodaří samostatně, svým jménem a dle rozhodnutí příslušného veleorgánu.
B) Župy hospodaří samostatně, svým jménem dle rozhodnutí příslušného orgánu.
C) Členský příspěvek
1) Členský příspěvek se skládá ze dvou částí, a to veležupního příspěvku a župního
příspěvku.
2) Veležupní příspěvek je stanoven veledekretem, který musí být vyhlášen nejpozději ke
konci měsíce února kalendářního roku.
3) Veležupní příspěvek je splatný posledního dne měsíce června kalendářního roku.
4) Pokud k jeho vyhlášení nedojde ve lhůtě dle odstavce 2), rovná se v příslušném
kalendářním roce veležupní příspěvek nule.
5) Výše veležupního příspěvku nesmí překročit 1 promile měsíčního platu prezidenta
České republiky.
6) Župní příspěvek je stanoven dekretem příslušného orgánu, který musí být vyhlášen
nejpozději ke konci měsíce února kalendářního roku.
7) Župní příspěvek je splatný posledního dne měsíce června kalendářního roku.
8) Pokud k jeho vyhlášení nedojde ve lhůtě dle odstavce 6), rovná se v příslušném
kalendářním roce župní příspěvek nule.
9) Výše župního příspěvku nesmí překročit 2 promile měsíčního platu prezidenta České
republiky.
D) Sponzorský dar je zásadně poskytován konkrétní župě nebo veležupě.
E) Nakládání s prostředky

1) Veleorgán hospodaří s prostředky veležupy dle svého uvážení k prospěchu svému
nebo všeho členstva NVTO.
2) Orgán hospodaří dle svého uvážení s prostředky župy k prospěchu svému nebo všeho
členstva příslušného župě.
3) NVTO se snaží neshromažďovat majetek

Článek XV.
Závěrečná a přechodná ustanovení
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Stanovy lze měnit pouze veledekretem.
Zřizuje se veležupa Českobrodská, jíž podléhá veškeré členstvo NVTO.
Prvními veleorganisty se stávají členové přípravného výboru - otcové zakladatelé.
Zřizuje se župa Českobrodská s místní působností celý svět, jíž podléhá veškeré členstvo.
Prvními organisty se stávají členové přípravného výboru - otcové zakladatelé.
Náležitosti zasedání orgánu a veleorgánu budou stanoveny jednacím řádem vyhlášeným
veledekretem
G) Tyto stanovy vstupují v platnost schválením organizačním výborem a registrací u Ministerstva
vnitra České republiky.

V Praze – Klánovicích, U Dašů dne 20.10.2011

Přípravný výbor NVTO (naučně vzdělávacího turistického oddílu Svojkovice - Brod)

