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Přílohy 

Příloha č. 1: Dohoda mezi vládou ČSR a SSSR o právu opce 

 

V Praze dne 30. srpna 1946. 

Předseda vlády: 

Klement Gottwald v. r. 

Dohoda 
MEZI VLÁDOU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SVAZU 

SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK O PRÁVU OPCE, A 

VZÁJEMNÉHO PŘESÍDLENÍ OBČANŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ NÁRODNOSTI 

ŢIJÍCÍCH V SSSR NA ÚZEMÍ BÝVALÉ VOLYŇSKÉ GUBERNIE A 

ČESKOSLOVENSKÝCH OBČANŮ NÁRODNOSTI UKRAJINSKÉ, RUSKÉ A 

BĚLORUSKÉ ŢIJÍCÍCH NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA. 

VLÁDA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

A 

VLÁDA SVAZU SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK 

dohodly se navzájem o následujícím:  

 

Článek 1. 

Vláda Československé republiky poskytuje československým občanům 

ukrajinské, ruské a běloruské národnosti ţijícím na území Československa právo 

optovati sovětské občanství a přesídliti do SSSR. 

Vláda Svazu Sovětských Socialistických Republik dává souhlas poskytnouti 

sovětským občanům české a slovenské národnosti ţijícím na území bývalé Volyňské 

gubernie právo optovati československé občanství a přesídliti do Československa. 

 

Článek 2. 

Vzájemný přechod do československého a sovětského občanství a přesídlení s 

území jednoho na území druhého z uvedených států všech občanů uvedených výše má 

se uskutečňovati na základě úplné dobrovolnosti. 

 

Článek 3. 

Ve snaze přispěti k praktickému uskutečnění podmínek této dohody a ke 

kontrole správného jejího vyplnění dohodly se smluvní strany zříditi Smíšenou 

československo-sovětskou komisi s místem stálého sídla v Moskvě. Komisi tvoří šest 

členů jmenovaných ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu této Dohody oběma vládami po 

třech členech s kaţdé strany. Vedoucí československé a sovětské delegace jsou 

předsedy Komise. Oba předsedové střídavě předsedají zasedání Komise. 

 

Článek 4. 

Kaţdá ze smluvních stran jmenuje na území druhé strany, jednoho Hlavního 

plnomocníka. Druhá strana v témţ místě jmenuje svého Hlavního zástupce. Hlavní 

plnomocník a Hlavní zástupce mají po jednom náměstku a jmenují zase své Rayonní 

plnomocníky a Rayonní zástupce v místech, jichţ seznam bude stanoven Smíšenou 

československo-sovětskou komisí. 

Hlavní plnomocník i Hlavní zástupce mohou míti nutný počet znalců a 

pomocného technického personálu, celkem ne více neţ 20 osob pro kaţdého. 
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Rayonní plnomocníci a Rayonní zástupci, v počtu ne více neţ 10 (deset) s kaţdé 

strany, jsou jmenováni kaţdý s jedním náměstkem a s osobami pomocného personálu 

pro kaţdého. 

Sídlem Hlavních plnomocníků budou: na území Československa – Praha, na 

území SSSR – Luck. 

 

Článek 5. 

V okruh činnosti Hlavních plnomocníků a Hlavních zástupců patří: 

a) zjištění počtu a místa pobytu a téţ přezkoumání národnosti osob, uvedených v 

článku prvém této Dohody; 

b) kontrola sbírání ţádostí a přijímání ţádostí od osob chtějících optovati 

československé nebo sovětské občanství a přesídliti do Československa nebo do SSSR a 

téţ registrování těchto osob; 

c) potvrzení seznamů těch, kteří přesídlují a rayonních plánů pro přesídlení; 

d) řešení dalších praktických otázek, spojených s opcí a přesídlením, vzniklých z 

této Dohody. 

Aby Hlavní plnomocníci mohli splniti své úkoly, dává se jim právo trvalého a 

nerušeného styku se svými nadřízenými orgány rozhlasem, telegrafem, poštou i 

prostřednictvím kurýrů. 

Osobní doklady Hlavních plnomocníků a jejich náměstků, Rayonních 

plnomocníků a jejich náměstků a rovněţ Hlavních zástupců budou vydávány 

zahraničními úřady obou Stran (vzorce příslušných dokladů jsou uvedeny v přílohách č. 

1 a 2 této Dohody). 

 

Článek 6. 

Do oboru činnosti Rayonních plnomocníků a Rayonních zástupců patří: 

a) navzájem dohodnuté oficiální vyrozumění prostřednictvím místních orgánů 

tisku a za pomoci místních orgánů úředních všech osob uvedených v článku 1 této 

Dohody o moţnosti a způsobu opce a přesídlení; 

b) společný příjem písemných ţádostí o přání optovati občanství příslušného 

státu a přesídliti, s doklady potvrzujícími osobní totoţnost, dosavadní občanství, rodiště, 

stálé bydliště a téţ národnost osob podávajících ţádosti; 

c) registrace a sestavení seznamů optujících a přesídlujících a předkládání těchto 

seznamů na potvrzení Hlavním plnomocníkům a Hlavním zástupcům; 

d) zpracování rayonních plánů přesídlení a řešení ostatních praktických otázek 

opce a přesídlení, ve shodě s instrukcemi Hlavních plnomocníků a Hlavních zástupců. 

 

Článek 7. 

V případě, ţe během práce při provádění opce a přesídlení podle této Dohody 

vzniknou sporné otázky, budou tyto otázky předloţeny Rayonními plnomocníky a 

Zástupci k řešení ve vzájemném souhlasu příslušným Hlavním plnomocníkům a 

Hlavním zástupcům; nebude-li dosaţeno souhlasu v těchto otázkách mezi uvedenými 

Hlavními zástupci a Hlavními plnomocníky, uvedené sporné otázky budou odevzdány 

na prozkoumání Smíšené československo-sovětské komisi. 

 

Článek 8. 

Smluvní strany zavazují se dáti do disposice Hlavních i Rayonních plnomocníků 

všechen materiál a nutné prostředky, způsobilé ulehčiti jim řešení jejich úkolů. Stejně 

zavazují se Smluvní strany zajistiti pokud moţno rychlou součinnost svých státních i 

veřejných úřadů a orgánů samosprávy, aby se vyplnila tato Dohoda. 
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Smluvní strany ujednávají, ţe kaţdá strana dá na svém území všem přesídlujícím 

bezplatně dopravní prostředky a nutnou obsluhu při jízdě na hranice. 

 

Článek 9. 

Osoby, které dosáhly věku 18 let a chtějí optovati československé a nebo 

sovětské občanství a přesídliti do Československa nebo do SSSR, podají o tom ţádost 

písemnou formou, osobně nebo poštou, nejpozději 15. září 1946 Rayonním nebo 

Hlavním československým a sovětským plnomocníkům a zástupcům. 

Ţádosti o opci občanství budou odevzdány spolu se seznamy optujících 

prostřednictvím Hlavních plnomocníků příslušným vládním orgánům státu 

plnomocníkova, aby byla řešena otázka souhlasu s opcí a vjezdu v daný stát. 

Současně se příslušnými Rayonními nebo Hlavními zástupci přijímají na 

posouzení ţádosti občanů, optujících občanství druhého státu, o jejich přání vyjíti ze 

svého dosavadního občanství a vyjeti ze státu v souhlase s touto Dohodou. 

Po tom, co Hlavní plnomocník obdrţí oficiální písemné vyrozumění o souhlase 

příslušných úřadů svého státu o tom, ţe osoby, sepsané v seznamu optujících budou 

přijaty do občanství, tyto osoby budou vepsány do seznamu přesídlujících, při čemţ 

potvrzení tohoto seznamu Hlavním plnomocníkem jedné strany a Hlavním zástupcem 

druhé strany jest dostatečným podkladem, aby se uskutečnilo přesídlení osob, 

uvedených v seznamech. 

 

Článek 10. 

Osobám optujícím občanství a přesídlujícím na základě této Dohody dává se 

právo vzíti s sebou při současném výjezdu své rodiny, při čemţ jakoţto členové rodin 

mohou býti přijati do občanství a přesídlení na základě přání vyjádřeného kaţdým 

vzrostlým členem rodiny: ţena, děti, matka, otec, vnuci, poručenci a chovanci a téţ jiní 

domácí příslušníci, pokud vedou společnou domácnost s evakuanty. 

Dětem od 14 let věku přiznává se právo osobně vysloviti svoje přání, pokud jde 

o občanství a přesídlení. 

 

Článek 11. 

Při přesídlení mají být odtransportovány podle moţnosti v prvé řadě členové 

rodin vojáků a velitelů československé armády a Rudé armády, kteří jsou jiţ na území 

svých států a mají podle této Dohody právo vzíti s sebou svoje rodiny formou opce a 

přesídlení. 

Kromě toho mají v prvé řadě právo na přesídlení vdovy a siroty po příslušnících 

československé a Rudé armády, kteří padli ve válce proti hitlerovskému Německu a 

jeho satelitům a téţ všichni nezpůsobilí k práci, nemocní, invalidé, osoby staré, 

osamocené ţeny, děti ztrativší rodiče, osoby ve státním zaopatření a osoby, jejichţ 

rodinní příslušníci jsou na území druhého státu. 

 

Článek 12. 

Při odevzdávání přesídlujících představitel státu vysílajícího odevzdá na 

potvrzení představiteli státu přijímajícího oficiální seznam osob, které jsou v transportě. 

Kaţdá ze stran vyrozumí podle moţnosti včas pohraniční úřady o době, kdy transport 

takového druhu bude projíţděti a kdy bude odevzdán. 

 

Článek 13. 

Československá vláda prohlašuje, ţe umístí a usadí přesídlující z SSSR do  

Československa do venkovských hospodářství v západních oblastech Československa. 



 

5 

 

Vláda SSSR prohlašuje, ţe zemědělci přesídlující z Československa do 

Sovětského Svazu budou podle svého přání rozmístění a přiděleni buď do kolchozních 

hospodářství nebo dostanou půdu k vedení samostatného hospodářství v rozsahu 

stanoveném předpisy o uţívání půdy platnými v místě, kde se nově zařídí. Zemědělci, 

kteří se přesídlují na území SSSR i v případě, ţe neměli půdy v době evakuace, budou-li 

si přáti, dostanou půdu za všeobecných podmínek. 

 

Článek 14. 

Pro přesídlující z Československa do Sovětského Svazu a stejně ze Sovětského 

Svazu do Československa nařizují se tyto výhody, pokud jde o daně a dávky: 

a) jest sepsati všechny nedoplatky, které se jich týkají a to věcné dávky, peněţní 

platy a pojišťovací příspěvky; 

b) osvobodit v letech 1946 a 1947 všechna přesídlující hospodářství, jak v 

Československu tak i v Sovětském Svazu od všech státních peněţních dávek, 

pojišťovacích příspěvků a rovněţ od povinných naturálních dávek; 

c) osvobodit majetek, vyváţený podle této Dohody, ode všech daní, dávek a 

poplatků; 

d) náhradu ceny úrody zůstavené přesídlujícími jest poskytnouti podle úředních 

cen, které platí v místě zanechání úrody, podle zvláštní úmluvy Smluvních stran; 

e) v souvislosti s hospodářským zájmem obou stran na tom, aby přesídlující plně 

zaseli podzimní osev, stanoví se, ţe kompensace cen ponechaných podzimních osevů 

bude provedena podle zvláštní Dohody smluvních stran; 

f) osoby vyjíţdějící na základě této Dohody jsou osvobozeny ode všech dávek 

spojených s odjezdem. 

 

Článek 15. 

Přesídlujícím dovoluje se vývoz: oděvů, obuvi, prádla, loţního příslušenství, 

potravinových produktů, domácího nářadí a jiných předmětů domácích a hospodářských 

potřeb; zemědělcům kromě toho vývoz zemědělského inventáře a taţných postrojů v 

celkové váze do 2 tun na jednu zemědělskou rodinu a do jedné tuny na jednu městskou 

rodinu a téţ skot a drůbeţ, jeţ patří evakuantovi. Osobám speciálních povolání jako: 

dělníkům, řemeslníkům, lékařům, umělcům, učencům apod., poskytuje se právo vyvézti 

předměty nezbytné pro jejich profesionální činnost. 

 

Článek 16. 

Vyvézti se nedovoluje: 

a) hotové papírové, zlaté a stříbrné peníze všech druhů s výjimkou 

československých korun do výše 10,000,- korun na jednoho člověka nebo sovětských 

peněz do výše 1000 – rublů na jednoho člověka; 

b) zlato a platina ve slitcích, prachu a ve zlomcích; 

c) drahocenné kameny v nezpracovaném stavu; 

d) umělecké předměty a staroţitnosti v tom případě, jestliţe ty nebo ony tvoří 

kolekci, nebo v jednotlivých exemplářích nejsou rodinným majetkem přesídlujícího; 

e) zbraně (s výjimkou loveckých ručnic) a předměty vojenské výzbroje; 

f) fotografie (mimo osobní fotografie), plány a mapy. 

 

Článek 17. 

Smluvní strany ujednávají, ţe majetek zanechávaný na místě přesídlujícími bude 

zapsán do speciálních seznamů. Seznamy budou vyhotoveny současně Plnomocníky i 

Zástupci Stran. Při sestavování seznamů majetku, zanechaného přesídlujícími, 
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Plnomocníci a Zástupci Stran budou stanoveným způsobem registrovat jak počet tak i 

jakostní stav majetku (formy seznamů jsou v příloze čís. 3 této Dohody). 

 

Článek 18. 

Cena majetku zanechaného po přesídlení, a to movitého i nemovitého, s 

vyloučením půdy, sadů, lesů a vinohradů, nahraţuje se přesídlujícím podle 

pojišťovacího oceňování souhlasně se zákony platnými v Československé republice a 

případně v Ukrajinské Sovětské Socialistické Republice. V případě, ţe by nebylo 

pojišťovacího ocenění, majetek bude oceněn Plnomocníky a Zástupci Stran. 

Smluvní Strany dohodly se na tom, ţe domy ve městech a venkovských místech, 

uprázdněné po přesídlení budou podle moţnosti přidělovány především přesídlujícím. 

Zanechaný majetek bude odevzdán do ochrany státu. Za poškození odevzdaného 

majetku budou vinníci pohnáni k odpovědnosti. Způsob vzájemného vyrovnání 

zanechaného majetku mezi Stranami bude stanoven zvláštní Dohodou. 

 

Článek 19. 

Smluvní strany poskytnou osobám odjíţdějícím na základě této Dohody 

dopravní prostředky, potravu, lékařskou pomoc po dobu jejich jízdy na území 

československé nebo sovětské do míst, kde budou odevzdány sovětským nebo 

československým úřadům. 

Všechna vydání, jeţ vzejdou československým a sovětským úřadům v 

souvislosti s výjezdem osob z Československa do SSSR a ze SSSR do Československa 

na základě této Dohody, budou účtována Smíšenou československo-sovětskou komisí a 

jejich vzájemné vyúčtování mezi vládou československou a vládou sovětskou bude 

provedeno zvláštní Dohodou. 

 

Článek 20. 

Smluvní strany se dohodly, ţe kontrola majetku vyváţeného přesídlujícími, bude 

se prováděti na pohraničních místech kontrolních a propouštěcích metodou namátkovou 

a jen ve zvláštních případech podrobnou prohlídkou. 

 

Článek 21. 

Místa pro kontrolu a propuštění budou zřizována na území Československa a na 

území SSSR podle reálné potřeby při stanovení kontingentů a koncentračních míst 

přesídlenců podle seznamu schváleného Smíšenou československo-sovětskou komisí. 

Do těchto míst obě strany navzájem přidělí své zástupce. 

 

Článek 22. 

Uzavření této Dohody bude oběma Smluvními Stranami uvedeno do obecné 

známosti zvláštním communiqué. 

 

Článek 23. 

Přesídlení předvídané touto Dohodou, jak z SSSR do Československa, tak z 

Československa do SSSR má býti skončeno nejpozději 15. listopadu 1946. 

 

Článek 24. 

Technické detaily, týkající se provedení této Dohody budou ustanoveny 

speciální instrukcí vypracovanou Smíšenou československo-sovětskou komisí a 

následujícími dohodnutými nařízeními této Komise. 
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Článek 25. 

Tato Dohoda byla sepsána 10. července roku tisícího devítistého čtyřicátého 

šestého v Moskvě ve dvou exemplářích, kaţdý v jazyce českém a ruském, při čemţ oba 

texty mají stejnou platnost. 

Dohoda nabývá platnosti dnem svého podepsání. 

Čemuţ na svědomí podepsali zplnomocněnci tuto Dohodu a přitiskli k ní svoje 

pečeti. 

 

Z plné moci vlády Československé republiky 

Dr. Jiří Horák, v. r. 

 

Z plné moci vlády Svazu sovětských socialistických republik 

S. A. Lozovský, v. r. 

 

Zdroj: Věrná stráţ. 12. 12. 1946, 1, 6-7, s. 8-9 

 

 

 

Příloha č. 2: Stanovy Svazu Čechů z Volyně 

 

Stanovy Svazu Čechů z Volyně 

 

I. Jméno, sídlo a účel Svazu 

§ 1. Oficiální název Svazu je "Svaz Čechů z Volyně". Svaz má sídlo v Ţatci a jeho 

působnost se vztahuje na země Českou a Moravskoslezskou. 

 

§ 2. Účelem Svazu je svépomoc a hájení zájmů svých členů, Čechů z Volyně a ze 

Sovětského svazu vůbec. Svaz podporuje nemajetné členy, především invalidy a rodiny 

po padlých, získává pro ně podpory od příslušných úřadů a korporací, jedná v 

záleţitostech svých členů s úřady a pracuje k povznesení hospodářských, kulturních a 

sociálních podmínek svého členstva. 

Svaz je organizací nepolitickou a nadstranickou. 

 

II. Prostředky Svazu 

 § 3. Prostředky Svazu tvoří: 

a) členské příspěvky a zápisné; 

b) dobrovolné dary, subvence a podpory osob fysických i právních; 

c) důchody z vlastních majetků, příjmy z pořádaných zábav, slavností, akademií, 

loterií, sjezdů a z prodeje publikací, tisku a knih, vlastním nákladem vydaných; 

 

III. Členství a členské příspěvky 

 § 4. Členové jsou čestní, zakládající, skuteční, činní a přispívající. 

a) Čestným členem můţe býti osoba právní i fysická, která má zásluhy na 

rozvoji Svazu a byla valnou schůzí přijata. Za čestného člena Svazu můţe také 

býti přijat ten, kdo se zaslouţil o stát a národ, zvláště v posledním 

osvobozovacím boji. 

b) Zakládajícím členem můţe býti osoba právní nebo fysická, projevivší 

mimořádný zájem o činnost Svazu. 

c) Skutečným členem můţe býti jen osoba právní. 
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d) Činným členem můţe býti jen osoba fysická, která podporuje snahy Svazu a 

byla výborem přijata a platí pravidelně členské příspěvky. 

e) Přispívajícím členem můţe býti osoba právní i fysická, a to jak z řad Čechů z 

Volyně, tak i jiných, která přispívá nejméně polovinou normálního členského 

příspěvku. 

 § 5. Výši členských příspěvků a zápisného činných členů stanoví valná schůze. 

 

IV. Práva Svazu 

 § 6. Aby bylo dosaţeno účelu v § 2. obsaţeného, Svaz má právo: 

a) nabývati a pozbývati movitý a nemovitý majetek; 

b) zakládati svépomocná druţstva a instituce; 

c) získávati různé koncese; 

d) vydávati a rozšiřovati vlastní tiskový orgán, publikace, kalendáře a různé 

tiskoviny; 

e) pořádati sjezdy, slavnosti, zábavy, akademie, kursy a tomboly. 

 

V. Práce a povinnosti členů 

 § 7. Členové mají právo: 

a) zúčastniti se valných schůzí Svazu a hlasovati, voliti a voleni býti; 

b) přednášeti ve smyslu programu návrhy a stíţnosti 

c) zúčastniti se na pracích pomocných orgánů, případně posílati výboru písemné 

návrhy; 

 § 8. Členové jsou povinni: 

a) podporovati všestranně zájmy Svazu; 

b) obeznámiti se s jeho stanovami a jednacím řádem a zachovávati je; 

c) platiti řádně příspěvky stanovené valnou schůzí; 

d) dbáti cti a dobrého jména Čechů z Volyně. 

   

§ 9. Členem přestává býti: 

a) čestným, kdo se čestného členství vzdal, anebo byl na návrh výboru 

dvoutřetinovou většinou valné schůze čestného členství zbaven; 

b) skutečným a činným, kdo neplní svých povinností ke Svazu a byl výborem 

členství zbaven. Zbavený členství má právo odvolati se k valné schůzi. Totéţ 

platí i pro členy přispívající. 

 

VI. Orgány Svazu 

§ 10. Orgány Svazu jsou: 

a) valná schůze; 

b) výkonný výbor; 

c) předsednictvo; 

d) smírčí soud; 

e) revisní komise. 

Působnost a pravomoc těchto orgánů se řídí jednacím řádem. 

 

§ 11. Řádná valná schůze koná se jednou do roka v první polovině kalendářního roku v 

místě, které určí výbor a usnáší se platně prostou většinou hlasů za přítomnosti 

jakéhokoliv počtu přítomných členů. Doba, místo a pořad jednání musí být oznámeno 

písemně a tiskem nejméně tři týdny před termínem valné schůze. 

Řádná valná schůze projednává zprávy pokladní, účetní, udílí absolutoria, rozhoduje o 

nakládání s jměním, stanoví členský příspěvek a zápisné, volí předsednictvo a členy 
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výkonného výboru a jejich náhradníky, volí smírčí  soud a revisní komisi a čestné členy, 

rozhoduje o změně stanov a jednacího řádu, projednává volné návrhy členů, rozhoduje o 

podaném návrhu na rozchod Svazu, ţádá-li toho nejméně polovina přítomných členů na 

valné schůzi. 

 

§ 12. Valná schůze pověřuje výkonný výbor, aby v zájmu Svazu utvořil potřebná 

pracovní souručenství s různými spolky, svazy, druţstvy a peněţními ústavy a staral se 

všestranně o hospodářské, kulturní a sociální povznesení členů. 

   

§ 13. Mimořádnou valnou schůzi svolává předsednictvo: 

a) z vlastního popudu v naléhavých případech; 

b) na ţádost výkonného výboru; 

c) na písemnou ţádost jedné třetiny členů, kteří zapravili členské příspěvky za 

běţící správní rok. 

V ţádosti musí být uveden předmět jednání mimořádné valné schůze. 

 

§ 14. Výkonný výbor se skládá z předsednictva a 12 členů výboru. Vedle toho se mohou 

státi členy výboru členové Svazu výkonným výborem kooptovaní. 

 

§ 15. Výkonný výbor a předsednictvo se volí na dobu 3 roků prostou většinou lístky, a 

není-li námitek, je přípustná volba aklamací. Předseda se volí odděleně, taktéţ první a 

druhý místopředseda. Kaţdého roku ustupuje jedna třetina členů výkonného výboru; 

první dva roky losováním, později podle stařešinstva volby. Podobným způsobem se 

střídá také předsednictvo. 

Výkonný výbor jedná o všech věcech, týkajících se hospodářských, kulturních a 

sociálních zájmů členů Svazu a rozhoduje o nich, pokud nejsou vyhrazeny valné schůzi. 

Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce, a usnáší 

se platně, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů, kromě předsedajícího. Rozhoduje 

se prostou většinou hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, který jinak 

nehlasuje. Kaţdý zaneprázdněný člen výboru, který se nemůţe jednání zúčastnit, 

vyrozumí o tom zavčas svého náhradníka. 

 

§ 16. Předsednictvo se skládá z předsedy, prvního a druhého jednatele, pokladníka a 

matrikáře. 

 

§ 17. Předsednictvo ve vlastní působnosti vyřizuje běţné záleţitosti, provádí usnesení 

výkonného výboru a valné schůze, udrţuje stálý styk s okresními důvěrníky. Odpadne-li 

během funkčního období některý člen předsednictva, zastoupí jej do nejbliţší valné 

schůze některý jiný člen výboru, na toto místo výkonným výborem ustanovený. 

Schůze předsednictva svolává předseda nebo úřadující místopředseda. Předsednictvo 

má právo se usnášeti za přítomnosti nejméně 4 členů předsednictva, v tom počtu 

předsedy nebo úřadujícího předsedy. 

Předseda, případně místopředseda zastupující Svaz navenek, předsedají schůzím, 

rozhodují při rovnosti hlasů, podpisují s jednatelem písemnosti Svazu, stanoví čas a 

pořad schůzí. Jednotlivé výkony mohou přenésti na referenty z řad Svazu. 

Jednatel a jeho zástupce vedou korespondenci, připravují programy výborových schůzí, 

přednášejí na nich zprávy o vykonaných pracích, provádějí jejich usnesení, pokud 

nebyla na jiného přenesena, zapisují jednání schůzí, upravují zápisy pro archivy a tisk. 

Pokladník spravuje jmění Svazu, vybírá členské příspěvky, vede účty, vyplácí účty 



 

10 

 

poukazované předsedou, spolupodpisuje písemnosti týkající se peněţních věcí, 

připravuje a přednáší zprávu účetní a pokladní ke konci roku pro valnou schůzi. 

Matrikář vede seznamy členů, vydává a přijímá přihlášky členů a vyhotovuje členské 

průkazky. 

 

§ 18. Smírčí soud rozhoduje s konečnou platností spory, vzniklé mezi členy Svazu 

navzájem nebo mezi členy a výborem z poměru spolkového. Předseda smírčího soudu 

zvolí si přísedící z řad členstva, v případě neshody určí se losem z navrţených 

kandidátů. Kaţdá sporná strana volí si do něho dva přísedící. Kdyby některé strana po 

písemném vyznání do 14 dnů tyto nejmenovala, určí je předseda soudu. 

Smírčí soud svolává předseda pro kaţdý případ zvlášť, k ţádosti je třeba jen jedné 

strany. Rozhoduje se prostou většinou hlasů. Ustanovený smírčí soud určuje si dle 

povahy věci zásady a postup jednání. 

 

§ 19. Revisní komise prověřuje účetnictví Svazu a má právo kdykoliv účty a pokladnu 

revidovat. Její povinností jest, aby případné nesrovnalosti ihned oznámila 

předsednictvu. Revisní komise má právo podávati návrhy předsednictvu na způsob 

vedení pokladních a účetních záznamů, popřípadě na částečnou změnu nebo doplněk 

tohoto vedení a můţe ţádati svolání výkonného výboru a předloţiti mu návrhy k 

odstranění závad. 

Revisní komise předkládá valné schůzi posudek o hospodářské činnosti předsednictva, 

podává na návrhy na schválení odpočtů a udílení absolutoria. 

Členové revisní komise nesmějí býti členy výboru ani placenými funkcionáři Svazu. 

 

§ 20. Pomocnými orgány Svazu jsou: výborem stanovení referenti, odborné komise a 

okresní důvěrníci. Okresní důvěrníky volí si členové v okresech na společných schůzích 

členů se svolením valné schůze. 

 

§ 21. Zprávy a usnesení Svazu uveřejňují se ve vlastním orgánu, případně v jiných 

krajinských a krajanských nebo i denních listech. 

 

§ 22. Jednací řád, schválený valnou schůzí, jest povaţovati za autentický výklad těchto 

stanov. 

 

§ 23. Rozpuštění Svazu můţe nastoupiti  na základě usnesení dvou po sobě 

následujících valných schůzí, v časovém odstupu nejméně jednoho měsíce. Toto 

usnesení musí býti schváleno dvoutřetinovou většinou na schůzi přítomných členů 

Svazu. 

 

§ 24. Jmění, pozůstalé po rozejití Svazu, připadne ve prospěch sirotků po padlých 

volyňských Češích, poslední valná schůze určí vykonavatele k provedení likvidace 

Svazu a předání jmění určeným osobám. 

 

Schváleno výnosem ZNV v Praze, čj.: ZOB-III-C-165-2-46 ze dne 17. května 1946. 

 

Zdroj: Věrná stráţ, 12. 12. 1946, 1, 6-7, s. 9-10 
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Příloha č. 3: Provolání akčního výboru SČzV 

 

Akční výbor SČzV ustaven 

dne 26. II. 1948 

 

Nová doba klade nové úkoly, které budou řešit mladí, pokrokoví, iniciativní a obětaví 

pracovníci. 

Provolání akčního výboru SČzV 

 

Všem volyňským Čechům ve vlasti! 

 

Společným úsilím všeho lidu československého, prozíravostí předsedy vlády Klementa 

Gottwalda a dík státnické moudrosti všemi milovaného presidenta republiky dr. 

Edvarda Beneše, podařilo se zákeřné dílo spojené reakce, která usilovala o zvrat v 

historickém vývoji našeho státu. 

Volyňští Češi jako celek postavili se na stranu pokrokového a státotvorného dění. 

Je však třeba vyvodit nekompromisní důsledky z počínání těch jednotlivců, kteří svým 

chováním a jednáním neslouţili naší společné věci a nejvyšším zájmům národa a státu. 

Je třeba tyto jednotlivce zneškodnit a tím rázně zamezit pokusy reakce o jejich vyuţití a 

zneuţití k naší i všeobecné škodě. 

Akční výbor Svazu Čechů z Volyně, který se ustavil 26. II. 1948, učinil proto ihned 

některá opatření v tomto směru a bude důsledně pokračovat na cestě očisty našich řad 

od takových elementů, které se snaţily vyuţít a zneuţít dobrého jména volyňských 

Čechů pro zájmy záškodníků a spojené reakce. 

Akční výbor zbavil funkcí 9 členů výboru SČzV a na jejich místa ustanovil nové lidi, 

kteří skýtají záruku, ţe budou zdárně plnit nové úkoly. 

 

Důvody, které vedly akční výbor k tomuto rozhodnutí, uvádíme: 

1. Členové výboru, kteří byli akčním výborem zbaveni funkcí, byli si vědomi politické 

desorientace našeho člověka – Volyňáka, neučinili však ţádné kroky k tomu, aby 

zabránili úskočným rejdům protipokrokových ţivlů v našich řadách. 

2. Jako představitelé volyňských Čechů exponovali se v protipokrokových organisacích, 

prohlašujíc přitom neprávem, ţe smýšlení všech Volyňáků je totoţné. 

3. Byli si vědomi toho, ţe u některých volyňských Čechů se projevovaly následky 

polsko-beckovské protisovětské výchovy. Z jejich strany nebyly v tomto směru učiněny 

ţádné kroky k zjednání potřebné nápravy. 

4. Vystavovali na obdiv své staré předválečné zásluhy, místo aby po návratu do vlasti 

jasně vytyčili nové hospodářské, politické, sociální a kulturní dění naši reemigrace. 

5. Nesnaţili se vymýtit z volyňských reemigrantů zvláštní druh nezdravého separatismu, 

který bránil tomu, aby nastalo rychlé souţití s místními občany a úspěšná konsolidace 

poměrů v pohraničí.  

6. Nová doba ukládá pro Svaz Čechů z Volyně nové úkoly. Pro řešení těchto úkolů musí 

být Svaz Čechů z Volyně doplněn novými, schopnými, energickými a pokrokovými 

lidmi. 

 

Volyňští krajané! V této chvíli, kdy celou Československou republiku probíhá mohutný 

nástup skutečného socialismu, máme před sebou dvě moţnosti: buď v ústraní sýčkovat, 

litovat fabrikanty a velkostatkáře proto, ţe československý lid jim diktuje spravedlivé 

poţadavky, nebo ruku v ruce kráčet s dělníky, zemědělci a inteligencí, s lidmi, mezi 
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které my všichni patříme, vpřed k upevnění československého socialismu. Je nabíledni, 

která moţnost nám skýtá zajištění klidu, pořádku a bezpečnosti. 

Nepochybujeme o tom, ţe volyňští Češi zaujmou správné stanovisko k dnešním 

poměrům a nedají se vyprovokovat k nepředloţeným činům. 

Akční výbor vyzývá znovu všechny uvědomělé volyňské Čechy, aby se zapojili do 

Národní fronty jednoty pracujícího lidu, která je společnou frontou uvědomělých, 

vlastenecky a slovansky cítících, státotvorných a myšlence socialismu oddaných občanů 

republiky. 

Vyzýváme všechny odbočky Svazu Čechů z Volyně, aby ihned ustavily akční výbory, 

které se přihlásí ke spolupráci u místních a okresních akčních výborů. 

Vyzýváme všechny neosídlené volyňské Čechy, aby se ihned přihlásili u místně 

příslušných akčních výborů a ţádali o osídlení. 

Krajané z Volyně! Máte velikou příleţitost uplatnit se jako budovatelská sloţka našeho 

národa. Vyuţijte ji! 

 

Za akční výbor Svazu Čechů z Volyně: 

Chudoba –předseda, 

Malina –místopředseda, 

Cilc –tajemník. 

Členové předsednictva: škpt. Kozák, kpt. Knop, Libovický, Nágel 

Členové výboru: Valeš, Řehák, Šlégr, Kulich, Ţidlický ml., Krejčí, Mojdl, Hybler, 

Rejzek. 

 

Pramen: Věrná stráţ. 5. 3. 1948, 3, 9, s. 1-2 

 

 

Příloha č. 4: Výzva předsednictva Svazu Čechů z Volyně 

 

Výzva předsednictva Svazu Čechů z Volyně 

 

Krajané z Volyně! 

My všichni, kteří jsme značnou měrou přispěli k tomu, aby naše drahá Československá 

republika byla samostatná, v poslední době s obavou jsme pozorovali poměry, které se v 

našem politickém ţivotě nebezpečně projevovaly. 

Obavami nás naplňovalo to, ţe košický vládní program, který měl slouţit českému a 

slovenskému lidu jako vodítko, byl některými našimi politickými činiteli obcházen a 

nerespektován. A nejen to, tytéţ vládní činitelé na parlamentní půdě mařili ušlechtilé 

snahy našich pokrokových zástupců dělnického, zemědělského a ţivnostenského lidu. 

Je naprosto nemyslitelné, aby republika spěla k lepšímu zítřku v té době, kdyţ někteří 

nezodpovědní činitelé sledovali jen cíle rozvratnické, protipokrokové a 

protidemokratické. 

V poslední době bylo pro nás nepochopitelné to, ţe v Československu někteří lidé 

rychle zapomínají na oběti, které si vyţádal německý fašismus na naší frontě domácí i 

zahraniční. Nesčetněkráte jsme apelovali v našem týdeníku Věrná stráţ na akutní 

německé nebezpečí,které se utvářelo doma i za hranicemi, a to v době, kdy není dnes 

jednoho sudetského Němce v okupačním pásmu t. zv. Bizonie, který by nebyl 

organisován v některé protičeskoslovenské organisaci. Táţeme se, jak je moţné, ţe 

některý tisk píše o tom, jako by Německo nebylo pro nás nebezpečím. 

Němci dnes mluví o „odvetě“ jako o hotové věci a zaráţí nás nejen to, ţe tyto jejich 

„chutě“ jsou podporovány některými západními státy, leč také to, ţe našli se u nás lidé 
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na význačných politických místech, kteří okupační politiku západních mocností 

dokonce schvalovali. 

Nezodpovědnost jejich počínání se jeví také v tom, ţe mostecké špehy a agenty 

povaţují za svedené lidi. Odmítli slyšet zprávu dvou ministrů – gen. Svobody a Noska –

o mostecké špionáţní aféře. 

Viděli jsme u Dukly umírat 80.000 ruských vojáků a styděli jsme se, kdyţ jsme četli, 

jak někteří protipokrokoví „ideologové“ upírají bratrské sovětské armádě její zásluhy o 

osvobození naší vlasti. 

Takoví lidé nemohli být representanty našeho národa a byl čas, ţe z vlády odešli. 

S nimi nechť se uchýlí do ústraní ti, kteří chtějí nás učit „sedět na dvou ţidlích“. Poctivý 

Čech i Slovák bez rozdílu politického přesvědčení takové lidi nikdy nebude postrádat. 

Snad bude někdo namítat, ţe my volyňští Češi nemáme práva do těchto věcí zasahovat. 

My však odpovídáme, ţe na vyjádření svého mínění o dnešní situaci a na zaujetí našeho 

stanoviska právo máme.     

Toto právo nám dává ta skutečnost, ţe 25 % volyňských Čechů z celkového počtu naší 

menšiny zúčastnilo se aktivního boje o osvobození ČSR. V této válce máme 4.000 

padlých, a to nás zavazuje, abychom velmi bedlivě pozorovali, kdo bude řídit osudy 

naší republiky. Draze vykoupenou svobodu a sociální vymoţenosti naší národní 

revoluce Volyňáci za dolary ani libry neprodají. 

 

Události posledních dnů byly předmětem jednání předsednictva Svazu Čechů z Volyně, 

které na schůzi dne 24. února t. r. zaujalo k této situaci, jak se aţ dosud vytvořila, toto 

stanovisko: 

1. Předsednictvo Svazu Čechů z Volyně konstatovalo, ţe volyňští Češi, kteří ve své 

zdrcující většině tvoří drobný zemědělský pracující lid, byli vţdy, jsou a zůstanou 

konstruktivním, státotvorným elementem a tento kladný poměr k republice prokázali 

nejlépe v posledních osvobozovacích bojích, kdy přinesli pro vlast a národ ty nejtěţší 

oběti na ţivotech i oběti materielní. Volyňští Češi kladou zájmy republiky, její 

bezpečnost a klidný vývoj před všechny zájmy dílčí. 

2. Předsednictvo Svazu Čechů z Volyně vzalo dále v úvahu okolnost, ţe tyto 

skutečnosti nebyly vţdy náleţitě hodnoceny, ţe se volyňským Čechům nedostalo 

patřičného uznání a moţnost uplatnění jejich nesporných a upřímných snah o prospění 

národu a státu, a ţe naopak byly podporovány snahy, které směřovaly k jeho škodě. 

Reakční ţivly pod různými maskami a záminkami kladly nám z pochopitelných důvodů 

nejrafinovanější překáţky, dávaly mnohdy prakticky přednost před smíšeným 

manţelstvím, kolaborantům a jiným nekalým ţivlům, ač theoreticky často hlásaly opak. 

3. Předsednictvo Svazu Čechů z Volyně vidí proto v dnešní situaci příleţitost k tomu, 

aby se volyňští Češi naplno zapojili v rámci pokrokových vrstev československého 

národa a Národní fronty uvědomělých, vlastenecky a slovansky cítících, státotvorných a 

myšlence socialismu oddaných občanů republiky, aby na svých místech a dle svých 

moţností pomohli překonat dočasný kritický stav a tak spolutvořili předpoklady pro 

další nerušený vývoj a zdárné dokončení budovatelského programu vlády, který je i 

programem všeho pracujícího lidu. Volyňští Češi jako věrná stráţ odkazu padlých 

kamarádů a všech, kteří v poslední válce obětovali ţivoty pro blaho celého národa, se 

postaví rázně proti jakýmkoli pokusům reakce o ohroţení těch nejcennějších úspěchů, 

které byly tak draze zaplaceny. 

 

Z tohoto stanoviska Svazu Čechů z Volyně vyplývají pro všechny volyňské Čechy 

závazné nezbytnosti: 
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1. Zachovat naprostý klid a rozvahu. 

2. Za ţádných okolností se nenechat vyprovokovat k nerozváţným činům. 

3. Nenechat se vyuţít ani zneuţít pro temné účely reakčních ţivlů. 

4. Zúčastnit se všude činně a cílevědomě tvoření akčních výborů a v nich uplatňovat 

jedině státotvorné zásady. 

5. Demaskovat reakci v jakékoliv formě. Nepřipustit, aby se vetřela do akčních výborů. 

6. Vyuţít této příleţitosti k odčinění křivd spáchaných na volyňských Češích. 

7. Ţádat a prosazovat očistu veřejného ţivota. 

8. Prosazovat odsun Němců a smíšených manţelství z pohraničí. 

 

Nepochybujeme, ţe toto stanovisko je vyjádřením pevného přesvědčení všech, komu 

osud našeho národa není lhostejný. 

Volyňští Čechové, dokaţte v této váţné době znovu, ţe se republika můţe na vás plně 

spolehnout.  

 

Předsednictvo Svazu Čechů z Volyně 

 

Zdroj: Věrná stráţ. 27. 2. 1948, 3, 8, s. 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 


