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Statut Československého esperantského výboru. 7854/59-V/i 

Dne 23. února 1959.

Referentka: J. Mansfeldová. telefon 416-51, linka 202

                              I.

Československý esperantský výbor /dále jen "Výbor"/ zřizuje ministerstvo 
školství a kultury v dohodě s Ústřední radou odborů jako poradní, inicia-
tivní a koordinační orgán Osvětového ústavu v Praze pro řešení otázek po-
mocného mezinárodního jazyka esperanto.

                               II.

Výbor pomáhá Osvětovému ústavu usměrňovat práci esperantských kroužků 
při osvětových zařízeních a společenských organizacích tak, aby jejich 
činnost sloužila zájmům československého lidu, propagovala Českoslo -
vensko a jeho socialistickou výstavbu, pomáhala pěstovat a upevňovat 
mezinárodní solidaritu pracujících a přispívat k úspěšnému boji za 
světový mír.

Výbor pomáhá Osvětovému ústavu plnit zejména tyto úkoly:

1. Pomáhá českým a slovenským esperantistům, sdruženým v esperantských krouž-
cích při osvětových zařízeních národních výborů, závodních klubech ROH, 
ČSM a jiných orgnizacích, zejména při vzdělávací práci mezi esperantis-
ty a v jejich ideové a odborné vychově.
2. Doporučuje zastoupení českých a slovenských esperantistů na zahranič-
ních sjezdech a konferencích.
3. Připravuje nebo zajišťuje vydávání esperantských materiálů určených k 
zahraniční propagaci.
4. Dává podněty k vydávání esperantské literatury původní i přeložené, 
k vydávání tiskovin, učebnic, slovníků, popřípadě zujišťuje jejich zpra-
cování.
5. Pomáhá organizovat výměnu zkušeností a porady esperantistů.

Ministerstvo školství a kultury může pověřit Výbor prostřednictvím ředi-
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tele Osvětového ústavu konkrétními úkoly při reprezentaci v zahranič-
ním styku.

                         III

Výbor má 10 členů, jmenovaných ředitelem Osvětovéhu ústavu se souhla-
sem ministerstva školství a kultury v dohodě a Ústřední radou odborů 
z českých a slovenských esperantistů na dobu tří let.

Na návrh ředitele Osvětového ústavu pověřuje ministerstvo školství a 
kultury v dohodě s ÚRO jednoho člena Výboru funkcí  předsedy. Výbor 
volí ze svých členů místopředsedu a jednatele, kteří spolu s předse-
dou tvoří předsednictvo Výboru.
Před skončením funkčního období předkládá Osvětový ústav ministerstvu 
školství a kultury ke schválení návrh na složení Výboru pro další obdo-
bí.

                          IV

Členství ve výboru je čestné. Členové mají nárok na úhradu výloh spoje-
ných s výkonem funkce /cestovné, stravné, nocležné/ podle platných před-
pisů. Týž nárok mají i esperti a další osoby přizvané k jednání.

                          V

Výbor je činný podle pokynů ředitele Osvětového ústavu v Praze /nebo jím 
pověřeného zástupce/ a jeho usnesení jsou výrazem poradenské činnosti pro 
ústav.

                          VI

Výbor může zřizovat z esperantistů sdružených v esperantských kroužcích 
pracovní skupiny, které mu pomáhají řešit úkoly uložené Osvětovým ústa-
vem. Vedením jednotlivých pracovních skupin pověřuje některé ze svých 
členů.

                          VII

Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. O jed-
nání se pořizuje zápis, který Výbor předkládá řediteli Osvětového ústavu 
na vědomí.
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                                VIII

Vnitřní agendu, korespondenci a administrativu spojenou se svou činností 
opatřuje Výbor sám svými členy.

Veškerá korespondence Výboru prochází sekretariátem Osvětového ústavu a 
prostřednictvím ředitele /nebo jím pověřeného zástupce/ je předávána jed-
nateli Výboru. Dopisy, odesílané Výborem, podepisuje předseda a jednatel 
Výboru a  parafuje ředitel Osvětového ústavu.

                                IX.

Výdaje vyplývající z činnosti Výboru jsou hrazeny v rozpočtu Osvětového 
ústavu v Praze.

                                  X

Další podrobnosti určuje organizační a jednací řád, který nabývá platnosti 
schválením ministerstva školství a kultury v dohodě s Ústřední radou odborů.

                                           Náměstek ministra:
                                           Inž. V. Pelíšek v.r.

V pozůstalosti pana Tyráčka od pana Teplého z Jihlavy.


