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1  STATUS 

1.1 Senioři České republiky, z. s., vznikli 20. června 1990 jako sdružení podle 

zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, s názvem Svaz důchodců České 

republiky, o. s., a identifikačním číslem 00408182. 

1.2 Senioři České republiky, z. s., byli na základě § 3045 odst. 1 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zapsáni k 1. lednu 2014 jako spolek do 

spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 668. 

2  NÁZEV  

Název spolku zní Senioři České republiky, z. s. (dále jen „SČR“). 

3  SÍDLO  

Sídlem SČR je hlavní město Praha. 

4  ÚČEL  

Účelem SČR je ochrana práv a oprávněných potřeb a zájmů seniorů bez rozdílu jejich 

národnosti, rasy, politického přesvědčení a náboženského vyznání v duchu hesla 

„senioři seniorům – aby člověk nebyl sám“. 

5  ČINNOST 

5.1 SČR dosahuje naplňování svého účelu realizací souboru činností, které jsou 

vzájemně provázané a v souhrnu tvoří hlavní činnost spolku. Zejména 

5.1.1 se zasazuje o to, aby životní úroveň seniorů byla v přiměřené relaci 

s životní úrovní ostatních vrstev obyvatelstva; 

5.1.2 usiluje o zlepšování sociální a zdravotní péče pro seniory, o zajišťování 

charitativní pomoci a zabezpečování dalších potřebných služeb; 

5.1.3 usiluje o rozšiřování volnočasových aktivit a celoživotního vzdělávání 

seniorů; 

5.1.4 vyjadřuje svá stanoviska a připomínky při tvorbě právních předpisů, 

které se dotýkají postavení seniorů ve společnosti; 

5.1.5 vykonává, případně zajišťuje ve svých poradnách pro své členy a další 

seniory bezplatnou poradenskou a konzultační činnost v oblasti 

sociální, zdravotní, právní, bytové, finanční a v dalších oborech; 

5.1.6 předává výsledky své konzultační, poradenské a oponentní činnosti 

k dispozici orgánům veřejné správy a médiím; 

5.1.7 se zaměřuje na volnočasové aktivity v oblasti společenského 

a kulturního vyžití seniorů, na osvětové, ozdravné, výchovné, sportovní, 

zájezdové, rekreační a další aktivity v oblastech své činnosti; 

5.1.8 zprostředkovává zájezdovou činnost a rekreační pobyty; 

5.1.9 prostřednictvím internetu a dalších informačních prostředků zpravuje 

své organizační jednotky a členy o své činnosti a problematice dotýkající 

se společných zájmů seniorů České republiky; 
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5.1.10 vyvíjí mezinárodní aktivity směřující ke spolupráci s organizacemi 

důchodců a seniorů v zahraničí ve všech oborech své činnosti. 

5.2 SČR spolupracuje se státními orgány a orgány územních samosprávných celků 

České republiky, s politickými stranami a politickými hnutími a s jinými 

organizacemi a institucemi se stejným nebo podobným zaměřením činnosti, 

s nimiž může uzavírat dohody o spolupráci. 

5.3 K zajišťování svých úkolů ustavují orgány SČR a orgány jeho organizačních 

jednotek odborné komise nebo jmenují odborníky a aktivisty pro zabezpečení 

činnosti v jednotlivých úsecích. Odborné komise si volí svého předsedu, který 

nejméně jednou za rok podává písemnou zprávu o své činnosti SČR nebo 

příslušné organizační jednotce. 

6  ČLENSTVÍ  

6.1 Členem SČR se může stát každý důchodce či senior a dále kdokoliv, kdo má 

zájem naplňovat účel SČR. 

6.2 Přijetí za člena 

O přijetí za člena rozhoduje na základě členské přihlášky výbor základní 

organizace. Podmínkou vzniku členství je uhrazení členského příspěvku. 

Základní organizace, která o přijetí rozhodla, vydá členovi členskou legitimaci, 

která slouží k prokázání členství. 

6.3 Seznam členů 

Organizační jednotky vedou neveřejné seznamy svých členů a souhrnné 

informace z nich poskytují pouze orgánům SČR. Seznamy členů obsahují 

především jména členů, jejich data narození, poštovní adresy a další kontaktní 

údaje a data vzniku a zániku členství. Další pravidla o vedení seznamu členů 

mohou být stanovena vnitřním předpisem. 

6.4 Zánik členství 

6.4.1 Člen může ze SČR vystoupit podáním písemné odhlášky. 

6.4.2 Členství zaniká také v případě, že se člen ocitne po dobu jednoho roku 

v prodlení s úhradou členského příspěvku. 

6.4.3 Výbor základní organizace, u které je člen evidován, může rozhodnout 

o vyloučení člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství 

a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě. Výzva se 

nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li SČR 

zvlášť závažnou újmu. 

6.4.4 Návrh na vyloučení člena může podat základní organizaci kterýkoli jiný 

člen téže základní organizace, příslušná krajská organizace nebo 

Ústřední rada. Člen může do třiceti dnů od doručení rozhodnutí 

v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení 

přezkoumala krajská rada krajské organizace, pod kterou spadá 

základní organizace, kde je člen evidován. Rozhodnutí krajské rady 

může k návrhu člena podaného stejným způsobem a ve stejné lhůtě 

přezkoumat Ústřední rada. 
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6.5 Práva člena 

Člen SČR má právo 

6.5.1 podílet se na činnosti SČR a akcích pořádaných SČR a jeho 

organizačními jednotkami; 

6.5.2 požívat všech výhod poskytovaných členům; 

6.5.3 účastnit se zasedání členské schůze základní organizace, u níž je 

evidován; 

6.5.4 být informován o hospodaření základní organizace, u níž je evidován, 

a o hospodaření všech organizačních jednotek základní organizaci 

nadřazených, jakož i SČR jako celku; 

6.5.5 podávat návrhy, podněty, dotazy a stížnosti k orgánům SČR a orgánům 

jeho organizačních jednotek a požadovat informace o jejich vyřízení; 

6.5.6 navrhovat kandidáty a být volen do orgánů SČR a jeho organizačních 

jednotek; člen však není oprávněn navrhovat a jakkoli propagovat volbu 

sebe sama do takového orgánu; 

6.5.7 být určen jako delegát na zasedání konference krajské organizace či na 

Republikový sjezd. 

6.6 Povinnosti člena 

Člen SČR je povinen 

6.6.1 chovat se vůči SČR a jeho organizačním jednotkám čestně a zachovávat 

jejich vnitřní řád, zejm. stanovy a vnitřní předpisy; 

6.6.2 podle svých možností se účastnit zasedání členské schůze základní 

organizace, u níž je evidován, a přispívat k plnění úkolů SČR; 

6.6.3 platit členské příspěvky (čl. 18.5 a 18.6); 

6.6.4 odpovědně vykonávat svěřené funkce a úkoly a se svěřeným majetkem 

SČR a jeho organizačních jednotek nakládat s péčí řádného hospodáře; 

6.6.5 ve svém jednání dbát zájmu organizační jednotky, kterou zastupuje 

nebo jíž je členem. 

7  ORGÁNY  

Orgány SČR jsou 

7.1 Republikový sjezd, 

7.2 Ústřední rada, 

7.3 Výkonná rada, 

7.4 prezident a 

7.5 Ústřední kontrolní a revizní komise (dále též jen „ÚKRK“). 
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8  REPUBLIKOVÝ SJEZD  

8.1 Nejvyšším orgánem SČR je Republikový sjezd. 

8.2 Republikový sjezd tvoří delegáti základních organizací volení podle klíče 

stanoveného Ústřední radou. Stanovený klíč určuje počet delegátů základní 

organizace v závislosti na počtu jejích členů. 

8.3 Ústřední rada svolává Republikový sjezd nejméně jednou za čtyři roky. Sjezd 

musí být svolán nejméně tři měsíce před termínem konání. Ústřední rada svolá 

Republikový sjezd, jestliže ji o to požádala ÚKRK nebo nejméně jedna třetina 

základních organizací. Nesvolá-li v takovém případě Ústřední rada Republikový 

sjezd bez zbytečného odkladu nebo již uplynuly od posledního sjezdu čtyři roky, 

může Republikový sjezd svolat i člen Ústřední rady nebo ÚKRK jako celek. 

8.4 Republikový sjezd 

8.4.1 volí členy ÚKRK; 

8.4.2 projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření SČR a zprávu 

ÚKRK o výsledku kontrolních činností a podstatných skutečnostech 

vyžadujících přijetí nápravných opatření; 

8.4.3 stanovuje zásady hospodaření SČR pro období do nejbližšího 

Republikového sjezdu; 

8.4.4 přijímá programová prohlášení SČR jako celku; 

8.4.5 schvaluje návrhy Ústřední rady na změny stanov a pověřuje Ústřední 

radu k provedení změn ve stanovách (čl. 9.3.12); 

8.4.6 výhradně na návrh Ústřední rady rozhoduje tří čtvrtinovou většinou 

všech zvolených delegátů o zrušení SČR s likvidací či o jeho přeměně. 

V rámci usnesení o zrušení též stanovuje, které právnické osobě 

s obdobným účelem náleží likvidační zůstatek. 

9  ÚSTŘEDNÍ RADA  

9.1 Řídícím orgánem SČR je Ústřední rada tvořená předsedy krajských organizací. 

Členy Ústřední rady jsou dále prezident a viceprezidenti. 

9.2 Ústřední rada se schází nejméně dvakrát ročně. Zasedání svolává a řídí 

prezident a v jeho nepřítomnosti pověřený viceprezident. 

9.3 Ústřední rada 

9.3.1 volí prezidenta; 

9.3.2 volí tři viceprezidenty a další členy Výkonné rady. Ústřední rada také 

stanovuje počet členů Výkonné rady, který však nesmí být menší než 

pět a větší než sedm; 

9.3.3 přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena (čl. 6.4.4); 

9.3.4 svolává zasedání Republikového sjezdu a stanovuje klíč, podle kterého 

budou voleni jeho delegáti; 

9.3.5 sestavuje a schvaluje roční rozpočet SČR a jeho změny; rozhoduje 

o zásadních otázkách činnosti SČR, které svými důsledky mohou 

vyžadovat změnu rozpočtu; 
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9.3.6 schvaluje výši a splatnost členských příspěvků (čl. 18.5); 

9.3.7 předkládá Republikovému sjezdu zprávu o činnosti a hospodaření SČR 

za uplynulé období od posledního zasedání sjezdu a rozhoduje 

o doporučeních předkládaných ke schválení Republikovému sjezdu; 

9.3.8 rozhoduje v majetkových, finančních a smluvních záležitostech 

v hodnotě přesahující 500.000 Kč; 

9.3.9 rozhoduje o členství SČR v jiných organizacích; 

9.3.10 rozhoduje o zrušení základních a regionálních organizací (čl. 13.8.5); 

9.3.11 přijímá, mění a ruší organizační řád, jednací řád a další vnitřní 

předpisy, které v souladu s těmito stanovami mohou podrobněji 

upravovat vnitřní poměry SČR; 

9.3.12 schvaluje návrhy na změny stanov, nedochází-li k jejich změně na 

základě jiné právní skutečnosti, tyto předkládá ke konečnému 

schválení Republikovému sjezdu, a provádí změny stanov, kterými byla 

Republikovým sjezdem pověřena (čl. 8.4.5); 

9.3.13 rozhoduje v dalších záležitostech, které si svým usnesením vyhradí, 

nejsou-li stanovami vyhrazeny jinému orgánu SČR. 

9.4 Člen Ústřední rady může písemně zmocnit jiného člena SČR ze stejné krajské 

organizace k zastoupení na zasedání Ústřední rady. Plná moc může být udělena 

pouze na jedno zasedání Ústřední rady. Zmocněnec předá jedno vyhotovení plné 

moci předsedajícímu zasedání. 

9.5 Pokud je jako prezident či viceprezident zvolen člen Ústřední rady, nastupuje za 

něj do funkce člena Ústřední rady delegát zvolený krajskou radou krajské 

organizace, jíž je prezident či viceprezident předsedou. 

10  VÝKONNÁ RADA  

10.1 Poradním orgánem prezidenta je Výkonná rada. 

10.2 Výkonnou radu tvoří prezident, tři viceprezidenti a další členové. 

10.3 Výkonná rada se schází nejméně šestkrát ročně. Zasedání svolává a řídí 

prezident a v jeho nepřítomnosti pověřený viceprezident. 

10.4 Výkonná rada projednává a poskytuje stanoviska k otázkám, které jí 

k projednání předloží svolavatel zasedání. 

11  PREZIDENT 

11.1 Statutárním orgánem SČR je prezident. 

11.2 Prezident jedná za SČR samostatně. Podepisuje se tak, že k názvu SČR připojí 

svůj podpis a označení funkce. 

11.3 V rozsahu své působnosti může prezident písemně zmocnit na dobu určitou 

kteréhokoliv z viceprezidentů k tomu, aby jej zastupoval. Zmocněný 

viceprezident se podepisuje tak, že k názvu SČR připojí svůj podpis a označení 

„v plné moci“. 



Stanovy Seniorů České republiky, z. s.  

 

Stránka 7 z 14 

12  ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A  REVIZNÍ KOMISE  

12.1 Kontrolním orgánem SČR je ÚKRK. 

12.2 ÚKRK má pět členů. Člen ÚKRK nesmí být zároveň členem jiného orgánu SČR 

ani jeho zaměstnancem. 

12.3 ÚKRK se schází nejméně dvakrát ročně. Zasedání svolává a řídí předseda ÚKRK. 

12.4 ÚKRK je při výkonu své působnosti nezávislá na ostatních orgánech SČR. 

12.5 ÚKRK 

12.5.1 volí ze svého středu předsedu ÚKRK; 

12.5.2 dohlíží a vyjadřuje se k tomu, zda jsou záležitosti SČR řádně vedeny 

a zda SČR a jeho organizační jednotky vykonávají činnost v souladu 

s účelem SČR, stanovami a právními předpisy, jakož i vnitřními 

předpisy SČR a jeho organizačních jednotek; 

12.5.3 kontroluje hospodaření SČR a jeho organizačních jednotek; 

12.5.4 projednává stížnosti členů SČR; 

12.5.5 předkládá Republikovému sjezdu a v mezidobí jednou za rok Ústřední 

radě prostřednictvím Výkonné rady zprávu o výsledku kontrolních 

činností a o podstatných skutečnostech vyžadujících přijetí nápravných 

opatření. 

12.6 Předseda ÚKRK či jím pověřený jiný člen ÚKRK je oprávněn účastnit se zasedání 

kteréhokoliv orgánu SČR a jeho organizačních jednotek s hlasem poradním. 

Pokud o to požádá, musí mu být předsedajícím příslušného orgánu uděleno 

slovo. Toto oprávnění nelze použít opakovaně při projednávání konkrétního 

bodu pořadu schůze orgánu, nerozhodne-li orgán jinak. 

12.7 V rozsahu působnosti ÚKRK může její člen nahlížet do dokladů SČR a jeho 

organizačních jednotek a požadovat od členů dalších orgánů SČR a jeho 

organizačních jednotek nebo od jejich zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým 

záležitostem. 

12.8 Prezident a Ústřední rada jako celek mohou ÚKRK písemně požádat o provedení 

kontroly u kteréhokoli orgánu SČR či jeho organizační jednotky. V žádosti musí 

být uveden důvod prováděné kontroly. O způsobu kontroly rozhoduje ÚKRK. 

12.9 Zjistí-li při své kontrolní činnosti ÚKRK skutečnosti, které vyžadují nápravu, 

upozorní na ně bezodkladně Ústřední radu prostřednictvím prezidenta, 

předsedu příslušné organizační jednotky, jakož i předsedy organizačních 

jednotek nadřízených. Zároveň podá návrh na potřebná opatření a dohlíží na 

zjednání nápravy. 

12.10 O každé kontrolní aktivitě pořizuje ÚKRK zápis zahrnující návrh opatření 

k nápravě případných zjištěných nedostatků. Zápisy se ukládají u předsedy 

ÚKRK a musí být k dispozici pro následné ověření po dobu nejméně pěti let, 

nestanoví-li Ústřední rada období delší. 
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13  ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY 

13.1 SČR zřizuje na teritoriálním základě následující organizační jednotky: 

13.1.1 základní organizace působící v obcích a městech nebo jejich částech; 

13.1.2 regionální organizace sdružující základní organizace působící ve 

vymezeném území; 

13.1.3 krajské organizace sdružující základní a regionální organizace na území 

krajů České republiky. Krajem se v tomto případě rozumí i hlavní město 

Praha. 

13.2 Nižší organizační jednotky nebo jejich členové se mohou obracet na krajské 

organizace s podněty, připomínkami, návrhy a kritikou. Krajské organizace jsou 

povinny tyto podněty vyřizovat a informovat toho, kdo se na ně obrátil, 

o výsledku projednání a způsobu řešení ve lhůtě šesti týdnů. Po marném 

uplynutí této lhůty je možné se obrátit na Ústřední radu. 

13.3 Předsedové nebo předsedou pověření členové regionálních a krajských 

organizací jsou oprávněni se účastnit zasedání orgánů organizačních jednotek 

nižšího stupně s hlasem poradním. Stejné právo mají na zasedání orgánů všech 

organizačních jednotek prezident a viceprezidenti SČR. 

13.4 Kontrolní a revizní komise 

13.4.1 Všechny krajské organizace zřizují kontrolní a revizní komise. Nejvyšší 

orgán základní a regionální organizace kontrolní a revizní komisi může 

ustavit také. Pro kontrolní a revizní komise platí přiměřeně od úrovně 

příslušné organizační jednotky a níže stejná pravidla jako pro ÚKRK 

(čl. 12). Působnost Ústřední rady dle čl. 12.8, 12.9 a 12.10 vykonává 

výkonný orgán příslušné organizační jednotky; působnost prezidenta 

pak předseda příslušné organizační jednotky. 

13.4.2 Kontrolní a revizní komise jsou tříčlenné. V případě ustavení kontrolní 

a revizní komise základní či regionální organizace volí její členy nejvyšší 

orgán příslušné organizace. 

13.4.3 Členové kontrolních a revizních komisí nemohou být zároveň členy 

jiného orgánu dané organizační jednotky nebo její zaměstnanci. 

13.5 Výkonná rada 

Nejvyšší orgán krajské a regionální organizace může jako poradní orgán 

předsedy organizace ustavit výkonnou radu. Nejvyšší orgán také určí, kolik 

bude mít výkonná rada členů, jak budou voleni a případně též blíže vymezí 

působnost výkonné rady. 

13.6 Vnitřní předpisy 

Nejvyšší orgán organizační jednotky může přijímat a měnit stanovy organizační 

jednotky či jiné vnitřní předpisy, které mohou podrobněji upravovat vnitřní 

poměry konkrétní organizační jednotky (zejména pak dle čl. 13.4 a 13.5). 

Stanovy či jiné vnitřní předpisy musejí být v souladu s těmito stanovami, jakož 

i dalšími vnitřními předpisy vydanými Ústřední radou. 
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13.7 Čestný předseda 

Všechny organizační jednotky si mohou zvolit svého čestného předsedu a ocenit 

tak jeho dosavadní dlouhodobou, obětavou a záslužnou práci ve prospěch SČR. 

Čestný předseda má právo účasti na zasedání orgánů organizační jednotky, jíž 

je členem, s hlasem poradním. 

13.8 Pobočné spolky 

13.8.1 Krajské organizace jsou pobočnými spolky. Základní a regionální 

organizace mohou získat status pobočného spolku se souhlasem 

územně příslušné krajské organizace. Konkrétní podobu názvu a sídlo 

pobočného spolku určuje krajská organizace. 

13.8.2 Účel pobočného spolku je shodný s účelem hlavního spolku (čl. 4.); 

k naplňování účelu přispívají pobočné spolky stejnou činností jako 

hlavní spolek (čl. 5). 

13.8.3 Statutárním orgánem pobočného spolku je jeho předseda, který jedná 

za pobočný spolek samostatně. 

13.8.4 Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v plném 

rozsahu s výjimkou následujícího omezení. Ve věcech zcizování 

nemovitého majetku pobočného spolku rozhoduje prezident hlavního 

spolku po předchozím vyjádření Výkonné rady hlavního spolku. 

13.8.5 O zrušení základní či regionální organizace se statusem pobočného 

spolku s likvidací nebo o její přeměně rozhoduje nejvyšší orgán této 

organizace či Ústřední rada; likvidační zůstatek v takovém případě 

náleží územně příslušné krajské organizaci. 

13.8.6 Krajská organizace zaniká pouze tehdy, když na území kraje zanikly 

všechny základní organizace; likvidační zůstatek v takovém případě 

náleží hlavnímu spolku. 

14  ZÁKLADNÍ ORGANIZACE  

14.1 Základní organizace má nejméně pět členů. Ustavuje se schůzí zakládajících 

členů a vzniká schválením jejího vzniku krajskou organizací územně 

příslušného kraje. 

14.2 Název základní organizace zní Senioři České republiky, z. s., Základní 

organizace [místní název]. Organizace může v názvu namísto slova „Základní“ 

užívat označení „Městská“. 

14.3 Orgány základní organizace jsou 

14.3.1 členská schůze, 

14.3.2 výbor, 

14.3.3 předseda a 

14.3.4 v případě jejího ustavení též kontrolní a revizní komise (čl. 13.4). 
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14.4 Nejvyšším orgánem základní organizace je členská schůze, která 

14.4.1 volí delegáty na Republikový sjezd a konferenci; 

14.4.2 volí členy výboru a určuje jejich počet; 

14.4.3 projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření základní 

organizace; 

14.4.4 rozhoduje o zrušení základní organizace. 

14.5 Výkonným orgánem základní organizace je výbor, který 

14.5.1 volí předsedu základní organizace; 

14.5.2 rozhoduje v otázkách členství (čl. 6.2 a 6.4.3); 

14.5.3 nejméně jednou za rok svolává zasedání členské schůze; 

14.5.4 předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření základní 

organizace za uplynulé období od posledního zasedání členské schůze. 

14.6 V základní organizaci, která má více než 100 členů, může výbor rozhodnout, že 

namísto členské schůze plní působnost dle čl. 14.4 jako nejvyšší orgán 

shromáždění delegátů. V takovém případě výbor vymezí nejméně pět volebních 

obvodů delegátů tak, aby byli všichni členové základní organizace rovnoměrně 

zařazení do jednotlivých obvodů. Každý delegát má na shromáždění tolik hlasů, 

kolik mají členové zařazení do volebního obvodu, ve kterém byl zvolen. 

14.7 Činnost základní organizace řídí předseda, který též svolává zasedání výboru. 

14.8 Základní organizace má právo vyslat svého zástupce na jednání orgánů SČR, 

pokud tento orgán jedná o záležitostech základní organizace, přičemž tato 

organizace není v příslušném orgánu zastoupena některým ze svých členů. 

15  REGIONÁLNÍ ORGANIZACE 

15.1 Základní organizace působící ve vymezeném území se mohou dohodnout na 

ustavení regionální organizace. 

15.2 Název regionální organizace zní Senioři České republiky, z. s., Regionální 

organizace [název regionu]. 

15.3 Orgány regionální organizace jsou 

15.3.1 regionální rada, 

15.3.2 předseda a 

15.3.3 v případě jejich ustavení též výkonná rada (čl. 13.5) či kontrolní a revizní 

komise (čl. 13.4). 

15.4 Nejvyšším a výkonným orgánem regionální organizace je regionální rada, která 

je tvořena předsedy základních organizací k ní náležejících. Regionální rada volí 

předsedu regionální organizace a rozhoduje o zrušení regionální organizace. 

15.5 Činnost regionální organizace řídí předseda, který též svolává zasedání 

regionální rady. 
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16  KRAJSKÉ ORGANIZACE  

16.1 Základní a regionální organizace působící na území kraje tvoří krajskou 

organizaci. 

16.2 Název krajské organizace zní Senioři České republiky, z. s., Krajská organizace 

[název kraje]. 

16.3 Orgány krajské organizace jsou 

16.3.1 konference, 

16.3.2 krajská rada, 

16.3.3 předseda, 

16.3.4 kontrolní a revizní komise a 

16.3.5 v případě jejího ustavení též výkonná rada (čl. 13.5). 

16.4 Nejvyšším orgánem krajské organizace je konference. Konferenci tvoří delegáti 

základních organizací volení podle klíče stanoveného krajskou radou 

a uvedeného ve výzvě k volbě zaslané těmto organizacím nejméně dva měsíce 

před konáním zasedání konference. Stanovený klíč určuje počet delegátů 

základní organizace v závislosti na počtu jejích členů. Pokud není krajská rada 

ustavena či od posledního zasedání uplynuly čtyři roky, může konferenci svolat 

každý předseda základní organizace v daném kraji nebo kontrolní a revizní 

komise krajské organizace. 

16.5 Konference 

16.5.1 volí členy krajské rady a určuje jejich počet; 

16.5.2 volí členy kontrolní a revizní komise; 

16.5.3 projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření krajské 

organizace. 

16.6 Výkonným orgánem krajské organizace je krajská rada, která 

16.6.1 volí předsedu krajské organizace; 

16.6.2 v případě postupu dle čl. 9.5 volí delegáta krajské organizace do 

Ústřední rady; 

16.6.3 přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena (čl. 6.4.4); 

16.6.4 nejméně jednou za čtyři roky svolává zasedání konference; 

16.6.5 předkládá konferenci zprávu o činnosti a hospodaření krajské 

organizace za uplynulé období od posledního zasedání konference; 

16.6.6 schvaluje vznik základních a regionálních organizací na území svého 

kraje. V případě, že na území kraje není zřízena žádná organizační 

jednotka, rozhodne o založení první základní organizace na území kraje 

Ústřední rada; 

16.6.7 vydává souhlas s ustavením základní či regionální organizace na území 

kraje za pobočný spolek, ve kterém určí konkrétní podobu názvu 

pobočného spolku a jeho sídlo (čl. 13.8.1). 
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16.7 V případě, že na území kraje je zřízena jen jedna základní organizace, vykonává 

i funkce krajské organizace; působnost dle čl. 16.6.6 a 16.6.7 v takovém případě 

vykonává výbor této základní organizace. 

17  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ORGÁNECH  

17.1 Délka funkčního období 

Funkční období členů všech orgánů a delegátů určených těmito stanovami je 

čtyřleté. 

17.2 Volba náhradníků 

Při volbách členů do vícečlenných orgánů je možné vedle členů orgánu zvolit 

také jednoho náhradníka, který se ujme funkce člena orgánu, pokud funkce 

jednoho ze zvolených členů zanikne. Náhradníky je možné volit také delegátům. 

17.3 Odměňování funkcionářů 

Výkonná rada SČR a výkonné orgány pobočných spolků mohou na návrh 

prezidenta či předsedy organizační jednotky rozhodnout o odměně za výkon 

funkce a její výši pro člena voleného orgánu. Tato působnost může být 

v krajských a regionálních organizacích přenesena na výkonnou radu (čl. 13.5). 

O odměnách členů volených orgánů organizačních jednotek bez statusu 

pobočného spolku rozhoduje příslušná krajská organizace. Není-li odměňování 

stanoveno dle tohoto článku, platí, že výkon funkce je bezplatný. 

17.4 Odvolatelnost členů orgánů 

Každý člen voleného orgánu může být odvolán ze své funkce orgánem, který jej 

zvolil. Funkce člena voleného orgánu zaniká také volbou nového člena takového 

orgánu, ledaže z rozhodnutí o volbě plyne něco jiného. 

17.5 Svolávání zasedání 

Zasedání vícečlenných orgánů se svolává rozesláním pozvánky alespoň pět dní 

před jeho konáním. Zaslání pozvánky může být nahrazeno oznámením, které je 

v místě obvyklé. 

17.6 Náhradní zasedání 

Pokud se na zasedání vícečlenného orgánu nesejde alespoň polovina jeho členů, 

není zasedání usnášeníschopné. Svolavatel je v takovém případě po uplynutí 15 

minut od stanoveného začátku zasedání oprávněn prohlásit, že za dalších 15 

minut (30 minut od původně oznámeného začátku) bude zahájeno náhradní 

zasedání, na kterém může orgán jednat jen o záležitostech zařazených na pořad 

předchozího zasedání. Náhradní zasedání je způsobilé se usnášet, je-li přítomno 

alespoň 10 % členů orgánu, nejméně však pět jeho členů. Pokud se takový počet 

nesejde nebo pokud proti tomuto konání náhradního zasedání vznese námitky 

alespoň jedna třetina přítomných členů orgánu, musí být náhradní zasedání 

svoláno do patnácti dnů v novém termínu postupem dle čl. 17.5 stanov. Na 

tomto zasedání je již orgán usnášeníschopný za účasti libovolného počtu členů. 
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17.7 Rozhodování per rollam 

Kolektivní orgány se mohou usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo 

s využitím technických prostředků. Návrh věci předložené k rozhodnutí mimo 

zasedání zašle osoba oprávněná ke svolání orgánu všem členům tohoto orgánu. 

Rozhodnutí je přijato okamžikem, kdy je navrhovateli doručeno souhlasné 

stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny 

všech členů orgánu. 

17.8 Označení 

Používá-li se v těchto stanovách označení člen, delegát, předseda, prezident 

a viceprezident, má se tím na mysli také členka, delegátka, předsedkyně, 

prezidentka a viceprezidentka. 

18  HOSPODAŘENÍ  

18.1 Každý pobočný spolek hospodaří samostatně podle vlastního rozpočtu. Je 

povinen hospodařit s péčí řádného hospodáře a tak, aby náklady na plnění jeho 

úkolů byly kryty příjmy nabytými s využitím vlastních finančních prostředků. 

18.2 SČR neručí za dluhy pobočných spolků a naopak. Vyšší organizační jednotky 

neručí za dluhy a případné ztráty nižších organizačních jednotek a naopak. 

18.3 Není-li základní či regionální organizace pobočným spolkem, hospodaří v rámci 

rozpočtu příslušné krajské organizace. Zavazovat krajskou organizaci svým 

právním jednáním může pouze na základě plné moci udělené předsedou krajské 

organizace. 

18.4 Finanční prostředky poskytnuté účelově a převedené na SČR nebo na jeho 

pobočný spolek musí být použity výlučně ke stanoveným účelům a za podmínek 

stanovených poskytovatelem a v souladu s příslušnými předpisy. 

18.5 Členské příspěvky stanovené Ústřední radou se vybírají na úrovni základních 

organizací a přerozdělují takto: 

18.5.1 základní organizace, která příspěvek vybere, si ponechá částku ve výši 

60 %; 

18.5.2 částka ve výši 40 % vybraných příspěvků se odvede na účet SČR určený 

Ústřední radou; 

18.5.3 z převedené částky je určena jedna polovina pro krajské organizace. 

18.6 Členská schůze základní organizace může stanovit svým členům nad rámec 

čl. 18.5 povinnost platby členského příspěvku, který se v plném rozsahu 

ponechá základní organizaci. Výše takového členského příspěvku nesmí 

přesáhnout výši členského příspěvku stanoveného Ústřední radou dle čl. 18.5. 

19  SPOLEČNÁ , PŘECHODNÁ  A ZRUŠUJÍCÍ  USTANOVENÍ  

19.1 Společná ustanovení 

SČR je budován na demokratických zásadách; ve své činnosti vychází ze 

Všeobecné deklarace lidských práv a řídí se obecně závaznými právními 

předpisy. V otázkách neupravených těmito stanovami se použije především 
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právní úprava spolků a obecná úprava právnických osob v občanském 

zákoníku. Další otázky mohou být v souladu s těmito stanovami upraveny 

vnitřními předpisy SČR. 

19.2 Přechodná ustanovení 

19.2.1 Funkční období členů ÚKRK, Ústřední rady, Výkonné rady, předsedy 

a místopředsedů SČR zvolených před přijetím těchto stanov zanikají 

okamžikem účinnosti těchto stanov. Nová volba členů ÚKRK proběhne 

na zasedání Republikového sjezdu, který schválí tyto stanovy. Členové 

Ústřední rady dle čl. 9.1 se svých funkcí ujímají okamžikem účinnosti 

těchto stanov. Volba prezidenta, viceprezidentů a dalších členů 

Výkonné rady proběhne na prvním zasedání Ústřední rady, které se 

uskuteční v průběhu zasedání Republikového sjezdu. 

19.2.2 Funkční období dříve zvolených členů orgánů organizačních jednotek 

se nadále řídí těmito stanovami (čl. 17.1). 

19.2.3 Názvy organizačních jednotek se účinností těchto stanov mění do 

podoby dle čl. 14.2, 15.2 a 16.2. 

19.2.4 Organizační jednotky, které mají své vnitřní záležitosti upravené ve 

svých stanovách či vnitřních předpisech, přizpůsobí tyto dokumenty 

úpravě těchto stanov, a to do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti těchto 

stanov. Vyhotovení nového znění stanov či vnitřního předpisu dle tohoto 

článku je v působnosti předsedy organizační jednotky. 

19.3 Zrušující ustanovení 

Zrušují se  

19.3.1 stanovy schválené Republikovým sjezdem 5. listopadu 2014; 

19.3.2 Organizační řád schválený 23. února 2016 Ústřední radou; 

19.3.3 Jednací řád schválený 26. února 2013 Ústřední radou; 

19.3.4 Statut Krajských rad schválený 25. září 2012 Ústřední radou; 

19.3.5 Statut Ústřední kontrolní a revizní komise schválený Ústřední radou 

30. května 2012. 

19.4 Účinnost 

Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem přijetí. 


