STAN OVY

Svazu úěetních
cl.

?:(
r

,ysfl4-- //Jí/

úmdna sťďncr vzotd

dne: /?' i,

túdoml

'?0/'1

{

Postavení Svazu účetnicha sídlo
Svazúóetních(dálejenSvaz)jejednotnou(celostátní),dobrovol
profesní organizací, ki9'á'á1tzú19 -111il:',3ld]Yu;j1l"1"'"l
Navazuje'
iř"?"11lri-'r..i s jeho programovými zásadami.

1.

Hff::,

V roce 1969.
Českéhosvazu oeeinicň a státistixů usiaveného

občanův souladu :".'iP::.T' Ť;^,!3'13j.?.*;;f
je sdruŽenim
Soruzeíllll'^:::il,':^
- 'í
Svaz Je
SVaz
Tyto stanovy'urcu1 programové cíle, zásady
předpisů
pozdějších
"ř",I"T",:'
;#;.ů, ve znění
'podminxy- óĚniiui, p'a'^ á povinnosti členů'Sídlem
cinnosti aorganizaj-ší"'u'
šu'=u je Praňa. 2, Jugoslávská 567/L6'

2.

3.

SvazvčetněvŠechorganizainíchjednotelPouŽlu1-l:!:o,n"formyrazít\aaloga
je chráněno a zapsáno v rejstříku ochranných
oodle přílohy těchto stanov, které
)name'k. PoůŽívaná zkratka je ,,SU"'

4.

právní subjektivitou - základnl organizace
Svaz vytváří organizacní jedn-otky s
oez půvni subjektivity - pobočky'
profesní komoru n"i-olió.i.'izáenijeonotiy

a

Čt. z
činnosti
předmět
Poslání a
5.

a)

a vnitropodnikovém

v podnikovém
Svaz prosazuje takové uplatnění účetnictvi
podmínkám V
řizeni, aby ooňáuiááro spoleÓensko-ekonomickým
postavení Účetních a všech
mezinárodním .ěňtk""; ' toňá 'vpríu.ii.i
ostatních profesí, které sdruŽuje'

b)

Svazhájíaprosazujezájmysvýchčlenů,kterévyplýva]izjejichfunkčního
ivió zaimv .i'tuzemst<u i ve vztahu k
a společenskéhopostavení, zastupu1e
kvalifikačních stupňů
zahraničÍvč. ochrany oznacenl áo."zéný.r'.|
jeho aktivit'
reátlzovanych prostřednictvím

c)

a dalšímiorgány a institucemi'
Svaz spolupracuje s Ministerstvem financívýuky účetnictvíve vzdělávacim
Podílíse na zmcnácň Íorem a oosaňu
profesi'

'ř.]é*í'ouladu '

*uy'i

poŽadavky na účetní

d)Svazvystupujejakonezávislýna!1ervevztahuzejménakestátnímorgánům'
v o6lasti zahraničních vztahů
vysokým školám a k dalším o'g.n;á.i'.
;ái;áními i nadnárodními organizacemi
spolupracui" práoe]rsim-s prores.i;i
účetnícha auditorů'

k

osvětovou'

dosaŽení cilů programový'h ^11':d^-uskutečňuje
publikačnía jinou
poradenskou, lonruil.eni,' zňaleckou, organizační,

e) Svaz

potřebnou ěinnost'

tvorbě
0 Svaz se podílína
postupŮ'
a

Óeských účetníchstandardů

metodických norem

závazkŮ
g) Ve své činnosti vychází. Svaz téŽ z členskýchinstitucí,

Mezinárodní federace účetních(lFAc)

a dalších

členem"

6.

Posláním Svazu je rovněŽ:

a)

informovat o nich své
získávat nejnovější poznatky z ekonomické oblasti'
Óleny a ostatní odbornou veřejnost'

b)umoŽňovatsvýmÓlenůmvšestrannouvýměnupoznatků,zejména
praktických zkušenostízoblasti

c)
-'I

ekonomiky'

]

obchodních společností'
zakládat nebo se podílet na zaloŽení účelových
jejichi činnost souvisí s posláním a aktivitami Svazu,

d)vyjadřovatseknávrhůmprávníchpředpisůaprofesníchnoremvoblasti
své působnosti'

jednotek' popř'
plní své poslání tím, Že prostřednictvím svých organizačních
úcelových organizací:

7. Svaz

a)spolupracujenebonabÍzispoluprácistátnímorgánůmainstitucímiobchodním
souvĚejícÍch s činnostíSvazu podle
a dalŠímspolečnostem při resJni ota.ek
těchto stanov,

b)prosazujeoprávněnéodbornézájmysvýchčlenů.'apomáhápřiumist'ovánísvých
svých členůtýkajícíse
členů,zajiŠťujemoŽnost ooňiou,grn"io pojišt'ění
odpovědnosti při výkonu účetníprofese'

c)

vč' vzdělávání srovnatelný
realizuje systém vícestupňové certifikace účetních a především v souladu
v evropské. unii
s obdobnými kvalifikačnimi systáÁý
standardů (lEs) vydávaných
s poŽadavkv r'rr"iinarodních vzdctavacicrr
Mezinárodní federací účetních'

a dalšíchzájemců kongresy'
d) organizuje k rozvíjeníod.bornosti svých členů tematickézájezdy' odborné
'Zřizuje
sympozia, školení, pr"onasrouJ",,xrv, kurzy,besedy'
ódborné učebny s případnou
a jiné oonorne ár.".
výstavy
"*Řu,,é
Při akcích poskytuje občerstvení'
moŽností"i"ii"říň'ái'i.ru'
e)

0
g)

tuzemskými izahraničními'
navazuje a udžuje styky s obdobnými organizacemi
poradenskou činnost v oblasti své působnosti'
organizuje a provádí konzultačnía

i účetníveřejnost' metodické materiály'
zabezpečuie publikačníčinnost pro cleny
nákupu zboŽí za Účelem jeho
účetnÍvýkazya dalšípomůct<y, ír"'ňiofutriuuci'vč' a programů pro výpoÓetní
punrirací
dalšíhoprodeje a prodej, ur.'tni-óioouŘci
techniku,

h)podílísenavytvářeninoremastandardůvoblastiúčetnictviaauditu,námětův
sítÍa bezdokladového styku'
daňové oblasti, v oblasti ,oruo1" r<oňunir<aoních

hlavního výboru Svazu'
provádí ostatní činnost se souhlasem

i)

p
jsou vŽdy hlavní činnosti-vyplývajícíz
Činnosti uvedené v odst. 5 a 6
i";^i-; 'ávii'|osti ,11 :l"i::T:;":l;*:"j
cinnosti uvedené
pravidly sta
jáJnotr<ami v souladu

/

';l'l

s

iJ:ffiiil;'ilru;;ni;;;i*;
hospodaření.

Čl. g
Členstvi ve Svazu

'.

obory'
se zájmem o Účetnictví a dalšíekonomické
obian
stát
můŽe
se
Svazu
a)
_l Členem
Řterý souhlasí s jeho posláním'
nebo
základní organizaci' profesní komoře
Uchazei o ělenství předloŽÍ přihlášku ."óiii"ti u.ň''"e" éi vyškrtnutí clena je plně
je uchazeč
pobočce. n"'ň"jrrtii prip1i ů"ň;;;;;,
kohory n"uo poooÓ'ky' Pokud
oigánizace,-protesni
,axiáJni
ze dvou
V pravomo.'
r<ov nuoe' naplnéna druhá
dnem,
ereriJvi
r-"r'9
přijat za il";;,'';;;ixJ
o přljeti u"r'"'"e" a splnění povinnosti
podmínek er"ňitui Joru'eení ,.ož'.áJnuti
vznixá dnem zaplacení
zaplatit členský příspěvet n" i"-o"ír<aienoalníror..-ór"n.tví
erun'tví netrvá celý kalendářní rok'
celoročniho Ólenského příspěvkulixovl
který splnil podmínky stanovené
profesní komory se můŽe stát zájemce'
Členem
b)
-'
.t"tut"' této organizačníjednotky'

9'Právnickéosoby(státnípodniky,obchodníajinéspolečnosti,druŽstva'rozpočtovéa
stát kolektivními členy Svazu'
l

é

jakoŽ i
orga,nizace, sdruze"i- "p"á 9á'.1o1ou
společensk
,^Z|"Áá,jejich čĚnství,práva a.povinnosti'
orgrn,r".i'
přijetítěchto
Podmínky
Dohoda o spolupráci se
nou
;ř;;*i
."
ói.",i
nim'i
s
příslušná
-ooňooou'
způsob .por,]óia."
ele-na. ótenství získává
povaŽuje #til'n-,ř"" priňrasň''-xor"xtiunirroí j ej ích za m ěstn ancŮ'
;; ;;ňkáro noiuil u áini Ót e nstv
s

10.

po

lečnost,Zrii

i

Členstvíve Svazu zan\ká"

a)

vystoupením ze Svazu'

předcházela
b)vyškrtnutímnrqn"oruiení-Ólenskýchpovin,ností(zejménanezaplacení
;;il" běŽného 'oťu''jemuŽ
Ólenských příspěvků do t<oncJ
předpokladů'

pio zlrátuetických
písemná upoňinx. o zaplaceniřn"ňo

c\
d)
11.

zánikčlenstvív profesních komorách
Svazu řešíjejich vnitřní statuty'

nebo jiných uzavřených organizacich

úmrtím.

kteří si ziskají svou
kvalit, státní občany _ČR i cizozemce'
odborných
vysokých
osoby
Átze jmenovat sněm delegátů Svazu
ši^ri,
rozvo.1
o
zásluhy
činnostímimořádné
čestnými členy.

Práva a povinnosti členůSvazu
12.

Člen Svazu je oprávněn:
a)

volit a být volen do všech orgánů Svazu (volen můŽe být pou
člen),

13.

b)

účastnitse práce Svazu a předkládat jeho orgánům náměty a
se činnosti Svazu,

c)

podílet se na činnosti vyplývajícípro člena Svazu podle čl. 2 stanov,

Člen Svazu:

a)

b)

je povinen:
dodrŽovat stanovy Svazu a navazujÍcí normy podle čl. 10 stanov,
podílet se na činnosti Svazu a hájit jeho zájmy,
platit stanovené člensképříspěvky vždy do 31. března příslušného
kalendářního roku
nesmí:
bez pověření vystupovat a jednat jménem Svazu,
_ spojovat či uŽívat jméno, logo a dalšíchráněné značky Svazu

-

s vlastní
podnikatelskou nebo jinou činností,pokud tak není dovoleno zvláštní
úpravou podle stanov nebo statutem profesní komory zřízené podle čl. 2
odst. 6 písm. c) stanov'

ct.5

orgány Svazu
14,

orgány Svazu jsou:

a)
b)
c)
15.

sněm delegátů,
hlavní výbor Svazu,
revizní komise Svazu.

Sněm delegátů

a)

Sněm delegátů je nejvyššímorgánem Svazu a schází se nejméně jednou za
čtyři roky; svolává jej hlavní výbor Svazu (dále jen hlavní výbor).

b)

Sněmu delegátŮ

c)

se účastnís hlasovacím právem

delegáti základních

organizací a poboček Svazu.

Sněmudelegátůpříslušízejména:
ca) schválovat dlouhodobé plány činnosti a rozvoje Svazu vč. finančního

cb)

výhledu,
volit členy hlavního výboru a revizní komise Svazu,

t
l:

:

I

,

ř.
I
i

r

cc)
cd)

/

ce)

d)

Schvalovat zprávy hlavního výboru o činnosti a
uplynulé období a udělovat absolutorium hlavnímu výbo
schvalovat výši clenských příspěvkŮ, popř. způsob stan
a podíly organizačníchjednotek na nich,
usnáŠet sJo návrzích na změnu stanov Svazu a dalších
čl. 1o stanov, rozhodovat o návrzích na zánik základních
nebo jiných organizačníchjednotek s právní subjektivitou
s čl. 6 odst. 32 stanov; rozhodovat o zániku Svazu'

(9tv o

Sněm delegátů je usnášeníschopný, účastní-lise jej nadpolovičnívětšina
zvolených delegátů.

Sněm delegátů se usnáŠíprostou většinou hlasů přítomných del-egátů' o
změně stanov a zániku Svazu se usnášídvoutřetinovou většinou přítomných
áelegátů. Hlasování se děje aklamací nebo tajně. o způsobu hlasování rozhodne
sneň delegátů prostou uětšinou hlasů. Hlasování o volbách do výboru Svazu a
revizní komise Svazu je vŽdy tajné.

o pozměňovacích náirzÍchie'ntasu1e v opačnémsledu,

neŽ byly návrhy předloŽeny'

e)

Sněm delegátů se svolává nejméně 60 dnů přede dnem jeho konání se

0

Sněm delegátů svolává hlavní výbor podle p.otřeby nebo ^Žádají-li. o to na
komise
spoleene sónůzi dvě třetiny Ólenů hlavního výboru a členůrevizní
Svazu nebo nejméně jedna třetina registrovaných členůSvazu nebo nejméně

současným-zasláním návrhu programu a projednávaných materiálů'

jedna třetina registrovaných základních organizací a pobocek.

16

Hlavnívýbor

a)
b)

Hlavní výbor je statutárním orgánem Svazu'

Hlavní výbor má nejméně sedm členů,funkčníobdobí je čtyřleté'
Pokud v průběhu období mezi sněmy přestane zvolený člen vykonávat
pod 7, svolá
z jakýchkoliv důvodůsvoji funkci, nebo se sníŽípočet členů
hlavní výbor do 30 ánů od takovéto skutečnosti poradu zástupců
či
organizačnicrr jeonotek' Na této poradě dojde ke zvolení nového člena
poradě,
této
na
volbou
výboru
členů'PokuJ náoo1o" k doplnění čienůhlavního
koná se dalšíporaáa do 30 dnů od prvnívolby náhradních členŮ'

c)

(dále
Ze svého středu volí hlavní výbor tajným hlasováním prezidenta'Svazu
jen prezidenĎ,"ou. víceprezi'denty švazu účetních(dále jen víceprezident)
a pověřuje funkcemijednotlivé Óleny výboru'
Prezident i víceprezidenti mohou býi odvoláni, a to rozhodnutím minimálně
dvou třetin eteňů hlavního výboru. Vtakovém případě musí .hlavní výbor
zástupce_
tajným hlasováním provést do 30 dnů volbu nového statutárního
sněm
volební
dnů
do
60
zásíupců.Pokud nebudou zvoleni, svolá hlavní výbor
funkce
výkonem
Do doby konání volebního sněmu pověří hlavní výbor
statutárnÍch zástupců některé ze svých členů'

d)

Povinností hlavního výboru je zejména
řídit činnost Svazu v_období mezi dvěma sněmy delegátů,

.říditčinnostorganizačníchjednotekhlavníhovýboru,
profesni
schvalovat staiuty odborných rad a vyjadřovat se ke statutu
komorY,

výboru'

-,-'-

'l'-

--.
ua}..

jmenovat ředitele profesního aparátu hlavního
"'"''"""
přiiemŽ T.usí"pýj:1i:?'1'-?A
stanovit klíČ;;;,i;rúu Jeregaiů n;;;ě;,

.
_
-

i'

roo 6ěoen delegát na 100 clenů 'orqalÍqÍ'nlir
l
\-'- ''
dopbručený' l
plán práce a rozpočet Svazu na kaŽdý rok

li;ii
jednotkY)'
minimální

't'r

t

schvalovat
revizní komisí,
\'.7'-'/"
pro sněm delegátů' '
vypracovat ró,auu o činnosti
Svazu'
oěnorných rad
schvalovat plán práce azprav'uotiňnosti
zániku základních
prípadného
vč.
řešit organizačníproblémt su=J
ooit ' 32 a související likvidace
organizaci ;ň;J"j;ř p9ár", et. o
právní subjektivitou'
příslušných ;ň;;*"irtích jednotek s
předklábat je delegátům ke
Vypracovat ;áil'_;;r"ň su"'u- á
schválení' :^J^^{lirrťrnh zÁl
organlzac ;ích' pobočkách a
kontrolovat "v jednotlivých základních
Svazu dodrŽování těchto stanov a
ostatních o'g"n;.Jňích',1ednotkách
norem podle čl' 10 stanov'
. - s^ jinými
|i^!.*i organizacemt'
^.^.
stanovit zaría'Jnió"o*inry spolupráce
a delegovat
o ilenství Svazu v zahraničňíci'organizacích
rozlrodovat
tam své zástupce,

_--. _^t^^ .o',izní
komise
revizní knmise
hlavního^_vi:?j:-:"bo
clenů
poctu
.."i!áÁi
případě
V

Svazupřipravitnaporadu.zástupcůorganizačníchjednotekvolbu
nového člena podle odst' 16 písm' b)'

Hlavnívýborsescházínejméně'jednouzatřiměsíceasvolávájejpísemně
schŮzi
,.] u.náéi ueřšnou-pritomnych. Mimořádnou
prezident. Hlavní
členů
jedné
třetiny
'yl_"r jeho prezid."ni"n' iaiost neiméně
výboru svóláuá

e)

hlavního
komise Svazu'
hlavního výboru nebo na Žádost revizní

17.

Jednáníjménem Svazu

KjednáníjménemSvazujsouoprávněnistatutárnízástupciSvazu,kteýmijsou
prieáňi šá usrutečňuje společným jednáním
orezident a dva viceprezidenti,
alespoň dvou z nich'

18.

Revizní komise Svazu

a)

Ze
pět 9!"lů, funkčníobdobi je ótyřleté'
Revizní komise Svazu má nejméně
přestane
pořuJ i p.uocnu období mezi sněmy
svého středu volí předseou.
důvodů.svoji funkci, bude nahrazen
zvolený člen vykon ávat z iar.ícňřoriu ňtavni výbbr do 30 dnů od takovéto
novým erenum.'v taŘouem ó'ip"oe''"otá
Na této poradě dojde ke
skutecnosti poradu zástupcŮ org.ňi'"Jní9h. fqn"j!k.
n"oojáe k dop1nění členŮ revizní komise
zvolení noujr'ó člena či členŮ. Ěo1u]
do 30 dnů od prvnÍ volby
volbou na této poradě, xona se áalší[orada
náhradních členů'

b)RevizníkomiseSvazujekontrolnímorgánemSvazu,zasvoučinnost
_'
odpovídá sněmu delegátů'

c)

a ostatních

sněmu delegátů' stanov
Revizní komise dohlíŽína plnění usnesení
organizací a ostatních
uýňoru,
norem a dozirána činnost r,rrunňo
'akladnícň
musí být revizní komisi
)a'ttim účelem
pri této Óinnosti
organizaČních jednotek svazu;
rontrotovaných subjektu'
ooki'bum
všem
ke
přistup
umoŽněn
komisí organizačních jednotek'
má právo vyuŽít součinnostl reviinicrr

d)

ť

Předseda revizní komise se zúčastňujejednání hlavního ,ýo*ftr6"

19.

K zajištění plné informovanosti všech organizačníchjednotek,

20.

odborné rady a účelovéorganizace Svazu

f,ič

k

Svazu na celém územíČn a vazby na práci orgánů Svazu s'
zástupců organizaěních jednotek". Poradu zástupců organizačních
hlavni výboi minimálně jednou ročně dle potřeby. Porada zástutr
jednoteť nesmí přijímat rozhodnutí, která příslušídle těchto stanov ji
'Suazu
nebo samostatným orgánům základní organizace nebo poboiky'

K plnění poslání Svazu můŽe hlavní výbor zřídit odborné rady Svazu a

účelové

orjanizacě (viz' čl. 2), popř. jinak vhodně nazvané organizačníjednotky (dále jen
,,odborné rady").

Členy odborných rad Svazu jmenuje hlavní výbor.

odborné rady Svazu mohou ke spolupráci přizvat dalšíodborníky (i nečleny Svazu),
případně moňou vytvářet pracouni týmy k realizacijednotlivých úkolů'Ve své činnosti
se řídívlastnÍm statutem, který schvaluje hlavní výbor.

21.

Činnost účelovězřízených organizací a odborných rad Svazu se řídíobecně platnými
právními předpisy

cl.6

Základni orga
22.

n

izace, pobočky

ČlenovéSvazu se sdruŽují bud' v základních organizacích nebo pobočkách na
základě územníhonebo účelovéhoprincipu. Základní organizaci a pobočku vytváří
nejméně dvacet členů'

23.

Základni organizace tzot i pobočky vyvíjejív rozsahu svých místních.podmínek
činnost poo|e těchto stanov a navazujících organizačních a ekonomických norem
Svazu podle čl' 10 stanov:

a)
b)

kaŽdá základní organizace je samostatnou právnickou osobou,

pobočky nejsou samostatnou právnickou osobou; jsou začleněny organizačně
jen
bud' do hlavního výboru, nebo do některé základní organizace (dále
Ve svém
,,mateřská organizáce"). Pobočky mají stejnou samostatnost
která
omezení,
Vyjma
hospodaření I cinností jako základní organizace,
vypíývají z neexistence jejich právní samostatnosti,

c)

'

vzájemné vztahy mezi pobočkou a mateřskou organizací jsbu' vynte{qn'ro
vzájemnou písemnou dohodou' Minimální náleŽitosti této dpltródy'i' jsou
stanoveny navazujícími normami

24
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Svazu.
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Ustavení základní organizace nebo pobočky (s výjimkou pobočky při Zo)1]9/
podmíněno souhlasem hlavního výboru, kteý ověři, zda jsou splněny''všecříny
podmínky pro provádění činnosti podle těchto stanov a navazujícíchnorem. V
případě ustavení pobočky při Zo tento souhlas uděluje výbor Zo a hlavnímu výboru
oznámí vznik pobočky jako své organizačníjednotky. Nová základní organizace
můŽe vzniknout pouze z pobocky. Pro zřízenézákladní organizace vydává hlavní
výbor registračnílist.

Pobočky mohou vzniknout:

-

jako nově vzniklé organizačníjednotky Svazu na územnímnebo účelovém

-

organizačnízměnou ze základní organizace na pobočku především v těch
případech, kdy přiřazení k mateřské organizaci znamená efektivní Úsporu
administrativy a dalšíchpovinností vyplývajících z právní subjektivity a umoŽní
většíorientaci na vlastní svazovou činnost pro členy.

principu,

25

Ve své cinnosti se základní organizace a pobočky řídíprávními předpisy a vnitřními

26.

Základni organizace i pobočky mají své samostatné orgány, jimiŽ jsou:

normami Svazu.

a)
b)
c)

členská schůze,
výbor základní organizace či výbor pobočky,
revizní komise.

Na základě dohody mezi pobočkou a mateřskou organizací můŽe pobočka upustit od
zřízení revizní komise. V tomto přÍpadě kontrolu činnosti a hospodaření provádí
revizní komise mateřské organizace.
27.

Členskou schůzi svolává výbor základní organizace nebo pobočky zpravidla jednou
ročně (minimálně však jednou za čtyři roky v souvislosti se sněmem delegátů).
ČlenskéschŮze je oprávněn se zúčastnitbez hlasovacího práva člen hlavního
výboru, revizní komise nebo tajemník hlavního výboru.
Úkolem členskéschůze je:
volit členy a případně i náhradníky výboru a revizní komise,

-

volit delegáty na sněm delegátů podle stanoveného klíče,

schvalovat kandidáty na členstvív hlavním výboru a v revizní komisi Svazu,
případně mateřské organizace,

l

i

l

i

I
_ř

při ustavení poboiky zvolit, do které základní organizace se

/

rozhodovat o zániku základní organizace nebo pobočky
hlavnímu výboru nebo výboru mateřské organizace na
likvidace.
28.

Členská schŮze základni organizace nebo pobočky je usnášeníschopná' Účastní-li se
jí nadpolovičnípočet členůpodle členskéevidence' JestliŽe členská schůze není
usnášeníschopná, rozhodne výbor bezprostředně po tomto zjištění o svolání schůze
náhradní. Ta se mŮŽe konat ve stejný den a na stejném místě a je schopná se
usnášet většinou přítomných členů.

29.

Výbor základní organizace i pobočky má nejméně tři členy. Volí ze svého středu
předsedu a pověřuje členy jednotlivými funkcemi dle potřeby. Funkčníobdobí je
čtyřleté.Výbor svolává předseda. Výbor se usnáší prostou většinou hlasů.

a případně místopředsedové mohou být odvoláni, a to rozhodnutím
minimálně dvou třetin členůvýboru základní organizace nebo pobočky. V takovém
případě musí výbor tajným hlasováním provést do 30 dnŮ volbu nového statutárního
zástupce (zástupců). Pokud nebudou zvoleni, svolá výbor do 60 dnŮ volební
členskou schůzi. Do doby konání volební členskéschŮze pověří výbor výkonem
funkce statutárních zástupeů některé ze svých členů.
Předseda

Výboru příslušízejména:

-

řídit činnost základní organizace nebo pobočky a jejích odborných sekcí,
rozhodovat o vyškrtnutí členů.

Revizní komise základní organizace nebo pobočky (pokud je zřízena) má nejméně
dva členy'
Pokud v průběhu volebního obdobÍ přestane zvolený člen výboru nebo revizní komise
vykonávat svoji funkci z jakýchkoliv důvodů,bude nahrazen náhradníkem, pokud byl
zvolen, v ostatních případech novým členem, kterého výbor kooptuje. Na nejbliŽší
členskéschůzi podá informaci o provedených změnách a jejich důvodech.

30'

K jednání jménem základní organizace jsou oprávněni statutární zástupci základní
organizace, kterýmijsou předseda a pověření členovévýboru základní organizace'

K jednání jménem pobočky jsou
pověření členovévýboru pobočky.

oprávněni zástupci, kterými jsou předseda a

Zástupci pobočky jsou ve svém jednání omezeni moŽností činit závazky jen do výše
schváleného dílčíhorozpočtu pobočky vc. majetku pobocky z minulých let. Za
dodrŽení tohoto omezení nesou zástupci pobočky osobní odpovědnost.
31.

Každá základní organizace a kaŽdá pobočka vyhotovuje samostatný ročnírozpočet
nákladů, výnosů a hospodářského výsledku. Rozsah hospodaření pobočky je dán

podle
dohodou, uzavřenou mezi pobočkou a mateřskou organizací
stanov.

Pobočka není účetníjednotkou, její účetnictvíje součástíúče
organizace, do které je začleněna. Účetnictví mateřské organizace
musí poskytnout oddělené údaje o majetku, zdrojích a hospodář
pobočky.

32.

případě, vykonává-li
Základní organizace nebo pobočka mŮŽe být zrušena pouze v
způsoby:
těmito
předpisy,
a
to
Óinnost V rozporu s obecně'závaznými

-

-

33.

rozhodnutím členskéschůze,

po zjištěném
rozhodnutím hlavního výboru' Toto zrušenímůŽe nastat až
výborem
nesplnění předcházejícÍch opatření k nápravě projednaných hlavním
základní
případě
se
V
tomto
poboiky.
nebo
s výborem základní organizace
je
zrušit
oprávněna
která
Svazu,
komisi
organizace můŽe odvo-lat k revizní
v
nebo
organizac-e
rozhodnutí hlávního výboru. o zrušenízákladní
'pobočky
schŮze
popř.
členská
tomto pripaáe rozhoáuje nejbliŽší sněm delegátů,
pobočky
mateřské ortánizace' lňerty pro odvolání základní organizace.'ne.bo
ipro rozhodňutí revizní komise Svazu jsou 30 dnů od doručenÍrozhodnutí
poxúd nedojde k odvolání nebo zrušení
hlavního uýooru o jejím zrušení.
lhůtách,
rozhodnutí hlavního úyoo'u revizní komisí Svazu ve stanovených
platným.
pobočky
nebo
stává se rozhodnutí o zrušenízákladní organizace
odůvodněna
rozhodnutÍ členskéschůze i hlavního výboru musí být náleŽitěporušenídošlo' o
s odkazem na obecně závazný právní předpis, kjehoŽ
povinnosti
zrušenílze rozhodnout do o+i mesiců ode dne zjiŠtěníporušení
jednoho roku ode
členskou schůzínebo hlavním výborem' nejpozději však do
dne, kdy k porušení povinnosti došlo'

j
Základníorgan izace zaniká bud' sloucen ím s inou základ

n

í org an izací po. předchozím

základní
projednání s rrravnim uýoor"' nebo rozpuštěním. V případě zániku
provede
se
je právnickou osobou,
jine

lrgánizace, popř.

o'gánizainíjednotky, která

likvidace podle čl. 8 stanov.

32 a 33, a
Pobočka zanikáobdobně jako základní organizace v souladu s odst'

_

to:

organizace'
sloučeníms jinou pobočkou po předchozím souhlasu mateřské
vytvořením samostatné základní organizace,
dobrovolným rozpuštěním'

pod jinou mateřskou
Ve výjimečných případech můŽe dojít i k převodu poboiky
mateřskými
orgaíizaci. Tento prevoo musíbýt projednán a schválen oběma
organizacemi a potvzen hlavním výborem'

řádné vypořádání
Výbor zanikajícízákladní organizace nebo pobočky odpovídáza
piau . závazkŮ organizace a za zabezpečení majetku Svazu.

34

Dnem rozhodnutí hlavního výboru o zániku základní organizace
zániku je základní organizace nebo pobočka povinna se
=p.i.áou zániku, likvidace a pokyny hlavního výboru'
zpŮsobem

/
Cl.6a

Profesni komora

se sdruŽují v profesní
ČlenovéSvazu, kteří jsou absolventy systému certifikace,
fungování komory
podmínky
komoře. Podmínky ilenství, působnost, orgány a dalŠí

35.

upravuje její statut a dalšínormy.

Čl.z
Hospodařeni Svazu

36.orgánySvazu,základníorganizaceadalšíorganizačníjednotkyvi.poboiekhradi
zdroji jsou ilenské
své náklady i vlastních finančníchzdrojů' vta.-stními finančními
základních
závazky
za
příspěvky us".ňňý ostatní prirňý' Htavní výborneodpovídá
organizace
základní
organizací"vč. závázků k nim přiiazených ó.oboček. obdobně
po-boÓky neodpovída]i za závazky Hlavního výboru'

37.

pobočku a hlavní výbor
Člensképříspěvky se dělí mezi základní organizaci nebo

38.

Hospodaření Svazu

Svazu v poměru, Řterý stanoví sněm delegátů'

organizačních jednotek se
stanovami a vnitřními normami Svazu podle čl' 1 0 stanov.

a jeho

řídíprávními předpisy,

cl.8
Likvidaceorganizaěníchjednoteksprávnísubjektivitou
organizací s právní
Podle tohoto článku se postupuje v případě zániku základních
stanov.
suqártlvitou na základě rozhodnutí podle čl. 6 odst. 32
je zahdjena na základě platného rozhodnutí podle čl' 6 odst' 32 stanov'

39.

Likvidace

40.

tirvioaci uyr't"sujó hlavní výbor. V tomto vyhlášení se stanoví:

a)

nástupnick

á

zanikající základní
základní organizace nebo pobočka pro převod členů

společnosti,
b)

výbo$, na kterou bude po
organizačníjednotka (základní organizace nebo hlavní
próvedení likvidace převeden zbývajícímajetek,

c)

Svazu s právní
likvidátor organizačníjednotky,kterým mŮŽe být organizaČníjednotka
subjektivitou, popř. fyzická osoba,

d)

činnosti souvisejícíslikvidací'
zpŮsob stanovení odměny likvidátora za provedené

41

Povinnostínaposledyřádnězvolenéhopředsedyaostatníchčlenů
při likvi

42.

Povinnosti likvidátora je:

likvidátorem
základní organizacá je úÓinně spolupracovat s

a)

organizace všem jejím
oznámení o zániku a zahájení likvidace základní
organizaci' dále oznámení
registrovaným členůmvc' informace o nástupnické
známým věřitelům'
všem
o zániřu Á iánaieni tit<vioacá zakladní o1"gani'ace
dalším příslušným
a
správci daně, případně správě sociálníhJzabezpecení
tisku'
institucim v8.'zveřejnění iohoto oznámení v regionálním

b)

organizace'
provedení soupisu majetku a závazkŮ likvidované základní

VpřípadězjištěnívyššíchzávazkŮ,kterénelzeuhraditzmajetkulikvidované
právními předpisy'
organizaÓniiJJnótŘv,

c)

fiostupuje likvidátor v souladu s

moŽno zajistit
svolání mimořádné členskéschůze v případě, kdy není (čl' 6 odst' 30
organizace
základní
potřebnou spolupráci statu1árních zástupcb
podle čl' 6' odst' 29 stanov
stanov;,-ia ie"tb.1 zvolení nového výboru, kteý
výbor nemá
zvolí předsedu _ nového statutárníhó zástupce. Nově 'Y9:",n! operací a
však pravomoc k samostatnému uskuteiňování hospodářských
úÓastí a souhlasu
na1rajJňi s majetkem likvláované základní organizace bez
likvidátora'

43.

d)

likvidátora. Stanovená
vypořádán í závazkŮvč. zÚčtování nákladů na odměnu
na účet
převedena
částka odměny odsouhlasená hlavním výborem bude
hlavního výbořu a vyplacena po skončenílikvidace,

e)

majetku a
zpracováníúčetnízávěrky vč. návrhu na vypořádánizbývajícího
formou celkové zprávy
závazkŮlikvidované základní organizace a předloŽení
hlavnímu výboru'

výborem' vystaví tento
Na základě odsouhlasení celkové zprávy o likvidaci hlavním
právnické 9.'9bJ); Likvidátor pak
osvědčenío zrušenízákladní o'gá;",i''ó" (zániku
a )ávazuŮ, zrušenípřÍslušných bankovních
provede zbývajícívypořádáni
potřebných hlášení
'ň"tx'
účtů,zajistí zpracování oanovéňo přiznání popř' dalšíchorganizace (zrušenÍ
základní
souvisejícíminstitucim a zajistí oznámení zániku partnerům' Tím se povaŽuje
a
órganizacím
právnické osoby) všem prislu-sným
likvidace za ukončenou'

Čl.g
Zánik Svazu

44'

většinou přítomných
Svaz zanikne, rozhodne-li o tom sněm delegátů dvoutřetinovou

45.

jak bude naloŽeno s majetkem Svazu'
Sněm delegátů současně rozhodne o tom,

delegátů.

p

cl.

10

Závéreéná a společná ustanovení
46.

47.

48.

Podrobnější ustanovení vymezují schválené organizačn í a ekonomické
organizační a jednací řád,
zásady hospodaření,
pravidía činnostizákladních organizací a poboček
statut profesní komory

_
_

a činnosti Svazu se řídí
ostatní ve stanovách neuvedené zásady existence, poslání
obecně platnými právními předpisy.
úprav provedených
Tyto stanovy, schválené sněmem dne 26. června 199o - ve znění
19' listopadu 2004'
dne
dne8. června 1995, Jne t0. října 1996, dne 22.května 1998,
Ministerstva vnitra
u
dne 1' listopadu zórc a ane2q. února 2011 jsou registrovány
pod čj. VSP/'I -1 1 35/90-R.

Ministerstvo vnitra
úsek sdružování

140 21 Praha 4, náměstí Hrdinů 3
Č1. vsrn-1135/90-R

Y Praze 18.4.2011

Svaz účetních

Jugoslávská 567/16
12000 Praha 2

Věc: změna stanov

V příloze zasíláme stanovy opatřené doložkou o vzeti změny stanov na vědomí

Ministerstvem vnitra.

JUDr. Ivana B

reburdová

v'

pověřená Ťízenim úseku sdruŽování
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