STANOVY SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Preambule
Svaz měst a obcí České republiky je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní
organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob dle § 20f a násl. zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Část I.
Základní ustanovení
§1
Název a sídlo
1. Název sdružení zní: Svaz měst a obcí České republiky (dále jen „Svaz“), zkráceně Svaz
měst a obcí ČR nebo SMO ČR.
2. Sídlem Svazu je hlavní město Praha; adresa Svazu je: 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4.

§2
Základní cíle a předmět činnosti Svazu
1. Základní cíle Svazu jsou zejména:
a) hájit společné zájmy a práva obcí, sdružených ve Svazu, v duchu principů, z nichž
vychází Evropská charta místní samosprávy; obcemi se rozumí obce ve smyslu zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále ve
smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
b) vytvářet podmínky pro řešení problémů a otázek, společných pro členy Svazu.
2. Předmětem činnosti Svazu je zejména:
a) předkládat Parlamentu České republiky, vládě České republiky, orgánům krajů a dalším
dotčeným institucím iniciativní a jiné návrhy, zohledňující požadavky obcí,
b) hájit a prosazovat společné zájmy a práva obcí České republiky a České republiky
u orgánů Evropských společenství,
c) spolupracovat se zahraničními organizacemi obdobného zaměření a být členem
mezinárodních organizací a spoluvytvářet podmínky pro zahraniční aktivity členů
Svazu,
d) podílet se na vytváření podmínek ke vzdělávání členů zastupitelstev obcí, zaměstnanců
obcí zařazených do obecních úřadů a zaměstnanců organizací zřizovaných obcemi.
Část II.
Práva a povinnosti člena Svazu
§3
Vznik členství
1. Členství ve Svazu je zásadně individuální.
2. Členem Svazu se může stát na základě rozhodnutí svého zastupitelstva obec České
republiky, případně jiná právnická osoba, na základě rozhodnutí svých statutárních orgánů.
Členem Svazu může být i městský obvod nebo městská část ve smyslu § 4 odst. 2 a § 20
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších ustanovení, jakož
i městská část ve smyslu § 3 a § 11 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
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ve znění pozdějších ustanovení, a to v případě, že příslušné statutární město nebo hlavní
město Praha nejsou členy Svazu.
3. Členství ve Svazu vzniká na základě rozhodnutí Předsednictva Svazu dnem zaplacení
členského příspěvku, nejdříve však dnem rozhodnutí Předsednictva. Člen Svazu, kterému
vznikne členství v průběhu roku, zaplatí pouze poměrnou část ročního členského
příspěvku ve výši ¼ ročního členského příspěvku za každé započaté kalendářní čtvrtletí
ode dne vzniku členství ve Svazu.

§4
Zánik členství
1. Členství ve Svazu zaniká:
a) dnem doručení usnesení zastupitelstva členské obce, městského obvodu nebo městské
části nebo doručením rozhodnutí statutárního orgánu právnické osoby o vystoupení ze
Svazu Předsednictvu Svazu,
b) dnem rozhodnutí Předsednictva Svazu o vyloučení pro neplnění povinností
vyplývajících z členství,
c) zánikem obce, městského obvodu nebo městské části nebo právnické osoby.
2. Zaplacené roční členské příspěvky a další poplatky či jejich zůstatky se v případě zániku
členství nevracejí.
§5
Práva a povinnosti člena Svazu
1. Člen Svazu má právo:
a) navrhnout svého zástupce do svazových orgánů s výjimkou Sněmu Svazu a Komory
Svazu,
b) předkládat podněty k činnosti svazových orgánů, vyjadřovat se k jejich činnosti,
obdržet odpověď na své podněty a být informován o celkové činnosti Svazu,
c) podílet se na akcích pořádaných Svazem,
d) využívat pro svazové potřeby služeb a zařízení Svazu.
2. Člen je povinen:
a) hájit zájmy Svazu, naplňovat cíle Svazu, plnit přijaté úkoly a dodržovat Stanovy Svazu
(dále jen „Stanovy"),
b) účastnit se prostřednictvím svého zástupce, kterým je v případě členské obce zpravidla
starosta nebo primátor a v případě právnické osoby její statutární orgán, zasedání
a jednání těch orgánů Svazu, jejichž je členem,
c) oznámit volitelům nejpozději při své nominaci do orgánu Svazu své členství nebo
členství svého zástupce v jiném zájmovém sdružení obecních samospráv
s celostátní nebo regionální působností; ustanovení předchozí věty se nevztahuje na
případy členství v orgánech Svazu, kterého nabývá člen Svazu nebo jeho zástupce
vstupem do Svazu,
d) oznámit prostřednictvím Kanceláře Svazu orgánu Svazu, jehož je členem, vznik svého
členství nebo členství svého zástupce v jiném zájmovém sdružení obecních samospráv
s celostátní nebo regionální působností, a to bez zbytečného odkladu; ustanovení
předchozí věty se nevztahuje na případy členství v orgánech Svazu, kterého nabývá
člen Svazu nebo jeho zástupce vstupem do Svazu,
e) zaplatit řádně členský příspěvek.
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Část III.
Organizační struktura Svazu
§6
Orgány Svazu
Orgány Svazu jsou:
a) Sněm Svazu (dále jen „Sněm“),
b) Rada Svazu (dále jen „Rada“),
c) Předsednictvo Svazu (dále jen „Předsednictvo“),
d) Předseda Svazu (dále jen „Předseda“),
e) Místopředsedové Svazu (dále jen „Místopředseda“)
f) Místopředseda pro evropské záležitosti,
g) Výkonný ředitel Kanceláře Svazu,
h) Ředitel jiného organizačního celku,
i) Komory Svazu (dále jen „Komory“),
j) Výbor,
k) Kontrolní komise Svazu (dále jen „Kontrolní komise“).
§7
Statutární orgán Svazu
Statutárním orgánem Svazu je v plném
v rozsahu vymezeném Předsednictvem.

rozsahu

Předseda

a

Místopředsedové

§8
Sněm Svazu
1. Sněm je vrcholným orgánem Svazu a řídí se Stanovami a Jednacím řádem Sněmu.
2. Řádný Sněm se koná nejméně jednou za dva roky. Řádný Sněm se koná vždy do konce
měsíce května následujícího kalendářního roku po celorepublikových volbách do
zastupitelstev obcí, na tomto Sněmu se vždy volí Rada.
3. Mimořádný Sněm se koná na návrh Rady, popřípadě požádá-li o to alespoň jedna pětina
členů Svazu.
4. Mimořádný Sněm projednává pouze body, které byly v návrhu označeny jako podnět ke
svolání Sněmu.
5. Sněm je usnášeníschopný, je-li při prezenci zaregistrována nadpoloviční většina hlasů
členů Svazu podle § 9 odst. 1 a 2.
6. V působnosti Sněmu je:
a) stanovovat hlavní směry činnosti Svazu,
b) schvalovat Stanovy a Jednací řád Sněmu a jejich změny,
c) schvalovat členy a ve stejném počtu náhradníky Rady,
d) volit členy a náhradníky Kontrolní komise,
e) projednávat zprávu o činnosti Svazu za období mezi Sněmy,
f) projednávat zprávu o hospodaření Svazu za období mezi Sněmy,
g) projednávat zprávu Kontrolní komise za období mezi Sněmy,
h) rozhodovat o způsobu výpočtu ročního členského příspěvku pro členské obce, stanovit
jeho výši, rozhodovat o způsobu jeho úpravy na období mezi konáním Sněmů
a případně delegovat na Radu pravomoc rozhodovat o způsobu jeho úpravy,
i) rozhodovat o zrušení Svazu.
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§9
Delegát Sněmu
1. Delegátem řádného nebo mimořádného Sněmu (dále „Delegát“) je fyzická osoba, která
může na základě zmocnění hlasovat za člena Svazu a která se zaregistruje k účasti na
zasedání řádného nebo mimořádného Sněmu.
2. Zmocnění podle odst. 1 se uděluje plnou mocí. Člen Svazu může zmocnit delegáta, aby
právo hlasovat za člena přenesl plnou mocí na jiného delegáta.
3. Zvolí-li členové Komory ze stejného správního obvodu obce s rozšířenou působností
nadpoloviční většinou člena Komory ze svého středu, je zástupce takového člena
zmocněn na Sněmu hlasovat za všechny členy uvedené Komory a správního obvodu obce
s rozšířenou působností s výjimkou těch, kteří k hlasování zmocnili jiného delegáta podle
odstavce 2. Kancelář Svazu za účelem volby podle předchozí věty informuje členy
příslušných Komor o počtech a členech příslušné Komory v příslušném správním obvodu
obce s rozšířenou působností, a to nejpozději k 31. lednu kalendářního roku, ve kterém se
koná Sněm.
4. Delegát má právo účastnit se jednání Sněmu, vyjadřovat se k projednávaným bodům,
vznášet připomínky, navrhovat zařazení nových bodů do programu jednání a navrhovat
usnesení k projednání a schválení Sněmem a hlasovat o předložených a vznesených
návrzích.
5. Plná moc podle odst. 1 musí mít písemnou podobu a delegát ji předloží nejpozději při
registraci. Vznikne-li zmocnění na základě volby (odst. 3), předloží delegát nejpozději při
registraci doklad potvrzující volbu člena, jímž byl zmocněn k hlasování. Doklad o volbě
člena musí obsahovat podpisy zástupců členů, kteří se volby zúčastnili, nemusí však být
na jedné listině. Plná moc a doklad o volbě mohou být před registrací zaslány Kanceláři
Svazu poštou či prostřednictvím datové schránky, faxem nebo naskenované a zaslané
emailem.
§ 10
Rada Svazu
1. Rada řídí a kontroluje činnost Svazu v období mezi Sněmy. Rada zasedá minimálně
dvakrát ročně a jedná a usnáší se podle Jednacího řádu Rady. Ze své činnosti je Rada
odpovědná Sněmu.
2. Rada je složena z členů Svazu a tří zástupců Výboru. Každý kraj (vyšší územní
samosprávný celek) má v Radě tolik zástupců, kolik je na jeho území okresů, s výjimkou
těch okresů, které tvoří území statutárních měst. Každé statutární město má v Radě
jednoho zástupce, hlavní město Praha tři zástupce.
3. Funkční období Rady končí schválením nové Rady Sněmem.
4. Radě je vyhrazeno rozhodování o těchto záležitostech:
a) volit a odvolávat Předsedu, Místopředsedu pro evropské záležitosti a další členy
Předsednictva s výjimkou čestného předsedy Svazu a Místopředsedů; Rada volí nové
Předsednictvo vždy na svém prvním zasedání po svém zvolení Sněmem,
b) svolávat Sněm a připravovat jeho program,
c) schvalovat Jednací řád Rady a jeho změny,
d) schvalovat rozpočet, pravidla pro hospodaření s rozpočtovými prostředky a roční
závěrečný účet,

4

e) rozhodovat o způsobu úpravy členských příspěvků hrazených členskými obcemi,
a to způsobem a v rozsahu, který stanoví a schválí svým usnesením Sněm,
f) rozhodovat o způsobu výpočtu ročního členského příspěvku pro právnické osoby
a stanovit jeho výši,
g) rozhodovat o doplňkové činnosti,
h) rozhodovat o zřízení, založení a zrušení právnických osob a o majetkové účasti Svazu
v právnických osobách,
i) ukládat úkoly Předsednictvu.
5. Rada dále rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech, pokud je nesvěří k rozhodování
Předsednictvu Svazu:
a) o nakládání s nemovitým majetkem Svazu,
b) o nakládání s movitým majetkem Svazu, jehož hodnota je vyšší než 2 milióny Kč,
c) o poskytnutí nebo přijetí věcných a peněžitých darů v hodnotě nad 2 milióny Kč.

§11
Předsednictvo Svazu
1. Předsednictvo zajišťuje operativní činnost Svazu zejména v období mezi zasedáními
Rady. Předsednictvo jedná a usnáší se podle Jednacího řádu Předsednictva.
2. Předsednictvo je složeno z třinácti členů, kteří jsou s výjimkou čestného předsedy Svazu a
Místopředsedů voleni jmenovitě ze zástupců členů Svazu tvořících Radu. Každá Komora
má v Předsednictvu tři Radou volené zástupce.
3. Předsednictvo je tvořeno Předsedou, který je v jeho čele, dále Místopředsedy za každou
Komoru Svazu, jedním Místopředsedou pro evropské záležitosti a dalšími členy
Předsednictva, přičemž primátor hlavního města Prahy je jako čestný předseda Svazu
členem Předsednictva bez toho, aniž by byl volen.
4. Členem Předsednictva může být jen člen zastupitelstva členské obce.
5. Členství v Předsednictvu zaniká:
a) odvoláním,
b) vzdáním se členství,
c) zánikem mandátu člena zastupitelstva členské obce.
6. Funkční období Předsednictva končí zvolením nového Předsednictva Radou.
7. Předsednictvu je vyhrazeno rozhodování o těchto záležitostech:
a) zajistit plnění usnesení Sněmu a Rady,
b) schvalovat Jednací řád Předsednictva a jeho změny,
c) posuzovat a řešit návrhy a doporučení Komor, Výboru a komisí Předsednictva (dále jen
„Komise“),
d) navrhovat a zajišťovat program zasedání Rady,
e) rozhodovat o přijetí nových členů Svazu,
f) rozhodovat o ukončení členství pro neplnění povinností člena Svazu,
g) zřizovat a zrušovat Komise, jmenovat a odvolávat předsedu Komise a další členy
Komise zpravidla na návrh předsedy Komise,
h) jmenovat a odvolávat zástupce Svazu v mezinárodních organizacích,
i) předběžně schvalovat právní úkony Předsedy vedoucí k obsazení místa Výkonného
ředitele Kanceláře Svazu a Ředitele jiných organizačních celků,
j) předběžně schvalovat odvolání zaměstnance z místa Výkonného ředitele Kanceláře
Svazu a Ředitele jiných organizačních celků,
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k) předběžně schvalovat právní úkony Předsedy, jimiž má být stanovena nebo měněna
mzda Výkonného ředitele Kanceláře Svazu a Ředitelů jiných organizačních celků,
l) prostřednictvím Výkonného ředitele Kanceláře Svazu ukládat úkoly Kanceláři Svazu,
m) rozhodovat o vytvoření a zrušení dalších organizačních celků a prostřednictvím Ředitelů
takových organizačních celků jim ukládat úkoly,
n) schvalovat Organizační řád, který upraví vztahy organizačních celků a jejich vnitřní poměry
včetně jejich organizační struktury,
o) stanovit pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření Svazu, pokud nebude schválen
rozpočet před 1. lednem, a uvolňovat prostředky Svazu v rámci rozpočtového provizoria do
schválení rozpočtu Radou,
p) rozhodovat o dalších záležitostech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu Svazu, pokud si
je Předsednictvo vyhradí.
8. Předsednictvo dále rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech, pokud je nesvěří
k rozhodování Výkonnému řediteli Kanceláře Svazu nebo Ředitelům dalších
organizačních celků:
a) o nakládání s movitým majetkem Svazu, jehož hodnota je v rozmezí od 1 miliónu Kč
do 2 miliónů Kč,
b) o přijetí daru, včetně peněz, v rozmezí od 1 miliónu Kč do 2 milionů Kč.
9. Ze své činnosti je Předsednictvo odpovědné Radě.
10. Předsednictvo přijímá rozhodnutí (usnesení) nadpoloviční většinou všech svých členů.
11. Ustanovení odst. 5 se nevztahuje na čestného předsedu Svazu a Místopředsedy.
Ustanovení odst. 5 písm. c) se nepoužije v období mezi konáním celorepublikových voleb
do zastupitelstev obcí a zvolením nového Předsednictva.
§ 12
Předseda Svazu
1. Předseda je ze své činnosti odpovědný Radě.
2. Funkční období Předsedy končí zvolením nového Předsedy. Výkon funkce také zaniká
jeho odstoupením, odvoláním z funkce Předsedy nebo pozbytím funkce člena
zastupitelstva obce v členské obci. Pozbytím funkce člena zastupitelstva obce členské obce
nekončí funkční období Předsedy v době od celorepublikových voleb do zastupitelstev
obcí do zvolení nového Předsedy. Odstoupení z funkce nabývá účinku doručením
písemného prohlášení do Kanceláře Svazu.
3. Předsedovi je vyhrazeno podepisovat dokumenty majetkoprávní povahy, které náleží do
vyhrazené působnosti Sněmu, Rady a Předsednictva, nepověří-li tím některého
z Místopředsedů nebo některého zaměstnance Svazu.
4. Předsedovi je vyhrazeno činit pracovně-právní úkony vůči Výkonnému řediteli Kanceláře
Svazu a případně Ředitelům dalších organizačních celků, jsou-li zřízeny. Při uzavírání či
změně pracovní smlouvy vedoucí k obsazení pracovních míst uvedených v první větě musí
být v pracovní smlouvě sjednána možnost odvolání zaměstnance z pracovního místa.
5. Nemůže-li Předseda vykonávat svou funkci, Předsednictvo určí Místopředsedu, který může
činit úkony vyhrazené Předsedovi (odst. 3 a 4).
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§ 13
Místopředseda Svazu
1. Základní působností Místopředsedy je koordinace činnosti Komory, jíž předsedá,
s činností ostatních orgánů Svazu.
2. Místopředseda je oprávněn účastnit se zasedání Rady.
§ 14
Komory Svazu
1. K zajištění požadavků jednotlivých druhů obcí jsou zřízeny Komory.
2. Každá obec je členem jedné Komory; statutární město a hlavní město Praha je členem
Komory statutárních měst; město je členem Komory měst; obec nebo městys je členem
Komory obcí; městská část nebo městský obvod statutárních měst a hlavního města Prahy
a právnická osoba není členem žádné z Komor.
3. V čele Komory stojí předseda volený zástupci členů Komory ze svého středu. Předseda
Komory je zároveň Místopředsedou Svazu.
4. Předseda Komory pozbývá své funkce:
a) zvolením nového předsedy Komory,
b) odvoláním členy Komory,
c) odstoupením,
d) pozbytím funkce člena zastupitelstva obce v členské obci.
5. Pozbytím funkce člena zastupitelstva obce členské obce nekončí funkční období předsedy
Komory v době od celorepublikových voleb do zastupitelstev obcí do zvolení nového
předsedy Komory. Odstoupení z funkce nabývá účinku doručením písemného prohlášení
do Kanceláře Svazu.
6. V působnosti Komory je:
a) vydávat vlastní stanoviska, návrhy a doporučení,
b) navrhovat kandidáty a náhradníky z řad členů Svazu za příslušný kraj do Rady
a předkládat tyto návrhy Sněmu ke schválení,
c) navrhovat do Komisí své zástupce.
§ 15
Výbor
1. K zajištění požadavků městských částí a městských obvodů statutárních měst a hlavního
města Prahy, které nejsou členy Svazu podle § 3 odst. 2 těchto Stanov, se zřizuje Výbor.
2. Členy Výboru se mohou stát městské části a městské obvody statutárních měst a hlavního
města Prahy.
3. Členové Výboru volí ze svého středu předsedu, který je zpravidla zástupcem Výboru
v Radě.
4. Členové Výboru volí ze svého středu další dva členy Rady.
5. V působnosti Výboru je:
a) vydávat návrhy a doporučení,
b) navrhovat kandidáty a náhradníky z řad členů Výboru do Rady a předkládat tyto návrhy
Sněmu k volbě,
c) navrhovat své zástupce do Komisí,
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d) vystupovat prostřednictvím svého zástupce na Sněmu a předkládat návrhy na usnesení
podle Jednacího řádu Sněmu.
§ 16
Kontrolní komise Svazu
1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem Svazu, který se řídí při svém jednání Jednacím
řádem Kontrolní komise a který je ze své činnosti odpovědný Sněmu.
2. Jednací řád stanoví podrobnosti o jednání Kontrolní komise, zejména četnost zasedání,
pravidla projednávání předložených materiálů a způsob projednávání námitek proti
projednaným materiálům a výsledkům kontrol.
3. Kontrolní komise dohlíží na dodržování právních předpisů a Stanov v činnosti Svazu
a kontroluje hospodaření s finančními a hmotnými prostředky Svazu, kontroluje
dodržování rozpočtu a provádí kontrolu účtů; příslušné orgány Svazu jsou povinny
předložit Kontrolní komisi požadované podklady. Kontrolní komise může, v případě
zjištění závažných nedostatků, dát Předsednictvu podnět ke svolání mimořádného zasedání
Rady.
4. Sněm volí devět členů a pět náhradníků Kontrolní komise. V případě ukončení činnosti
zvoleného člena komise postupuje na jeho místo náhradník dle pořadí. Funkční období
Kontrolní komise končí zvolením jejích nových členů Sněmem.
5. Žádný z členů a náhradníků Kontrolní komise nesmí být členem Rady, Předsednictva
a Komisí Předsednictva.
6. Členové Kontrolní komise zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu komise.
7. Kontrolní komise je povinna podávat písemnou zprávu o své činnosti Sněmu
a na požádání, nejméně však dvakrát ročně, Radě.
8. Kontrolní komise je oprávněna účastnit se prostřednictvím svého zástupce s hlasem
poradním zasedání Rady a Předsednictva.
9. Členem nebo náhradníkem Kontrolní komise může být na návrh členské obce výhradně
člen jejího zastupitelstva; přestane-li být členem zastupitelstva, jeho funkce člena nebo
náhradníka Kontrolní komise automaticky zaniká.
§ 17
Komise Předsednictva Svazu
1. Předsednictvo může ustavovat pro řešení určitého okruhu problémů, jako své poradní
orgány, Komise, které jsou složeny ze zástupců členů Svazu, případně z odborných
spolupracovníků.
2. Komise má minimálně tři členy, maximálně však deset členů s hlasem rozhodovacím,
ostatní členové mají hlas poradní. Členové Komise s hlasem rozhodovacím musí být vždy
zástupci člena Svazu.
3. V čele Komise je předseda jmenovaný Předsednictvem. Předseda Komise je odpovědný za
činnost Komise Předsednictvu. Předsedou Komise může být jen člen zastupitelstva
členské obce (§ 2 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 2) nebo člen zastupitelstva městské části nebo
městského obvodu statutárního města nebo hlavního města Prahy.
4. Členy Komise jmenuje Předsednictvo zpravidla na návrh předsedy Komise. Komory
a Výbor mají právo být v Komisi zastoupeny, navrhnou-li své zástupce.
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§ 18
Výkonný ředitel Kanceláře Svazu
1. Výkonný ředitel Kanceláře Svazu plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve
věcech pracovněprávních vůči zaměstnancům Svazu zařazeným do Kanceláře Svazu.
Výkonný ředitel Kanceláře Svazu dále:
a) odpovídá za hospodaření Svazu v rozsahu ustanovení § 23 odst. 3, 4 a 5,
b) rozhoduje o nakládání s movitým majetkem Svazu do výše 1 miliónu Kč, nejde-li o
majetek, s nímž jsou oprávněni nakládat Ředitelé jiných organizačních celků Svazu,
c) rozhoduje o přijetí daru, včetně peněz do výše 1 miliónu Kč,
d) je nadřízen všem zaměstnancům zařazeným do Kanceláře Svazu,
e) zúčastňuje se jednání orgánů Svazu s hlasem poradním,
f) rozhoduje v dalších záležitostech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu Svazu, pokud
Předsednictvo nestanoví, že o nich rozhoduje samo nebo Ředitel jiného organizačního
celku (§ 19). O těchto rozhodnutích informuje Předsednictvo na nejbližším zasedání.
2. Výkonný ředitel Kanceláře Svazu je ze své činnosti odpovědný Předsednictvu.
3. Výkonný ředitel Kanceláře Svazu je při plnění úkolů podle odst. 1 písm. a) oprávněn
kontrolovat Ředitele jiných organizačních celků při plnění úkolů podle ustanovení § 19
odst. 1 písm. c) a podávat jim k plnění těchto úkolů podněty. Nebude-li se Ředitel jiného
organizačního celku těmito podněty zabývat, Výkonný ředitel Kanceláře Svazu neprodleně
informuje Předsednictvo Svazu, které stanoví závazný postup.
§ 19
Ředitel organizačního celku
1. Je-li rozhodnutím Předsednictva zřízen další organizační celek (§ 21), stojí v jeho čele
Ředitel organizačního celku (§ 6 písm. h). Ředitel organizačního celku plní funkci
statutárního orgánu zaměstnavatele ve věcech pracovněprávních vůči zaměstnancům
organizačního celku, v jehož čele stojí. Ředitel organizačního celku dále:
a) rozhoduje o nakládání s movitým majetkem Svazu do výše 1 miliónu Kč, který
souvisí s plněním úkolů organizačního celku Svazu, v jehož čele stojí,
b) je nadřízen všem zaměstnancům zařazeným do organizačního celku, v jehož
čele stojí,
c) odpovídá za hospodaření organizačního celku, v jehož čele stojí,
d) zúčastňuje se jednání orgánů Svazu s hlasem poradním,
e) rozhoduje v dalších záležitostech souvisejících s plněním úkolů organizačního
celku, v jehož čele stojí.
2. Ředitel organizačního celku je ze své činnosti odpovědný Předsednictvu.
§ 20
Kancelář Svazu
1. Kancelář Svazu je organizační celek, který zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů Svazu a
Komisí. Kancelář Svazu na základě připomínek a podnětů členů Svazu zpracovává
stanoviska Svazu k návrhům právních předpisů, koncepcí, programů a dalších dokumentů
souvisejících s předmětem činnosti Svazu.
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2. Kancelář pravidelně, minimálně jedenkrát za čtvrtletí, informuje členy Svazu o činnosti
orgánů Svazu a Komisí.
§ 21
Další organizační celky
Předsednictvo může zřídit za účelem naplňování základních cílů a předmětu činnosti Svazu
další organizační celky a za tím účelem jim stanovit úkoly, nejsou-li vyhrazeny orgánům
Svazu nebo jiným organizačním celkům.
§ 22
Rozhodování Sněmu, Rady, Předsednictva a Komory
1. Sněm rozhoduje hlasováním Delegátů. Rada a Komory rozhodují hlasováním zástupců
svých členů. Předsednictvo rozhoduje hlasováním svých členů.
2. Základním způsobem hlasování je:
a) hlasování veřejné,
b) hlasování tajné.
3. Podmínky a způsob hlasování Sněmu, Rady, Předsednictva a Komory jsou upraveny
v příslušných jednacích řádech.
4. Jednací řády Sněmu a Rady musí umožňovat komorové hlasování, jímž se rozumí způsob
hlasování, kdy každá Komora má jeden hlas, přičemž k přijetí rozhodnutí daného orgánu je
nezbytný souhlas všech Komor. Komorovým hlasováním se hlasuje tehdy, navrhne-li to
při hlasování Sněmu Delegát a při hlasování Rady zástupce člena Rady.
Část IV.
Hospodaření Svazu
§ 23
Financování, majetek a hospodaření
1. Finanční příjmy Svazu jsou tvořeny především příjmy z členských příspěvků; příjmy
Svazu mohou být dále tvořeny dary, dotacemi nebo příspěvky z veřejných rozpočtů,
ostatními příjmy a dále příjmy z doplňkové činnosti.
2. Svaz má vlastní majetek, se kterým hospodaří orgány Svazu na základě schváleného
ročního rozpočtu Svazu.
3. Rozpočet Svazu je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků
hospodaření, ověřených auditorem, se provádí do tří měsíců po skončení kalendářního
roku.
4.

Svaz vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích.

5. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být projednány
Předsednictvem Svazu a Kontrolní komisí Svazu a schváleny Radou Svazu. Připomínky
k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou členové Svazu
uplatnit na zasedání příslušného orgánu Svazu.
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Část V.
Závěrečná a přechodná ustanovení
§ 24
Zánik Svazu
Svaz zaniká:
a) zrušením bez likvidace, rozhodne-li Sněm při zrušení zároveň o veškerém majetku,
právech a povinnostech,
b) zrušením s likvidací, není-li při zrušení možno rozhodnout zároveň o veškerém
majetku, právech a povinnostech Svazu; v tomto případě jmenuje Sněm likvidátora a
přijme zásady pro likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy; nejmenuje-li
likvidátora Sněm, určí ho soud,
c) nastanou-li důvody zániku ze zákona,
d) nesejde-li se řádný usnášeníschopný Sněm ani po trojím opakovaném řádném svolání;
odstup mezi jednotlivými svoláními musí být v tomto případě nejméně šest měsíců
a nejméně dva měsíce před dnem konání; v tomto případě rozhodne o veškerém
majetku, právech a povinnostech Svazu Rada.
§ 25
Doplnění a změna Stanov
O změně nebo doplnění těchto Stanov rozhoduje Sněm.
§ 26
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti těchto Stanov pozbývají účinnost Stanovy Svazu měst a obcí České
republiky schválené XII. Sněmem Svazu měst a obcí České republiky konaným ve Zlíně ve
dnech 26. a 27. května 2011.
§ 27
Přechodná ustanovení
1. Člen Svazu oznámí do 21. října 2013 prostřednictvím Kanceláře Svazu orgánu Svazu, jehož je
členem, své členství nebo členství svého zástupce v jiném zájmovém sdružení obecních
samospráv s celostátní nebo regionální působností, jestliže členství v takovém sdružení vzniklo
před nabytím účinnosti těchto Stanov. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy
členství v orgánech Svazu, kterého nabývá člen Svazu nebo jeho zástupce vstupem do Svazu.
2. Zahájené zasedání Sněmu se řídí Stanovami účinnými do přijetí těchto Stanov.
§ 28
Účinnost
Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.
Ing. Dan Jiránek
předseda Svazu měst a obcí České republiky
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