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Vážené a milé členky,
Do rukou se Vám dostává čistě technické číslo zpravodaje obsahující a) dvě nejdůležitější a ze
základu aktualizované směrnice, které upravují hlavní postupy pro všechny orgány a úrovně v
organizační struktuře našeho spolku při nakládání s finančními prostředky a majetkem a stanovují
konkrétní pravomoci a odpovědnosti při provádění účetních operací a b) poslední verzi stanov,
která rozšiřuje možnosti členství v ČSŽ v tzv. tématických klubech. Vzhledem k tomu, že se
směrnice (bod C) o evidenci, uchovávání a vyřazování dokumentů týká převážně hlavního
spolku, případně krajských středisek, ponecháváme ji v elektronické podobě na webu ke stažení a
v tištěné podobě ji dále dostanou účastnice školení k těmto směrnicím. Věnujte také prosím
pozornost několika praktickým informacím na druhé straně.
V průběhu prosince budeme rozesílat další číslo zpravodaje a to bude věnováno článkům z krajů
a vybraným tématům z naší programové orientace. Proto se s Vámi ještě letos neloučíme.
Jana Chržová, předsedkyně ČSŽ
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Školeni ke směrnicím pro hospodaření a k oběhu účetních dokladů
V sobotu 20. října se v Praze uskutečnilo první větší školení pro naše členky / hospodářky a
předsedkyně (školení se zúčastnilo 50 osob), které vedla auditorka a daňová poradkyně ing.
Beránková, spoluautorka našich směrnic.
Budeme v těchto školeních pokračovat i po Novém roce, první termín je stanoven na:
12. ledna 2019 v OSTRAVĚ (orientačně bude školení od 10 do 15 hod., upřesníme)
Na adrese:
DTO CZ, s.r.o. (dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Kapacita sálu je do 80 osob a přihlásit se mohou zájemkyně odkudkoliv s dobrou dostupností
(MSK, Zlínsko, Olomoucko, Východočeský kraj ad.). Přihlášky prosím zasílejte na naši adresu
buď poštou, nebo ideálně elektronicky na adresu: reditelka@csz.cz
Účastnice obdrží tištěné materiály a bude jim hrazeno cestovné, občerstvení bude rovněž
zajištěno. Další termíny a místa v přípravě (jako druhé po Novém roce předpokládáme Plzeň).

Zakládání účtů pro organizační jednotky bez vlastního IČ
Ze stanov (čl. VII, bod 7.4) i směrnic (čl. 2 Směrnic pro hospodaření, bod 2.3.4) vyplývá, že ty ZO
či okresní organizace, které nejsou pobočnými spolky a potřebují vlastní účet, musejí mít účet
založený na IČ hlavního spolku. K tomu budou potřebovat naše stanovy (jsou v rejstříku i na
našem webu ke stažení) a souhlas hlavního spolku. Souhlas poskytneme, budeme ale
potřebovat:
1) Žádost (stačí elektronicky na ekonomika@csz.cz) s uvedením osoby (zpravidla
předsedkyně), která bude účet zakládat, její osobní údaje a název ZO či OO; a dále název
pobočky banky (příp. s adresou), v níž bude účet veden.
2) Zároveň prosím ověřte u dané pobočky, zda stačí úředně ověřený souhlas v rámci plné
moci vystavené od předsedkyně hlavního spolku (ze zkušenosti víme, že banky mohou
mít různé podmínky).
Následně vystavíme a zašleme ověřenou plnou moc se souhlasem k otevření účtu na naše IČ.
Upozornění: pokud máte již účet vedený na IČ např. okresu nebo kraje (mohou stále přetrvávat
případy účtů z dřívějších dob vedené na dnes již neexistující IČ), bude nutné účet časem zrušit,
ale určitě ne dříve, než si založíte účet nový. Došlo by ke zbytečným komplikacím.
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1.

ÚČEL SMĚRNIC PRO HOSPODAŘENÍ

Účelem Směrnic pro hospodaření Českého svazu žen, z. s. (dále jen „Směrnice“) je v
návaznosti na stanovy Českého svazu žen, z.s. (dále jen „ČSŽ“ nebo „spolek“) upravit hlavní
postupy pro všechny orgány a úrovně v organizační struktuře spolku, tedy pro ČSŽ jako
hlavní spolek, pobočné spolky a nezapsané organizační jednotky hlavního spolku (nazvané
jako nezapsané organizační jednotky) při nakládání s finančními prostředky a majetkem.
Nevyplývá-li z textu těchto Směrnic něco jiného, míní se pro účely těchto Směrnic pojmem
„spolek“ hlavní spolek a pobočné spolky (tedy ve veřejném rejstříku zapsané základní
organizace, tematické kluby, okresní organizace a krajské organizace s vlastním IČO).
Organizační jednotky nezapsané jsou součástí hlavního spolku (jedná se o jeho organizační
jednotky).

Organizační struktura, právní osobnost a vedení účetnictví
Hlavní spolek, okresní a základní organizace a tematické kluby nezapsané v rejstříku tvoří
jednu účetní jednotku, mají společně jednu právní osobnost (společné IČO), a tato účetní
jednotka jako celek vede podvojné účetnictví.
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Krajské spolky zapsané, okresní a základní pobočné spolky a tematické pobočné spolky mají
samostatnou právní osobnost (každá má samostatné IČO), každý tvoří samostatnou účetní
jednotku a vedou jednoduché účetnictví.

2.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY

ČSŽ je právnickou osobou - nezávislým, dobrovolným spolkem, který působí na území České
republiky.
Hlavní spolek je samostatnou organizací hospodařící s vlastním movitým a nemovitým
majetkem, který je vlastnictvím spolku jako celku a slouží k zabezpečení jeho činnosti. Je
účetní jednotkou se samostatným IČO a právní osobností, samostatně si plní své povinnosti
vůči státu, a to za sebe i za nezapsané organizační jednotky spolku.









Zásady hospodaření:
kolektivní rozhodování
osobní odpovědnosti
kontrola hospodaření
ochrana majetku





Hospodaření všech orgánů a organizací musí být v souladu se:
stanovami ČSŽ
platnými právními předpisy
a vnitřními předpisy ČSŽ

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

Pobočné spolky jako v rejstříku zapsané organizační jednotky spolku jsou
samostatnými účetními jednotkami se samostatným IČO a právní osobností,
samostatně si plní své povinnosti vůči státu.
Nezapsané organizační jednotky účetně spadají pod hlavní spolek, nemají vlastní
IČO, právní osobnost a povinnosti vůči státu za ně plní hlavní spolek.

Členky volených orgánu spolku jsou povinny vykonávat svoji funkci s nezbytnou
loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.
Členky spolku nejsou oprávněny využít majetek spolku ke svému osobnímu
obohacení, ani ve prospěch osob sobě blízkých či jiných osob.
Působení členek ve spolku a výkon volených funkcí je bezplatný s výjimkou
funkcí a pozic vymezených Systemizací pracovních pozic spolku, která tvoří
přílohu č. 2 Pracovního řádu.
Hospodaření ČSŽ se řídí ročním rozpočtem, který sestavuje hlavní spolek a každá
organizační jednotka samostatně (zapsaná nebo nezapsaná základní organizace,
okresní organizace, krajská organizace a tematický klub).
Návrh rozpočtu výnosů, nákladů a výsledku hospodaření hlavního spolku sestavuje
předsedkyně hlavního spolku a účetní spolku, projednává ekonomická komise,
tento návrh schvaluje Ústřední rada žen a předkládá ho ke konečnému schválení
Ústřednímu shromáždění (resp. sjezdu).
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Pokud vzniknou neplánované náklady nebo výdaje na pořízení či technické
zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující 100 tis. Kč jednotlivě,
předsedkyně nebo jí pověřený zaměstnanec předloží požadavek Ústřední radě žen.
8)

Návrh rozpočtu výnosů a nákladů organizační jednotky (základní organizace,
okresní organizace, krajské organizace, tematického klubu) sestavuje předsedkyně
příslušné organizační jednotky, projednává rada organizační jednotky, tento návrh
schvaluje shromáždění členek základní organizace nebo tematického klubu,
okresní shromáždění, resp. okresní konference, krajská konference.
Pokud vzniknou neplánované náklady nebo výdaje na pořízení či technické
zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující níže uvedené položky v
Kč jednotlivě, předsedkyně předloží požadavek příslušné radě.
a) ZO, TK, ORŽ finanční prostředky nad rámec rozpočtu do 2 000,- Kč,
b) KRŽ finanční prostředky nad rámec rozpočtu do 5 000,- Kč.

2.1 Účetnictví základních, okresních, krajských a tematických organizačních jednotek
(zapsaných i nezapsaných)
Veškeré nakládání s majetkem a dluhy musí být podloženo účetními doklady (smluvní
dokumentací) a zaneseno v příslušné evidenci.

2.1.1 Zapsané základní, okresní, krajské organizace a tematické kluby (pobočné spolky)
jsou povinny vést jednoduché účetnictví prostřednictvím peněžního deníku (forma tištěná či
elektronická v EXCELU), knihu pohledávek a závazků, drobného a dlouhodobého majetku a
zásob, pokud mají tyto knihy analytické evidence relevantní náplň.
Údaje uvedené v peněžním deníku předkládají výše uvedené organizační jednotky pololetně,
a to do 20.7. kalendářního roku a do 31.1. následujícího kalendářního roku v podobě papírové
nebo elektronické účetní hlavního spolku.

2.1.2 Nezapsané základní, okresní organizace a tematické kluby jsou povinny vést
pokladní knihu, která má formu peněžního deníku určenou pro jednoduché účetnictví (forma
tištěná či elektronická v EXCELU), knihu pohledávek a závazků, drobného a dlouhodobého
majetku a zásob, pokud mají tyto knihy analytické evidence relevantní náplň.
Údaje uvedené v tomto „peněžním“ deníku k 31.12. kalendářního roku předkládají výše
uvedené organizační jednotky do 10.1. následujícího kalendářního roku v podobě papírové
nebo elektronické příslušné krajské organizaci, která dokumentaci vybere a předá účetní
hlavního spolku.
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Peněžní deník (pokladní kniha ve formě peněžního deníku) se závěrkou k 31.12.
kalendářního roku (předložený do 31.1. následujícího kalendářního roku) musí být
podepsán:




Zpracovatelkou (obvykle hospodářka nebo pokladní)
Revizorkou (předsedkyní revizní komise)
Předsedkyní základní, okresní, krajské organizace nebo tematického klubu

Za úschovu, archivaci, vyřazování a skartaci dokladů, veškerých evidencí a uzavřených smluv
odpovídá předsedkyně organizační jednotky. V případě ukončení své činnosti předsedkyně
organizační jednotky má tato povinnost předat protokolárně archiv nástupkyni.

2.2 Účetnictví hlavního spolku
2.2.1 Údaje uvedené v „peněžním deníku“ doručeném nezapsanou organizační jednotkou
zpracuje účetní hlavního spolku transformací do podvojného účetnictví tak, aby byla
zachována pravidla daná zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., zejména věrný a poctivý
obraz.
2.2.2 Účetnictví musí zachytit náklady a výnosy na hlavní a vedlejší hospodářskou činnost,
výstupy pro potřeby řízení a kontroly spolku a pro účely daní a odvodů do státního rozpočtu.
2.2.3 Úschova dokladů, jejich vyřazování a skartace se provádí podle právních předpisů o
archivaci a podle Směrnice o evidenci, uchovávání a vyřazování dokumentů ČSŽ.
2.2.4 Účetní hlavního spolku sestavuje účetní závěrku, přiznání k dani z příjmů a ostatní
podání určená finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám,
statistické výkazy, vyúčtování dotací ze státního, krajského či obecního rozpočtu (podklady
pro finanční vypořádání prostředků ze státního rozpočtu), resp. vyúčtování darů.

2.3

Nakládání s finančními prostředky

2.3.1 Hlavní spolek má povinně založený běžný účet. Systém práce související s proplácením
je popsaný ve Směrnici o oběhu účetních dokladů.

2.3.2 Pobočné spolky, tedy zapsané základní, okresní a krajské organizace či tematické kluby
ČSŽ mají možnost si založit běžné účty (na jméno a IČO své organizační jednotky) s tím, že
založení či zrušení běžného účtu bude do jednoho měsíce nahlášeno písemnou formou
(elektronicky) včetně čísla účtu hlavnímu spolku.
2.3.3 Pobočné spolky ČSŽ mohou mít platební karty a mají též možnost si zřídit internetové
bankovnictví za předpokladu, že předsedkyně daného pobočného spolku přijme následující
opatření proti škodám:
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ve smlouvě týkající se běžného účtu, platební karty a internetového bankovnictví
nesmí být umožněno čerpat peníze do mínusu (kontokorent);
Upozornění: účet nesmí umožnit ani hradit bankovní poplatky do mínusu.
podpisové právo může mít předsedkyně a jí pověřená osoba (pověření písemně);
karta musí být vystavena na jméno předsedkyně, která nesmí sdělit PIN třetí osobě;
musí být nastavený denní limit výběru, ten si stanoví předsedkyně, která tento údaj
rovněž nahlásí hlavnímu spolku.

Přípravu plateb může provést i hospodářka (pokladní), platby provádí předsedkyně pobočného
spolku.
2.3.4 Nezapsané základní a okresní organizace nebo tematické kluby mají také možnost
založit si běžné účty, a to pouze na jméno a IČO hlavního spolku, pod který účetně spadají.
Nelze tyto účty zakládat na IČO okresního, krajského či tematického pobočného spolku,
protože běžný účet musí být součástí účetnictví spolku hlavního.
Podpisové právo musí být uděleno hlavním spolkem, a to předsedkyni nezapsané organizační
jednotky, která je uvedena na evidenčním listě.
Pokud byly běžné účty zřízeny na IČO jiného než hlavní spolku, je toto nutno změnit do
konce října 2018 a zřídit běžný účet na IČO hlavního spolku, protože hlavní spolek a
nezapsané organizační jednotky jsou jednou účetní jednotkou (Část I, bod 3 této směrnice).

2.4

Účetní doklady – výňatek z §11 zákona o účetnictví.

2.4.1 Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat :
a) označení účetního dokladu,
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene
d),
f) podpisový záznam podle §33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a
podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.
2.4.2 Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu.

Upozornění:



Paragon je přílohou účetního dokladu = výdajového pokladního dokladu.
Taktéž vyúčtování cestovného je přílohou účetního dokladu = výdajového
pokladního dokladu.
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2.5

Vedení pokladní hotovosti

Pokladní hotovost vede příslušná předsedkyně nebo jí pověřená osoba (hospodářka), dále jen
„odpovědná osoba“.
Tato odpovědná osoba:




2.6

přijímá a vyplácí hotovost, vypisuje příjmové a výdajové pokladní doklady, zapisuje
příjem a výdej do pokladní knihy, počítá a inventarizuje zůstatek hotovosti
provádí součet sloupce příjmů a sloupce výdajů a rozdíl kontroluje na zůstatek
pokladní hotovosti
dodržuje pokladní limit, který na konci roku nesmí přesáhnout 10 000,- Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek

(viz Směrnice číslo 14 – Hmotný, nehmotný a finanční majetek)




nemovitosti (pozemky a domy)
cenné papíry (akcie, hypoteční zástavní listy, dluhopisy)
movité předměty nad 40 000 Kč.

3.

VÝNOSY A NÁKLADY

3.1

Zdroje výnosů – hlavní činnost

3.1.1. Členské příspěvky
3.1.1.1 V rámci spolku existují dva typy členských příspěvků: povinný a doplňkový. Vybírání
obou typů členských příspěvků provádí základní organizace či tematický klub, pokud členka
není současně členkou základní organizace.
3.1.1.2 Úhrada povinného členského příspěvku je povinností každé členky ČSŽ. Výši
povinného členského příspěvku na období 5 let stanoví sjezd (výše a pravidla pro odvod jsou
uvedena v usnesení). Změnu může provést v mezidobí ústřední shromáždění jako nejvyšší
orgán mezi sjezdy.
3.1.1.3 Doplňkový členský příspěvek náleží základní organizaci nebo tematickému klubu, jež
rozhoduje, zda bude doplňkový členský příspěvek členkami příslušné ZO či TK hrazen, a
pakliže rozhodne o jeho placení, rozhoduje zároveň o jeho výši a stanoví způsob, jakým se
vybere a jeho splatnost.
3.1.1.4 Zaplacení členského příspěvku zaznamenává osoba pověřená výběrem příspěvku do
členského průkazu nebo bude přijatý členský příspěvek zapsán do přehledu o zapsaných
členských příspěvcích.
3.1.1.5 Členské příspěvky jsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob.
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3.1.2. Projektová činnost a dotace z veřejných zdrojů
3.1.2.1 Hlavní spolek, krajský, okresní, základní a tematický pobočný spolek mohou
vstupovat do výběrových řízení zadavatelů projektů týkajících se tematicky programového
zaměření spolku.

3.1.2.2 Hospodaření se získanými finančními prostředky a realizace projektu se vždy řídí
uzavřenou smlouvou, rozhodnutím poskytovatele a rozpočtem uvedeným v žádosti a
schváleným zadavatelskou organizací.
3.1.2.3 Dotace jsou prostředky od státu, kraje, města, obce, tedy z veřejných prostředků České
republiky, Evropské unie nebo třetích zemí.
3.1.2.4 Žadatel - pobočný spolek je povinen:





O podání žádosti o dotaci předsedkyně pobočného spolku informuje předsedkyni
hlavního spolku
Za zpracování projektu odpovídá předsedkyně pobočného spolku, která odpovídá
současně i za:
•
dodržení všech podmínek projektu uvedených ve smlouvě či rozhodnutí
•
za realizaci, správnost a včasnost vyúčtování projektu
•
za vedení projektového střediskového účetnictví
•
za archivaci dokladů projektu dle podmínek daných smlouvou
(rozhodnutím) a předložení dokladů kontrolám (poskytovatele,
finančního úřadu).
Projekt nad rozpočtový limit 200 000 Kč je pobočný spolek nejpozději při podání
žádosti povinen předložit hlavnímu spolku.

3.1.3. Přijaté dary
3.1.3.1 Mohou být přijaty finanční i nefinanční prostřednictvím darovací smlouvy
•
•
•
•

Vzor 1 – finanční dar na provoz (na hlavní činnost)
Vzor 2 - nefinanční dar na provoz
Vzor 3 – finanční dar na dlouhodobý majetek
Vzor 4 – dar dlouhodobého majetku

3.1.3.2 V případě osvobození daru z hlediska daně z příjmů (řádek 108 přiznání) je nutno
sledovat odpovídající nedaňové náklady (řádek 40 přiznání)
3.1.3.3 Nadační příspěvky – z hlediska účetnictví a daně z příjmů se jedná o dar, i když
smlouva vykazuje veškeré znaky dotační smlouvy, protože je opsaná ze smlouvy uzavřené
mezi donátorem a nadací (jedná se například o Norské fondy).
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3.2 Zdroj výnosů – vedlejší hospodářská činnost
3.2.1. Výnosy z pronájmů nemovitostí (eviduje pouze hlavní spolek)
•

•

nájemné (výnos) a zálohy na služby (příjem, nikoliv výnos) jsou vybírány dle
uzavřených nájemních smluv, zálohy na služby jsou vyúčtovány na základě
skutečné spotřeby
neuhrazené pohledávky jsou vymáhány (správce nemovitosti, účetní, právník)

3.2.2. Výnosy z majetkových a dlužných cenných papírů (úroky, dividendy) a příjmy z
obchodování s cennými papíry
•

Zajišťováno správcem s Raiffeisenbank a.s. na základě uzavřené smlouvy – Smlouva
o obhospodařování majetku, uzavřené v Praze 21.11.2001.

3.3 Náklady hlavního spolku na hlavní činnost (pouze vybrané položky, které jsou
zajištěny a hrazeny hlavním spolkem)
Jedná se zejména o:
Příspěvky na provoz krajských středisek
Mzdové náklady veškerých zaměstnanců spolku
Náklady spojené s ústředním shromážděním, sjezdem, ústřední radou žen a komisemi
Právní a daňové poradenství, právní jednání související s rejstříkem, metodické
vedení, školení, vydávání Zpravodaje, zpracování dotačních projektů, inventarizace,
kontrolní činnost
e) Pojištění odpovědnosti a pojištění statutárních orgánů
a)
b)
c)
d)

3.4

Náklady hlavního spolku na vedlejší hospodářskou činnost
a)
b)
c)
d)
e)

Náklady na správu majetku-nemovitosti a cenné papíry
Náklady na údržbu a opravy
Daň z nemovitosti
Náklady na odměnu správců
Odměna správci cenných papírů.
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3.5

Náklady na cestovné

3.5.1 Zaměstnanci – mají nárok na základní cestovní náhrady dle zákoníku práce. V případě
zahraniční pracovní cesty mají zaměstnanci nárok na poskytnutí zahraničního kapesného v
plné výši dané zákoníkem práce. Zahraniční pracovní cesty schvaluje Ústřední rada žen s
výjimkou těch, které jsou konány v rámci realizovaného a donátorem schváleného projektu. V
takovém případě zahraniční cesty zaměstnanců schvaluje předsedkyně nebo
místopředsedkyně hlavního spolku.

3.5.2 Členkám spolku může být proplaceno jízdné veřejnou dopravou. Pro účely proplacení
je dostačující předložení jízdenky jedním směrem, protože je předpoklad, že výdaje na
zpáteční cestu budou totožné. V odůvodněných případech, pokud členky spolku využijí jiný
způsob dopravy, je možné proplatit cestovné ve výši odpovídající jízdnému veřejnou
dopravou, určenému např. sjetinou ze systému IDOS. Cestovné základních a okresních
organizací nebo tematických klubů musí být plánováno tak, aby organizační jednotky měly
finanční prostředky na jejich vyplacení.
Například:
•
•

Jednání či schůze v rámci spolku
Školení

3.5.3 Zahraniční cestovné. Členky ČSŽ zastupující hlavní spolek jsou do zahraničí vysílány
na základě rozhodnutí ÚRŽ a jsou převážně vysílány na akce, kde pořadatel hradí náklady
cesty i pobytu. Prokázané nezbytně vynaložené náklady schvaluje k proplacení ÚRŽ.
Delegace ČSŽ vyslané na akce do zahraničí obdrží stravné podle platných zákonů a předpisů
dle zákoníku práce, resp. příslušné vyhlášky, který je platný v České republice a vyúčtování
zahraniční cesty se vyplácí v české měně. Ostatní nezbytně nutné náklady se proúčtují po
schválení ÚRŽ.
Minimálně jsou vybaveny částkou 10,- EUR na osobu a den.
Mezinárodní kontakty v zahraničí na úrovni krajských a okresních organizací, případně
základních organizací či tematických klubů si řeší rady organizačních jednotek v rámci svých
finančních možností.

4. AKTIVA
1)
2)
3)

Aktiva ČSŽ tvoří dlouhodobý hmotný majetek, drobný hmotný majetek, finanční
majetek a další aktiva (pohledávky).
Finanční majetek zahrnuje především portfolia cenných papírů a peníze uložené na
účtech u bank a peněžní prostředky v pokladnách.
Hlavní spolek, pobočné spolky i nezapsané organizační jednotky jsou povinny s
majetkem nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a starat se o jeho
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4)

5)
6)
7)

5.

řádnou ochranu. Vlastní nemovitosti, kanceláře spolku, činnost statutárních orgánů je
pojištěna hlavním spolkem.
Pojištění veškerých činností si musí sjednat všechny pobočné spolky a nezapsané
organizační jednotky samostatně.
Hlavní spolek a pobočné spolky se mohou zavazovat pouze do výše svého majetku a
za své závazky do této výše také odpovídají. Pro případ překročení tohoto limitu je
třeba předchozího souhlasu předsedkyně ČSŽ. Nadřízené pobočné spolky neručí za
dluhy podřízených pobočných spolků (s výjimkou toho, kdy nadřízený pobočný spolek
písemně schválí právní jednání podřízeného pobočného spolku a vystaví písemné
prohlášení o záruce za splnění dluhu). Hlavní spolek neručí za dluhy pobočných
spolků (s výjimkou toho, kdy podepíše písemné ručitelské prohlášení).
Nezapsané organizační jednotky spadající pod hlavní spolek se nemohou zavazovat z
důvodu neexistence právní osobnosti a musí o součinnost požádat hlavní spolek.
Rady organizačních jednotek dbají na vyrovnané hospodaření tak, aby nevznikaly
finanční závazky, na jejichž úhradu nejsou prostředky.
Při soudním řízení je zastupována ZO, OO, KO, TK hlavním spolkem, který může
zmocnit radu ZO, OO, KO, TK nebo jiné právnické či fyzické osoby zastupováním ve
věci, která je předmětem řízení.

FYZICKÁ A DOKLADOVÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
1) Fyzickou a dokladovou inventarizaci provedou všechny organizační jednotky
minimálně jednou ročně
2) Předsedkyně základní, okresní, krajské organizace či tematického klubu i hlavního
spolku, ústřední revizní komise nebo revizorka může nařídit mimořádnou
inventarizaci v jednotce kdykoliv, a to ve vlastní nebo podřízení organizační jednotce
3) Zahájení mimořádné inventarizace musí být nahlášeno předem hlavnímu spolku, a to
předsedkyni
4) Fyzická inventarizace dlouhodobého a drobného majetku se provádí dle příkazu k
inventarizaci
5) Fyzickou inventarizaci pokladny ve své organizační jednotce provede předsedkyně
organizační jednotky za přítomnosti hospodářky, revizorky, případně další osoby
(členky). Bude sestavena a podepsaná výčetka platidel.
6) Dále bude touto inventarizační komisí ověřen zůstatek na běžném účtu, zůstatek
pohledávek, závazků a drobného majetku.
7) Na inventarizačním protokolu budou podepsány všechny členky této komise.

6.

PODPISOVÁ PRÁVA A ZÁVAZKY
1) Předsedkyně hlavního spolku je oprávněná k podpisu smluv a dokumentů z titulu
statutárního orgánu samostatně dle schváleného rozpočtu.
Nad rámec schváleného rozpočtu může předsedkyně ČSŽ organizaci zavázat nebo
vynaložit prostředky nad 100 000 Kč po schválení Ústřední radou žen.
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2) Předsedkyně krajského pobočného spolku může zavázat organizaci nebo vynaložit
prostředky nad rámec rozpočtu do 5 000,- Kč, o vydání částky přesahující 5 000,- Kč
rozhoduje rada
3) Předsedkyně okresního, základního a tematického pobočného spolku může zavázat
organizaci nebo rozhodnout o vydání finančních prostředků nad rámec rozpočtu do
4) 2 000,- Kč, o vydání částky přesahující 2 000,- Kč rozhoduje rada příslušného spolku.
5) Předsedkyně okresní, základní a tematické nezapsané organizační jednotky může
rozhodnout o vydání finančních prostředků nad rámec rozpočtu do 2 000,- Kč, o
vydání částky přesahující 2 000,- Kč rozhoduje rada.
V tomto případě nemůže uzavřít žádný písemný smluvní vztah, pokud nemá písemnou
plnou moc předsedkyně hlavního spolku. Nezapsaná organizační jednotka nesmí
vstupovat samostatně do jakýchkoliv právních vztahů, které vyústí v podpis smluv,
resp. v zavázání organizace k právním jednáním. Její činnost se děje jménem a na účet
hlavního spolku.

7.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA MINULÝ ROK

Za předložení a přípravu výsledků hospodaření odpovídá: příslušná předsedkyně, účetní
či hospodářka, revizorka.
Výsledky hospodaření schvaluje:






Základní organizace: pobočný spolek i nezapsaná organizační jednotka / ZO
(shromáždění členek základní organizace)
Tematické kluby: pobočný spolek i nezapsaná organizační jednotka / TK
(shromáždění členek tematického klubu)
Okresní organizace: pobočný spolek i nezapsaná organizační jednotka / OO
(okresní shromáždění / okresní konference)
Krajská organizace: pobočný spolek (krajská konference, příp. krajská rada žen)
Hlavní spolek (ústřední shromáždění, resp. sjezd)

Formou: Usnesení (zápis) – Viz vzor
Termín: Nejpozději do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

8.

KONTROLA HOSPODAŘENÍ

1)

Hospodaření spolku kontrolují na všech stupních revizorky hospodaření (základních,
okresních a krajských organizací nebo tematických klubů) a ústřední revizní komise na
celospolkové úrovni.
Revizorky hospodaření kontrolují hospodaření organizace minimálně 1x ročně.
Revizorky hospodaření jsou oprávněny provést kontrolu v organizační jednotce, ke
které náleží, a v organizačních jednotkách nižší úrovně.

2)
3)
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4)

5)
6)
7)

Revizní zprávu z realizované revize zasílají revizorky hospodaření statutárnímu
orgánu kontrolované jednotky, statutárnímu orgánu organizační jednotky, k níž patří, a
hlavnímu spolku.
Ústřední revizní komise kontroluje zpravidla 2-4x ročně hlavní spolek.
Ústřední rada žen může pověřit ústřední revizní komisi kontrolou hospodaření jiné
organizační jednotky.
Předsedkyně ústřední revizní komise předkládá písemnou zprávu o své činnosti
ústřednímu shromáždění, zpravidla 1 x ročně.

9.
UKONČENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY (ZÁKLADNÍ, OKRESNÍ,
KRAJSKÁ ORGANIZACE A TEMATICKÉHO KLUBU)
V případě ukončení činnosti organizační jednotky výše uvedeného typu zajistí předsedkyně
příslušné organizační jednotky, její hospodářka a revizorka následující:

6)

Hospodářka provede veškerá vyúčtování a uzavře peněžní deník a knihy analytické
evidence a sestaví soupis dokumentů k archivaci
Revizorka provede kontrolu hospodaření a sepíše zprávu
Předsedkyně, hospodářka a revizorka provedou mimořádné fyzické a dokladové
inventury
Peněžní deník, knihy analytické evidence, zprávu o kontrole hospodaření a inventury
zašle předsedkyně nadřízené složce
Předsedkyně zruší běžný účet, eventuálně vrátí platební kartu. Zůstatek na běžném
účtu a pokladny bude finančně převeden nadřízené složce.
Předání archivu organizační jednotce na vyšší úrovni zajistí předsedkyně.

10.

TVORBA FONDŮ

1)
2)
3)
4)
5)

1)
Hlavní spolek může vytvářet účelové fondy z dobrovolných sbírek a darů na všech
úrovních organizační struktury.
2)

Tvorba a užití se řídí statutem účelových fondů, který schvaluje Ústřední rada žen.

3)
Sociální fond je tvořen procentem z hrubých mezd a je používán v souladu se
Směrnicí o sociálním fondu.
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11.

POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

11.1 Základní organizace a tematické kluby (pobočný spolek i nezapsaná organizační
jednotka)
11.1.1 Rada základní organizace nebo tematického klubu je povinna vybírat povinné členské
příspěvky dle usnesení posledního sjezdu (případně ústředního shromáždění v období mezi
sjezdy) do 30.6. příslušného kalendářního roku a dále v souladu s usnesením sjezdu (nebo
ústředního shromáždění) odvádět z nich za každou členku příslušné ORŽ a KRŽ v případě
ZO a příslušné KRŽ v případě TK, odvod ve schváleném poměru.
11.1.2 Shromáždění členek základní organizace nebo tematického klubu rozhoduje o výši
doplňkového členského příspěvku, stanoví také způsob, jak tyto příspěvky vybere a jejich
splatnost.
11.1.3 Rada základní organizace či tematického klubu musí dodržovat limit v pokladně
nepřevyšující ke konci kalendářního roku 10 000,- Kč.
11.1.4 Rada ZO je povinna odevzdat vyúčtování příjmů a výdajů za kalendářní rok k 31. 12.
příslušného kalendářního roku územně příslušné okresní organizaci, a to do 10. 1.
následujícího kalendářního roku. Tam, kde okresní organizace neexistuje, odevzdává
vyúčtování příjmů i výdajů příslušné krajské organizaci.
11.1.5 Rada TK je povinna odevzdat vyúčtování příjmů a výdajů za kalendářní rok k 31. 12.
příslušného kalendářního roku nadřízené krajské organizaci/hlavnímu spolku, a to do 10. 1.
následujícího kalendářního roku.
11.1.6 Pokud členka ZO či TK přechází do jiné ZO či TK, již vybraný členský příspěvek se
nepřevádí.

11.2 Okresní organizace (pobočný spolek i nezapsaná organizační jednotka)
11.2.1 Vede jednoduché účetnictví dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a čtvrtletně
zpracovává peněžní deník podle pokynů hlavní spolku, který pololetně prostřednictvím
příslušné krajské organizace hlavnímu spolku předkládá.
11.2.2 Po ukončení kalendářního roku předkládá hlavnímu spolku zprávu o provedené
inventarizaci majetku vždy do 31.1. následujícího kalendářního roku.
11.2.3 Okresní organizace zajišťuje odvod části příspěvku získaného ze základních
organizací ve výši schváleném příslušným sjezdem (případně ústředním shromážděním
v mezidobí) za každou členku ročně své krajské organizaci.
11.2.4 Okresní organizace předkládá hlavnímu spolku zápis o schválení své likvidace.
11.2.5 Okresní organizace musí dodržovat limit v pokladně nepřevyšující ke konci
kalendářního roku 10 000,- Kč.
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11.3 Likvidace pobočného spolku
Dojde-li na základě rozhodnutí shromáždění členek pobočného spolku nebo hlavního spolku
ke zrušení pobočného spolku, je rada pobočného spolku povinna vyrovnat všechny finanční
závazky pobočného spolku. Rozhodnutím o zrušení vstupuje pobočný spolek do likvidace a je
jmenován likvidátor. Likvidace může být ukončena po vyrovnání všech závazků. Nově
založený pobočný spolek na místě zrušeného není jeho právním nástupcem a za závazky
neodpovídá. Finanční prostředky a ostatní majetek zbylý po ukončení likvidace přechází na
hlavní spolek, pokud hlavní spolek nerozhodne jinak.

11.4 Krajská organizace (pobočný spolek)
11.4.1 Krajská organizace sleduje plnění odvodů příspěvků pobočných i nezapsaných
okresních organizací a tematických klubů působících na území příslušného kraje.
11.4.2 Krajská organizace odpovídá za hospodaření kraje. Pololetně předkládá peněžní deník
hlavnímu spolku.
11.4.3 Krajská organizace kontroluje dodržení svého pokladního limitu nepřekračujícího ke
konci kalendářního roku 10 000,- Kč a předkládá hlavnímu spolku do 31.1. následujícího
kalendářního roku zprávy o inventarizaci majetku k 31. 12. příslušného roku.

11.5 Hlavní spolek
11.5.1 Ústřední shromáždění (ročně) / sjezd ČSŽ (jednou za 5 let) odpovídají za hospodaření
ČSŽ a schvalují hospodaření s finančními prostředky a majetkem ČSŽ.
11.5.2 Ústřední rada žen schvaluje:
a) pololetní výsledky hospodaření hlavního spolku a roční závěrku, kterou předkládá ke
schválení ústřednímu shromáždění
b) výsledky inventarizace majetku na ústředí, v okresech i krajích a vyřazení hmotného
dlouhodobého majetku
11.5.3 Hlavní spolek deleguje své zástupce do orgánů společností, v nichž je ČSŽ
společníkem, a jiných právnických osob, v nichž je zakladatelem / zřizovatelem (Střední
odborná škola Morava o.p.s. Brno, Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., Nadace
Žena, případně další nově zřízené).
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12. Pravomoc, odpovědnost a hlavní úkoly volených orgánů a hospodářských
pracovníků ČSŽ
1)

2)
3)

4)
5)

13.

Základní pravomoc v otázkách hospodaření přísluší voleným orgánům, přičemž
předsedkyně jednotlivých pobočných spolků a nezapsaných organizačních jednotek a
jejich rady odpovídají za to, že přijatá rozhodnutí jsou v souladu s obecně platnými
právními předpisy, stanovami a těmito Směrnicemi.
Příslušné předsedkyně pobočných spolků mohou v rámci svých oprávnění zmocnit
písemnou formou jinou členku spolku.
Rozhodnutí, která nejsou v pravomoci předsedkyně organizační jednotky, musí být
předem schválena příslušným orgánem ČSŽ. V případě, že by došlo k neoprávněnému
rozhodnutí orgánu ve věcech hospodaření odporujícímu platným právním předpisům a
Směrnicím pro hospodaření ČSŽ, jsou příslušné předsedkyně a pracovníci odpovědní
za hospodaření povinni na toto porušení upozornit orgán, který nesprávně rozhodl,
příp. vyšší orgán.
S pracovnicemi ČSŽ, jimž jsou svěřeny hodnoty k vyúčtování, musí být uzavřena
písemná dohoda o odpovědnosti (dříve hmotné, vzor).
Při změně ve funkci členky zodpovědné za hospodaření, příp. odpovědné pracovnice
ČSŽ, je nutno sepsat protokol o předání finančních prostředků, majetku a příslušné
evidence. Na úrovni okresu se protokol sepisuje za přítomnosti členky Krajské rady
žen, na úrovni kraje za přítomnosti pracovnice hlavního spolku ČSŽ.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Tato směrnice pro hospodaření ČSŽ vstupuje v platnost dnem jejího schválení ústřední
radou žen ČSŽ dne 9.6.2018. Ruší se Směrnice pro hospodaření ČSŽ ze dne
19.1.2013.

↓ Přílohy - VZORY ↓
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Příloha č. 1 Darovací smlouva - peníze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAROVACÍ SMLOUVA
Smluvní strany, kterými jsou
Jméno a příjmení dárce
Datum narození
Adresa
jako dárce na straně jedné (dále jen jako „dárce“)

a

Název společnosti obdarovaného
Adresa
jako obdarovaný na straně druhé (dále jen jako „obdarovaný“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku darovací
smlouvu tohoto znění:
I.
1.
Dárce touto smlouvou poskytuje peněžitý dar ve výši 20 000 Kč (slovy:
dvacettisíckorunčeských) obdarovanému. Obdarovaný tento dar přijímá do svého vlastnictví.
2.

Dar je určen na podporu a ochranu mládeže.

3.

Darovaná částka předána v hotovosti v den podpisu této smlouvy.
II.

1.
Darovací smlouva se stává platnou, závaznou a účinnou okamžikem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.
2.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po podpisu
smlouvy obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení.
3.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném jednání, podle jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Kde a kdy

Kde a kdy

Dárce

Za obdarovaného

Podpis

Podpis
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Příloha č. 2 Darovací smlouva – movitá věc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAROVACÍ SMLOUVA
Jméno a příjmení dárce
Datum narození
Adresa
jako dárce na straně jedné (dále jen jako „dárce“)
a
Název společnosti obdarovaného
Adresa
jako obdarovaný na straně druhé (dále jen jako „obdarovaný“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku tuto
darovací smlouvu:
I.
Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému pro níže uvedený účel dar:
2 ks

kajak (typ Tuleň)

celková cena: 40 000 Kč

8 ks

pádlo Blackride (velikost 160 cm)

celková cena: 5 000 Kč
II.

Dar je určen na podporu práce s dětmi a mládeží, konkrétně pro podporu sportovní činnosti mládeže
obdarovaného.
III.
Obdarovaný výše uvedený dar do svého vlastnictví tímto přijímá a použije jej k účelu, ke kterému byl
poskytnut. S využitím prostředků bude dárce obdarovaným seznámen.
IV.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky vzešlými z dohody stran.
Smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravdivou a úplnou vůli prostou tísně
a nápadně nevýhodných podmínek, jakož i omylu, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Kde a kdy

Kde a kdy

Dárce

Za obdarovaného

Podpis

Podpis
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Příloha č.3 Příloha k účetní závěrce (podvojné i jednoduché účetnictví)
1

Název účetní jednotky

2
3
4

Sídlo u právnické osoby:
IČ
zápis do veřejného rejstříku

5

právní forma

6

účel, za jakým byla zřízena

7

rozvahový den

8

okamžik sestavení

9

Podpisový záznam statutárního orgánu

1

účetní období

2

rozvahový den

1

zakladatel nebo zřizovatel

2
3

hlavní činnost
hospodářská činnost

4

organizační složky

1
2

vklad do vlastního jmění
zapsání vkladu do rejstříku

Příloha č. 3.2. k vyhlášce č. 325/2015 Sb. Přehled o majetku a závazcích
A. Majetek
01 Dlouhodobý nehmotný majetek
02 Dlouhodobý hmotný majetek
03 Finanční majetek
04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
05 Peněžní prostředky na bankovních účtech
06 Zásoby
07 Pohledávky
08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté
09 Ostatní majetek
10 Majetek celkem
B. Závazky
01 Závazky
02 Úvěry a zápůjčky přijaté
03 Závazky celkem
99 Rozdíl majetku a závazků
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Příloha č. 3.3. k vyhlášce č. 325/2015 Sb. Přehled o příjmech a výdajích
A. Příjmy
01 Prodej zboží
02 Prodej výrobků a služeb
03 Příjmy z veřejných sbírek
04 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky
05 Přijaté členské příspěvky
06 Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů
07 Ostatní
08 Průběžné položky
09 Kursové rozdíly
10 Příjmy celkem
B. Výdaje
01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
02 Materiál
03 Zboží
04 Služby
05 Mzdy
06 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele
07 Ostatní osobní výdaje
08 Ostatní
09 Průběžné položky
10 Kursové rozdíly
11 Výdaje celkem
99 Rozdíl příjmů a výdajů
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Příloha číslo 4 – Vzor zápisu (usnesení)
Zápis ze shromáždění ZO (konference okresní /krajské organizace) konaného dne …. ,
od … do …. hodin, v …….. (místo konání)
Přítomny: (jmenovitě vypsat + prezenční listina s podpisy přítomných)
Omluvena: (jmenovitě vypsat)
Shromáždění / konference je usnášeníschopná (počet osob …), všechny členky mají
hlasovací právo. Zápis provede (jmenovitě vypsat):
Předsedající:

PROGRAM shromáždění ZO nebo konference:
(Vypsat body dle písemné pozvánky / skutečného programu)
1)
2)
3)
atd.
Bod 1 ….
Text usnesení k bodu 1:
souhlasí:

nesouhlasí:

zdržela se:

nesouhlasí:

zdržela se:

nesouhlasí:

zdržela se:

Bod 2 ….
Text usnesení k bodu 2:
souhlasí:
Bod 3 ….
Text usnesení k bodu 3:
souhlasí:

atd. dle skutečného programu

Zapsala dne:
Verifikovala dne:
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Směrnice o oběhu účetních dokladů v Českém svazu žen z.s.
Část A
Obecná ustanovení
Čl. 1.
Účel směrnice
Účelem směrnice je stanovit konkrétní pravomoc a odpovědnost při provádění účetních
operací v Českém svazu žen z.s. (dále jen „ČSZ) s přihlédnutím k organizační struktuře ČSŽ.
Rozsah, způsob a průkaznost vedení účetnictví stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů. Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, musí být vždy
doloženy účetními doklady.
Účetnictvím je myšleno podvojné účetnictví: vede Ústředí a obsahuje i všechny organizace
nezapsané v rejstříku (nemají vlastní IČ).
Účetnictvím je myšleno taktéž jednoduché účetnictví: vedou spolky zapsané ve spolkovém
rejstříku s vlastním IČ.
Čl. 2.
Působnost směrnice
Směrnice je platná pro všechny stupně ČSŽ.
Čl. 3
Účetní doklady
1. Účetním dokladem je průkazný účetní záznam, který obsahuje náležitosti dle článku 4
této směrnice. Podkladem pro vznik účetního dokladu je operace s ekonomickým
dopadem do organizace, která je uvedena na písemnosti v papírové či elektronické
podobě, Tato písemnost je obvykle přílohou účetního dokladu.
Účetní doklady má organizace založeny po dobu archivace až do doby skartace.
Vysvětlení: Paragon za nákup není účetním dokladem, účetním dokladem je výdajový
pokladní doklad, který obsahuje náležitosti dle článku Čl. 4 a kterým se operace
zaznamená do účetních knih.
2. Podklady pro účetní doklady jsou například pokladní doklady protistrany, paragony,
výdejky a příjemky materiálového charakteru, bankovní výpisy z účtů, protokoly
o převodu vlastnictví majetku, smlouvy, doklady ke mzdám, faktury všeho druhu,
odpisové plány, cestovní příkazy apod.
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3. Záznamem operace, která je uvedena na dokladu dle výše uvedeného bodu 2. do účetní
knihy (v software Ústředí nebo peněžního deníku u jednoduchého účetnictví samostatných
účetních jednotek okresních a krajských) a doplněním údajů dle §11 zákona o účetnictví
vzniká účetní doklad.
Čl. 4.
Náležitosti účetních dokladů (§11 zákona o účetnictví)
1. Podklad k účetnímu dokladu musí být k zaúčtování předložen průkazné podobě (čitelné,
u termopapíru ofocené, u dokladu vytištěného z e-mailu datum tisku opatřené označením
osoby, která doklad vytiskla a její podpis).
2. Účetní doklad musí podle §11 zákona o účetnictví mít tyto náležitosti:
a) označení účetního dokladu, nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo, že jde
o účetní doklad
b) popis obsahu účetního případu a označení účastníků, nevyplývá-li z účetního
dokladu alespoň nepřímo,
c) peněžní částku nebo údaj o množství a ceně,
d) datum vyhotovení účetního dokladu,
e) datum uskutečnění účetního případu, není-li shodné s datem podle písm. d),
f) další náležitosti, které jsou uvedeny v zákonu o DPH,
g) podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zúčtování.
Účetní doklady je účetní jednotka povinna vyhotovit bez zbytečného odkladu po zjištění
skutečností, které se jimi dokládají. V případě, že tuto zásadu není možné dodržet, účtuje se
o těchto skutečnostech do období, v němž se o nich dověděla. Potom je nutné posoudit daňové
hledisko podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Účetní doklady musí být čitelné a musí být vyhotoveny trvanlivým způsobem. V případě
dokladů vystavených na termopapírech, např. stvrzenky od čerpacích stanic, účetní jednotka
tyto doklady okopíruje a přiloží k originálu.
Vysvětlení
 Označení účetního dokladu – doklad může být označen jakkoliv, například faktura
není nikde definovaná a může být označena „zaplaťte“. Důležitý je obsah.
 Obsah účetního případu a jeho účastníky – popis účetního případu je důležitý a nutný
je i rozpis (nikoliv „kancelářské potřeby“). Účastníkem je druhá strana a musí být
jasné, kdo to je (zda firma, která má název nebo fyzická osoba. Důležité je IČO,
a adresa).
 Peněžní částku (v Kč, nebo cizí měně a u cizí měny kurs ČNB k převodu na Kč).
 Okamžik uskutečnění účetního případu (např. u pokladny je to při výdeji peněz člence
Svazu).
 Okamžik vyhotovení účetního dokladu (může být vystaven až následně, ale
u pokladny to nelze).
 Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné
za zaúčtování.
 Osoba odpovědná za účetní případ je ta, která může nákup objednat, nejvyšší
odpovědnou osobou je předsedkyně organizační jednotky.
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Čl. 5
Odpovědné osoby a podpisová oprávnění
Osobami odpovědnými nařídit nebo schválit účetní operaci jsou předsedkyně, které mohou
své pravomoci delegovat omezenou plnou mocí.
Čl. 6.
Schválení účetních dokladů
1. Schválení účetních dokladů se provádí odpovědnými osobami, které mají pravomoc
operaci nařídit, resp. realizovat. Schválení probíhá z hlediska věcného a formálního.
Vymezení těchto pojmů v jednotlivých případech je uvedeno v dalších částech této
směrnice.
2. Věcné hledisko kontroluje a schvaluje osoba odpovědná za účetní případ, která operaci
nařídila či realizovala a kontroluje správnost všech údajů, včetně početní správnosti
a přípustnosti. Při přezkušování přípustnosti jde o ověření, zda uskutečněná operace
odpovídá obecným nebo vnitřním předpisům.
3. Formální hledisko kontroluje osoba odpovědná za zaúčtování, jedná se o kontrolu
oprávnění pracovníků nařídit nebo schválit provedení operace, úplnost náležitostí
předepsaných pro účetní doklady.
4. Osoby odpovědné za účetní případ a zaúčtování schvalují účetní doklady z hlediska
věcného a formálního na úrovni těch částí ČSŽ, kde účetní operace vznikla.

Čl. 7.
Lhůty pro zaúčtování účetních dokladů
1. Schvalování a zpracování účetních dokladů musí probíhat ve lhůtách co nejkratších
a odpovídajících jejich charakteru. Je nezbytně nutné, aby se příslušný doklad vrátil
do účtárny ještě před jeho splatností. Doklady je nutné zaúčtovat nejpozději do 5
pracovních dnů po jejich obdržení.
Čl. 8.
Předkontace (platí pro podvojné účetnictví)
Součástí zaúčtování dokladů je i předkontace dokladů. Účetní doklad se opatří účtovacím
předpisem, který určuje účty, na které má být účetní případ zaúčtován. Účtovací předpis se
zapíše do předtisku na účetní doklad nebo do předkontačního razítka, které je nedílnou
součástí účetního dokladu. Zaúčtování se provádí podle účtovacího předpisu. Předkontaci
není třeba uvádět v případech, kdy z povahy věci vyplývá účelovost nákladů (např. odvod
srážek ze mzdy apod.)

Strana 3 (celkem 16)

B
Čl. 9.
Opravy v účetních záznamech
1. Provádět opravy v podkladech (přílohách) pro účetní doklad je nepřípustné. Pouze lze
v příloze dokladu formou prohlášení upřesnit obsah dokladu, např. vyloučit některé
položky ze zúčtování, pokud nebudou proplaceny atd.
Dále lze doplnit popis účetního případu tak, aby byl jednoznačný.
2. Opravy lze provádět v účetních záznamech tak, aby v souladu s §35 zákona o účetnictví
nevedly k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti a nepřehlednosti
účetnictví.
Pokud jsou opravy provedeny, musí být patrná osoba, která opravy provedla, kdy, jak
a z jakého důvodu.
3. Opravy nelze provádět po ukončení účetního období, resp. po sestavení účetní závěrky.
4. Opravou není doplnění informace na účetním záznamu, u které nedochází ke změně
původního účetního záznamu.
Čl. 10
Nepřerušenost dokladových řad
Odpovědní pracovníci organizačních jednotek (pokladní, hospodářka, účetní) jsou povinni
zabezpečit, aby číselná řada dokladů nebyla přerušena a byly archivovány veškeré doklady
dle této dokladové řady.
Pokud před zaúčtováním nového dokladu bude provedeno tzv. storno původního dokladu, je
třeba o tom vyhotovit zápis, který bude obsahovat důvod tohoto storna a stornovaný doklad
založit do dokladové řady.
Storno dokladu vzniká tím, že doklad bude přeškrtnut od jednoho roku do druhého a napsáno
slovo „STORNO“. Dále na volné ploše dokladu je nutno uvést důvod storna dokladu, datum a
osobu, která operaci provedla.
(Viz příloha č. 1 – vzory číselných řad)
Čl. 11.
Úschova účetních záznamů
1.Úschova účetních záznamů dle §31 zákona o účetnictví probíhá v těchto lhůtách:
 účetní závěrka a výroční zpráva 10 + 1 let (od konce účetního období, kterého
se týkají)
 účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy (vzor: příloha č. 2),
účtový rozvrh, přehledy, účetní deníky pro jednoduché účetnictví, knihy pohledávek,
závazků a majetku pro jednoduché účetnictví – 5 + 1 rok (od konce účetního období,
kterého se týkají);
 účetní záznamy (papírová či elektronická podoba) 5 + 1 rok (od konce účetního
období, kterého se týkají)
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2. Úschova účetních záznamů dle §32 zákona o účetnictví pro jiné účely:
 Dotační projekty – 10 + 1 rok od konce období, kterého se týkají, pokud v daném
projektu není stanoveny delší doba.
3. Archivace a skartace se řídí Směrnicí pro ukládání a vyřazování písemností z roku
2008.
Tato směrnice obsahuje i archivaci mzdové agendy (mzdové listy – 45 let, agenda pro
zdravotní pojištění a sociální pojištění 10 let a podklady k výplatě mezd 10 let.

Část B
Oběh dokladů
Čl. 12
Mzdové podklady
1. Podklady pro výpočet mzdy a odvodů předávají do třetího pracovního dne v měsíci
vedoucí krajských středisek a předsedkyně ústředí. Propočet mezd zpracovává pověřená
mzdová účetní. Podklady musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou potřebné pro
výplatu mezd.
2. Osoba, která zpracovává mzdy je povinna evidovat podklady podle odst. 1 a doklady,
které jsou dány zákonem:






Zákoník práce 262/2006 Sb.,
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb.,
Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.,
Zákon o sociálním zabezpečení 589/1992 Sb.,
Zákon o veřejném zdravotním pojištění 48/1997 Sb.

3. Převod výplaty na osobní účet zaměstnance je na základě uvedení účtu v pracovní
smlouvě. Taktéž je nakládáno i s výplatní páskou.
4. V pracovní smlouvě je uvedena povinnost nahlášení změn (včetně zdravotní
pojišťovny).
Čl. 13.
Objednávky
Objednávku vystavuje osoba odpovědná za účetní případ, nebo osoba jí pověřená plnou mocí.
Tzn., že objednávky mohou samostatně vystavit předsedkyně a vedoucí organizací, které mají
samostatné IČ. Za okresní a základní organizace objednávku podepisuje předsedkyně ČSZ,
pokud neudělí písemnou plnou moc předsedkyni ORŽ nebo ZO.
a)
b)
c)
d)

pro ústředí ČSŽ– předsedkyně, ředitelka,
pro Krajskou organizaci – krajská vedoucí střediska, předsedkyně KRŽ,
pro Okresní organizaci – předsedkyně ORŽ,
pro Základní organizaci – předsedkyně ZO, nebo
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e) jimi pověřená osoba.
Upozornění: pokud je objednávka akceptovaná (podepsaná) druhou stranou, mění se
ve smluvní vztah.
Vzor: příloha číslo 3
Čl. 14
Přijaté faktury
1. Přijaté faktury schvaluje osoba oprávněná vystavit objednávku, popř. jí pověřená osoba.
 Věcnou správnost schvaluje osoba odpovědná za účetní případ (vystavila objednávku).
 Formální správnost schvaluje osoba odpovědná za zaúčtování.
Náležitosti účetního dokladu jsou doplněny na tzv. kontačním razítku:
Účetní jednotka:

Český svaz žen, z.s.

účet MD

Kč

Předsedkyně:
(osoba odpovědná za účetní případ)
Ekonom:
(osoba odpovědná za zaúčtování)
Dne:
Datum vyhotovení účetního dokladu:

Po vyplnění podpisů obou osob je možno doklad proplatit.
2. Fakturu přijatou spolu s objednávkou a dalšími podklady předloží osoba odpovědná za
účetní případ osobě odpovědné za zaúčtování:
a) zapíše fakturu do příslušné evidence,
b) provede formální přezkoušení,
c) provede úhradu faktury,
d) zaúčtuje.

Čl. 15
Vydané faktury
Osobou oprávněnou k vydávání faktur je účetní. Tato osoba je povinna vyhotovit doklad bez
zbytečného odkladu po předložení podkladů od osoby odpovědné za účetní případ nebo dle
uzavřené smlouvy.
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Čl. 16.
Pokladní doklady
1. Vzor pokladního dokladu (příjmový a výdajový).
2. Ruční (papírové) pokladní doklady musí být před číslovány.
3. Každý výdajový a příjmový pokladní doklad bude očíslován a bude obsahovat veškeré
předepsané náležitosti. Na výdajový a příjmovém pokladním dokladu bude uvedeno
datum skutečné výplaty, nikoliv datum, které je uvedeno na paragonu.
4. Pokladní doklad je obvykle doložen přílohami (paragon, jízdenka), proto je nutno
počet příloh vyplnit.
5. Sběrný pokladní doklad je možno použít pro stejné typy pokladních dokladů, např.
poštovné.
6. Zaměstnancům, či dobrovolným pracovníkům lze poskytovat provozní zálohy v těchto
případech:
a) zálohu na předpokládané výdaje spojené s pracovní cestou,
b) zálohu na opakující se výdaje,
c) zálohu na větší náklady v hotovosti, které nelze hradit jiným způsobem.
Zálohu je nutno vyúčtovat vždy k 31.12.
Firma: Český svaz žen z.s.
CZ: 00442801

Výdajový pokladní doklad č. XX
Ze dne: ……………….

Počet
příloh: X
(např.
paragon)

Vyplaceno:
Jméno a adresa
Průkaz totožnosti

Celkem Kč: …………

Slovy:
Účel výplaty: …………………………………………..
Schválil (osoba odpovědná za účetní případ):
Omastek J.

Kč

TEXT

Zaúčtoval: (osoba odpovědná za
zaúčtování):………………….
Dne: ……………..
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Podpis příjemce: ………………

Podpis pokladníka:
…………………….
MD

DAL

Přezkoušel (věcná a formální správnost – zákon
tyto údaje nepožaduje)
Podpis

Dne

Podpis

B
Čl. 18.
Ostatní doklady
Ostatní doklady – jedná se o interní doklady podvojného účetnictví, které jsou pouze na
ústředí. Nemohou se vyskytnout v účetnictví jednoduchém.
Část C
Účetní knihy
ČL. 19.
Podvojné účetnictví
Podvojné účetnictví použije pro sestavení přílohy v účetní závěrce v úvodu níže uvedenou
přílohu pro jednoduché účetnictví.
Čl. 20
Jednoduché účetnictví – účetní závěrka
Příloha v účetní závěrce
Název účetní jednotky:
Sídlo právnické osoby:
IČ:
Zápis do veřejného rejstříku:
Právní forma:
Účel, za jakým byla zřízena:
Rozvahový den:
Účetní období:
Okamžik sestavení účetní závěrky:
Podpisový záznam statutárního orgánu:

Zakladatel nebo zřizovatel:
Hlavní činnost:
Hospodářská činnost:
Organizační složky:
Vklad do vlastního jmění:
Zapsání vkladu do rejstříku:
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Přehled o majetku a závazcích
A. Majetek
01 Dlouhodobý nehmotný majetek
02 Dlouhodobý hmotný majetek
03 Finanční majetek
04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
05 Peněžní prostředky na bankovních účtech
06 Zásoby
07 Pohledávky
08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté
09 Ostatní majetek
10 Majetek celkem

0

B. Závazky
01 Závazky
02 Úvěry a zápůjčky přijaté
03 Závazky celkem

0

99 Rozdíl majetku a závazků

0

Přehled o příjmech a výdajích
A. Příjmy
01 Prodej zboží
02 Prodej výrobků a služeb
03 Příjmy z veřejných sbírek
04 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky
05 Přijaté členské příspěvky
06 Dotace a příspěvky přijaté z veřejných
rozpočtů
07 Ostatní
08 Průběžné položky
09 Kursové rozdíly
10 Příjmy celkem

0

B. Výdaje
01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
02 Materiál
03 Zboží
04 Služby
05 Mzdy
06 Pojistné za zaměstnance a
zaměstnavatele
07 Ostatní osobní výdaje
08 Ostatní
09 Průběžné položky
10 Kursové rozdíly
11 Výdaje celkem

0

99 Rozdíl příjmů a výdajů

0
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Část D
Společná a závěrečná ustanovení
Čl. 19.
Společná ustanovení.
1. Inventarizace majetku se provádí podle směrnice o inventarizaci majetku ČSŽ.
2. Archivace účetních dokladů se provádí podle směrnice o archivaci ČSŽ a podle zákona
o archivnictví.
3. Účtový rozvrh se vyhlašuje podle směrnice o účtovém rozvrhu.
4. Cestovné řeší směrnice ČSŽ o cestovném a zákoník práce.
5. Hmotný a nehmotný majetek – oceňování, zařazení, evidence, účtování, odpisování,
vyřazení – se provádí dle směrnice ČSŽ.

Datum účinnosti: 25.8.2018
Datum vydání: 1.9.2018

Směrnici vydal: Český svaz žen z.s.
Směrnici zpracoval: Ekonomická komise Českého svazu žen z.s.
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Příloha č. 1
Vzory číselných řad dokladů: přijaté faktury, vydané faktury, pokladna, výpisy,
interní doklady
doklad
FP
FV
PDP
PDV
BÚ
ID

Popis
faktura přijatá
faktura vydaná
příjmový pokladní doklad
výdajový pokladní doklad
výpis z běžného účtu
interní doklad
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P 1, P 2 ………………
V 1, V 2 …………
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Příloha č. 2
Vzory inventarizačních protokolů:
1. Dlouhodobý hmotný majetek
Účetní jednotka:

Český svaz žen z.s.

Fyzická inventura k 31.12. ………………… dlouhodobého hmotného majetku (přepočet)

Účet:
Účet:
Řádek
Číslo

stav dle
HK

stav fyzický

manko

přebytek

pořizovací
Cena

datum
pořízení

oprávky
celkové

odpis
roční

Název:
Název:
inventární
číslo

název dlouhodobého
majetku

součet:
Inventura započata dne:
Inventura ukončena dne:
Inventarizační komise:

Jméno a příjmení:
Předseda
Člen
Člen
odpovědný pracovník
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2. Drobný hmotný majetek
Účetní jednotka:

Český svaz žen z.s.

Fyzická inventura k 31.12. ………………… drobného majetku (přepočet)
Poznámka:

řádek
číslo

inventární
Číslo

název dlouhodobého
majetku

součet:
Inventura započata dne:
Inventura ukončena dne:
Inventarizační komise:

přírůstek
roku

cena od 1
do 10 000

cena 10 000
až 40 000

Jméno a příjmení:
předseda
člen
člen
odpovědný pracovník
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počáteční
Stav

úbytek
roku

konečný
zůstatek

nově vyřazeno
zařazeno v roce

Podpis:

B
3. Pokladna
Účetní jednotka:

Český svaz žen z.s.

Kč

Fyzická inventura k 31.12. ………………… pokladní hotovosti (přepočet)
stav dle
HK
Účet:
Účet:

stav fyzický

manko

přebytek

Název:
Název:
bankovka počet kusů
5000
2000
1000
500
200
100
50
20
10
5
2
1
součet
X

Inventura započata dne:
Inventura ukončena dne:
Inventarizační komise:
předseda
člen
člen
odpovědný pracovník

Jméno a příjmení:

Kč

Podpis:

Prohlášení pokladníka:
Dne ……………………. jsem uzavřela s účetní jednotkou dohodu o odpovědnosti. V roce
………………………. byly v pokladním deníku zaúčtovány veškeré doklady týkající se
příjmů a výdajů. Jiné doklady k proplacení mi nebyly předloženy.
Dne ……………………

--------------------------------------podpis pokladníka
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4. Běžný účet
Účetní jednotka:

Český svaz žen z.s.

Kč

Fyzická inventura k 31.12. ………………… běžného účtu (dokladová)

Účet:
Účet:

stav dle
výpisu

ano
ano

ne
ne

manko

Název:
Název:

Je přiložen výpis k 31.12.
Je přiložena konfirmace k 31.12.

Inventura započata dne:
Inventura ukončena dne:
Inventarizační komise:
Předseda
Člen
Člen
odpovědný pracovník
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stav dle
HK

Jméno a příjmení:

Podpis:

přebytek
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Příloha č.3
Objednávka

Objednávka č. XX

Český svaz žen z.s., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

IČ:
00442801
DIČ:
nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: 110318554/0300
257 003
tel:
283
www.csz.cz
Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, L 544
Datum splatnosti:
do 30 dnů od realizace dodávky
Záruka: 24 měsíců od realizace dodávky

Objednáváme u vás dodávku:

Vyřizuje:
Tel:
mail:
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Mikšovská Dana
731 779 634
ekonomika@csz.cz

Stanovy
ČESKÉHO SVAZU ŽEN z.s.

Preambule
Český svaz žen z.s. (dále také jako „spolek“, „ČSŽ“ nebo „svaz“) je nezávislý, dobrovolný
spolek, který působí na území České republiky. Sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost,
náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy. Je otevřen
spolupráci se všemi sympatizujícími. Programové cíle jsou rozpracovány v základním
dokumentu Programová orientace ČSŽ. Jeho posláním je aktivizovat činnost na všech úrovních,
inspirovat, podněcovat aktivity a tvořivost členek. Ve svém programu se ČSŽ hlásí k základním
dokumentům přijatým mezinárodním ženským hnutím a opírá se o mezinárodní dokumenty, k
nimž se přihlásila Česká republika.

I.
Statut spolku
1.1 Spolek je dobrovolná, nezávislá organizace sdružující členky na základě společného zájmu.
1.2 Spolek je právnickou osobou.
1.3 Spolek vytváří pobočné spolky.
1.4. Nevyplývá-li z textu něco jiného, míní se pro účely těchto stanov pojmem „spolek“ také
pobočné spolky a pojmem „orgány spolku“ také orgány pobočných spolků a nezapsaných
organizačních složek.
1.5 V otázkách výslovně těmito stanovami neupravených se postupuje dle zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku.

II.
Základní cíle činnosti spolku, základní formy činnosti
2.1 Základními cíli spolku jsou:
- prosazování rovnoprávného postavení žen a jejich potřeb ve společnosti
- podíl na zlepšování kvality života v místě působení
- aktivní podpora rodiny a partnerství v rodině, slaďování profese a rodiny, mezigeneračních
vztahů
- rozvoj osobnosti ženy formou vzdělávacích programů, poradenství a pomoc v sociální
oblasti
- humanitární aktivity
- uspokojování kulturně společenských zájmů členek

-1-

2.2 Ve svém programu se ČSŽ hlásí k základním dokumentům přijatým mezinárodním
ženským hnutím a opírá se o mezinárodní dokumenty, k nimž se přihlásila Česká republika.
2.3 Hlavní činnost spolku musí odpovídat výše uvedeným cílům spolku a realizuje se zejména
v následujících formách a funkcích:
spolku jako celku:
- administrativní (ekonomické zázemí organizace) a statutární;
- koordinační (předávání a získávání informací / podnětů do a z terénu);
- metodická (vč. školících aktivit pro členky i zaměstnance, vydávání interních materiálů a
zpravodajů);
- síťovací (spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi a sítěmi, včetně rozvoje
mezinárodní /zahraniční spolupráce, státní i místní samosprávou ad.);
- medializační (prosazování zájmů žen, prorodinné politiky, prezentace podnětů směrem na
orgány státní správy, zákonodárce, média; dále vztahy s veřejností, médii, informování o
činnosti organizace prostřednictvím centrálního webu ČSŽ a dalších internetových
platforem);
- vzdělávací, přednáškové a osvětové aktivity
na místní úrovni:
- vzdělávací, přednáškové a osvětové aktivity pro členky
- volnočasové aktivity pro děti, ženy, rodiny
- zájmové kroužky pro děti i dospělé
- vzájemně prospěšná činnost na místní úrovni (může zahrnovat i péči o seniory nebo jiné
skupiny vyžadující zvláštní péči/pozornost v obci)
- aktivity v oblasti péče o životní prostředí (od budování cyklostezek po čištění přírody
v okolí)
- aktivity vedoucí k udržování lidových / místních tradic a uměleckých řemesel
- organizování zábav a kulturních akcí na místní úrovni
- (podpora) zapojování žen do věcí veřejných a rozhodování na místní úrovni
- informační a poradenské aktivity pro nezaměstnané ženy (poskytují zejména krajské
pobočné spolky)
- vyvíjí aktivity v sociální oblasti
2.4 Další formy a konkretizaci činností a cílů spolku stanoví orgány spolku a jsou dále
rozpracovány v Programové orientaci ČSŽ.
2.5 Vedlejší hospodářská činnost
Spolek, jakož i jeho pobočné spolky mohou vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost
spočívající zejména v pořádání akcí, maloobchodu, reklamě a propagaci a dalších činnostech,
které slouží k podpoře hlavní činnosti nebo k hospodárnému využití spolkového majetku a
nejsou v rozporu s cíli spolku. Spolek je oprávněn pronajímat nemovitosti. V případě, že je
třeba k dané činnosti licence, koncese, živnostenského či jiného oprávnění, lze takovou činnost
vykonávat teprve po té, kdy příslušný pobočný spolek, popřípadě spolek hlavní, je-li toho třeba,
takové oprávnění obdrží. Výnos z vedlejší hospodářské činnosti lze využít pouze na pokrytí
souvisejících nákladů a dále na činnost spolku, popřípadě pobočného spolku, který výnos
vytvořil.
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III.
Doba trvání spolku
3.1 Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. IV
Vznik a zánik členství ve spolku
4.1.1 Členkou ČSŽ se může stát žena starší 18 let, svéprávná, která se ztotožňuje se stanovami,
cíli a programem ČSŽ. Členství v ČSŽ je dobrovolné a individuální. Na činnosti ČSŽ se mohou
finančně i jinak podílet sympatizující občané. Příslušnost členky k organizační struktuře, tedy
ke konkrétní platformě v rámci ČSŽ a jí nadřízené organizační struktuře, je dána přihláškou
zájemkyně popř. členky dle ustanovení 4.2.1 popř. 4.3.2 stanov.
4.1.2 Základní organizační platformou k organizaci členek ČSŽ na základě územního principu
jsou zpravidla na bázi obcí ustavené Základní organizace („ZO“), které mají charakter
pobočného spolku („základní pobočné spolky“), nebo neformálního uskupení bez právní
osobnosti („nezapsané ZO“).
4.1.3 Členky ZO jsou dále evidovány dle územního členění státu v územně nadřízených
okresních organizacích, které, jsou-li vytvořeny, mají charakter pobočného spolku („okresní
pobočné spolky“), nebo neformálního uskupení bez právní osobnosti („nezapsané okresní
organizace“) a dále v krajských organizacích, které mají charakter krajských pobočných spolků,
jež vedou evidenci všech ZO a všech okresních organizací.
4.1.4 Platformou sloužící k organizaci členek ČSŽ na základě zájmového principu, jsou
Tematické kluby („TK“). TK se dále dělí na Celorepublikové tematické kluby a Krajské
tematické kluby, tyto mají charakter pobočného spolku („tematické pobočné spolky“), nebo
neformálního uskupení bez právní osobnosti („nezapsané TK“).
4.1.5 Členky Celorepublikových TK jsou dále evidovány hlavním spolkem resp. Krajskou
organizací ČSŽ Praha, pod kterou spadají a členky Krajských TK jsou evidovány příslušnou
krajskou organizací.
4.1.6 Každá členka ČSŽ musí být evidována v jedné ZO, případně, pokud není evidována v ZO,
alespoň v jednom TK.
4.2.1 Do ČSŽ jsou zájemkyně o členství přijímány na základě písemné přihlášky s uvedením,
ve které ZO či TK chce být uvedená členka evidována (dále též „příslušná platforma“).
4.2.2 O přijetí za členku rozhoduje příslušná platforma. V případě přijetí vzniká členství
zaplacením povinného členského příspěvku. V rámci ČSŽ existují dva typy členských
příspěvků - povinný a doplňkový. Povinný členský příspěvek je povinna hradit každá členka
ČSŽ. O výši povinného členského příspěvku a způsobu jeho použití rozhoduje nejvyšší orgán
ČSŽ. Doplňkový členský příspěvek náleží ZO či TK, jež rozhodne, zda bude doplňkový členský
příspěvek členkami příslušné platformy hrazen, a pakliže rozhodne o jeho placení, rozhoduje
zároveň o jeho výši a stanoví způsob, jakým se vybere a určí jeho splatnost.
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4.2.3 Pokud je členka evidována v ZO a zároveň v některém TK, hradí povinný příspěvek pouze
v ZO. V rámci členství v TK hradí taková členka pouze příspěvek doplňkový, pokud jej
příslušný TK schválil dle čl. 4.2.2.
4.2.4 Dokladem členství je jednotný členský průkaz vystavený příslušným pobočným spolkem.
V případě, že dojde ke změnám a údaje na průkazu pozbudou platnosti, je členka povinna
bezodkladně tento vydat pobočnému spolku, který průkaz vystavil, nebo jeho nástupci v rámci
ČSŽ s žádostí o aktualizaci a doložit nové skutečnosti. Příslušný pobočný spolek vystaví člence
průkaz nový. V případě pochybností má právo vydat členský průkaz hlavní spolek.
4.2.5 Členství v hlavním spolku je podmíněno členstvím v pobočném spolku. Členství
v pobočném spolku zakládá automaticky členství ve spolku hlavním. V případě, že je členka
evidována v ZO či TK, které nejsou pobočným spolkem, stává se členka automaticky členkou
nejblíže nadřízeného pobočného spolku.
4.2.6 V případě, že na území pobočného spolku vznikne pobočný spolek s nižší územní
působností, stanou se členky vyššího pobočného spolku evidované v ZO spadající územně pod
vznikající pobočný spolek členkami nižšího pobočného spolku. Ustanovení 4.3.2 není dotčeno.
Členství v původním pobočném spolku tím zaniká.
4.2.7 V případě, že zanikne ZO či TK, ve kterém je členka evidována, postupuje se analogicky
podle ustanovení 4.3.2.
4.3.1 Každá členka může být evidována pouze v jedné ZO, přičemž k uspokojení svých zájmů
může hostovat a vyvíjet činnost i v jiných ZO, TK nebo pobočných spolcích ČSŽ.
4.3.2 Přeje-li si po přijetí členka změnu evidující ZO či TK, postupuje se analogicky jako při
přihlášce ke členství. Vznikem členství v nové ZO zaniká s okamžitou platností členství
v předchozí ZO a tomu odpovídající organizační struktuře včetně příslušného pobočného
spolku, není-li ZO sama pobočným spolkem. Vznikem členství v ZO či jiném TK automaticky
nezaniká členství v předchozím TK.
4.4 Členství v ČSŽ zaniká:
a) vystoupením - členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení členky o vystoupení
z ČSŽ, pobočného spolku, ZO nebo TK doručeno radě ZO nebo radě TK,
b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků - členství zaniká k 31. 12. toho roku,
za který nebyl příspěvek zaplacen,
c) vyloučením,
d) ztrátou svéprávnosti a úmrtím,
e) zánikem ZO, TK nebo pobočného spolku, jimiž je členka evidována, pokud ve lhůtě 30 dnů
nebude přijata v rámci jiné ZO či TK.
4.5 Členka může být vyloučena:
a) dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití v organizaci, které ohrozilo její řádný chod nebo
chod jejích orgánů,
b) porušuje-li nebo neplní povinnosti členky vyplývající ze stanov a ostatních vnitřních norem
ČSŽ, ačkoliv byla již písemně vyzvána příslušným orgánem ČSŽ, aby od takového jednání
upustila,
c) způsobila-li svým jednáním ČSŽ nebo jeho organizační jednotce nikoliv nepatrnou hmotnou
nebo jinou majetkovou újmu,
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d) byla-li pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný
čin.
4.6 O vyloučení členky rozhoduje ZO či TK, jejichž je členkou, nebo rada kteréhokoli
příslušného nadřízeného pobočného spolku nebo hlavní spolek. Vyloučením ze ZO, respektive
z příslušného pobočného spolku zaniká členství v hlavním spolku. Vyloučením z TK,
respektive z příslušného pobočného spolku, zaniká členství v hlavním spolku pouze, není-li
členka zároveň členkou ZO.
4.7 Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členských příspěvků.
4.8 Vyloučená členka se může znovu ucházet o členství po uplynutí jednoho roku ode dne
rozhodnutí o vyloučení.
4.9 Proti rozhodnutí o vyloučení se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o
vyloučení, a to k nejvyššímu orgánu organizační jednotky, jejíž rada o vyloučení rozhodla,
prostřednictvím orgánu, který o vyloučení rozhodl. O odvolání bude rozhodnuto na nejbližším
následujícím zasedání odvolacího orgánu. Odvolání má odkladný účinek. Až do rozhodnutí o
odvolání jsou pozastavena členská práva a povinnosti členky. Opomine-li odvolací orgán na
nejbližším následujícím zasedání rozhodnout, má se za to, že k vyloučení nedošlo.
4.10 Všechny ZO či TK jsou povinny vést seznam členek a tento seznam aktualizovat.
Nadřízenému pobočnému spolku a hlavnímu spolku jej poskytuje v aktuální podobě nejméně
ke konci kalendářního pololetí, a to do 30 dnů od jeho uplynutí. Pobočné spolky jsou povinny
vést seznam podřízených organizačních jednotek a členek ZO či TK, které pod ně spadají, a
tento seznam a jeho aktualizace poskytovat hlavnímu spolku. Seznam členek není veřejný.
Seznam členek je přístupný k nahlédnutí orgánům a členkám ČSŽ. Členka má právo na
potvrzení s výpisem ze seznamu členů, a to vůči ZO či TK, ve kterém je evidována. Nevydá-li
ZO či TK výpis v přiměřené lhůtě, může se členka obrátit na vyšší organizační jednotku.
Poplatek za provedení výpisu ze seznamu může stanovit rada organizační jednotky, která
potvrzení vydává.

V.
Práva a povinnosti členky ČSŽ
5.1 Práva členky jsou zejména:
a) zvolit si ZO nebo TK, ve kterém chce být evidována jako členka a podílet se na činnosti ČSŽ,
může se podílet i na činnosti v jiných ZO nebo TK,
b) volit a být volena do orgánů ČSŽ a jeho organizačních jednotek,
c) vyjadřovat názory a návrhy, diskutovat o nich, vznášet podněty a připomínky k činnosti ČSŽ,
d) účastnit se jednání všech orgánů ČSŽ, které jednají a rozhodují o jejím návrhu nebo její
osobě a obhajovat svá stanoviska.
5.2 Povinnosti členky jsou zejména:
a) dodržovat stanovy ČSŽ a ostatní vnitřní předpisy spolku vydané orgány ČSŽ a jeho
organizačními jednotkami,
b) plnit rozhodnutí přijatá podle těchto stanov a ostatních vnitrosvazových norem orgány svazu
a jeho organizačních jednotek a smluvní závazky s nimi uzavřené,
c) účastnit se aktivně práce v ČSŽ
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d) platit řádně členské příspěvky,
e) chránit majetek svazu a přispívat k účelnému hospodaření s ním,
f) zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno svazu a jeho organizačních
jednotek, dodržovat vůči ostatním členkám ohleduplnost, vzájemný respekt a zásady dobrého
soužití.

VI.
Ocenění, čestné členství ČSŽ
6.1 Členkám, funkcionářkám, orgánům spolku, případně i jiným osobám, institucím a
organizacím, které se zasloužily o rozvoj spolku, mohou být udělena svazová ocenění.
6.2 Jednou ze zvláštních forem svazového ocenění může být i udělení titulu zasloužilá členka.
6.3 Na základě návrhu orgánu na kterékoli úrovni může ÚRŽ udělit čestné členství zvlášť
zasloužilým osobám.

VII.
Organizační struktura spolku, organizační jednotky
7.1 Organizační struktura ČSŽ je budována na základě územního a zájmového principu.
7.2 Organizační jednotky spolku na základě územního principu jsou členěny do tři úrovní
podléhající územnímu členění České republiky:
1. základní organizace (ZO): základní pobočné spolky a nezapsané ZO
2. okresní organizace: okresní pobočné spolky a nezapsané okresní organizace
3. krajské organizace: krajské pobočné spolky
Pro účely těchto stanov se má za to, že krajské pobočné spolky jsou nadřízeny okresním
organizacím a základním organizacím, okresní organizace jsou nadřízeny základním
organizacím. Nadřízenost a podřízenost se realizuje pouze v mezích územní působnosti daných
organizačních jednotek bez ohledu na to, zda jsou zapsané ve spolkovém rejstříku, či nikoli.
7.3 Organizační jednotky spolku na základě zájmového principu jsou členěny do dvou úrovní:
1. Celorepublikové tematické kluby: tematické pobočné spolky a nezapsané TK
2. Krajské tematické kluby: tematické pobočné spolky a nezapsané TK
Pro účely těchto stanov se má za to, Celorepublikovým tematickým klubům je nadřízen hlavní
spolek resp. Krajská organizace ČSŽ Praha a Krajským tematickým klubům jsou nadřízeny
příslušné krajské organizace. Nadřízenost a podřízenost se realizuje bez ohledu na to, zda jsou
organizační jednotky zapsané ve spolkovém rejstříku, či nikoli.
7.4 Účetními jednotkami jsou hlavní spolek a pobočné spolky. Nezapsané organizační složky
účetně spadají pod hlavní spolek.
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7.5.1 Na území, kde působí okresní organizace, nelze založit nebo zachovat další okresní
organizace. Na území, kde působí krajská organizace, nelze založit nebo zachovat další
krajskou organizaci. O vzniku organizační jednotky rozhodne z podnětu členek a zájemkyň po
projednání s nadřízenými organizačními jednotkami hlavní spolek. O transformaci organizační
jednotky na pobočný spolek a naopak z pobočného spolku na nezapsanou organizační složku,
jakož i o zrušení organizační jednotky rozhodne příslušná organizační jednotka nadpoloviční
většinou všech hlasů nejvyššího orgánu dotčené organizační jednotky. Tím nejsou dotčena
ustanovení 7.6.2.4 a 7.7.2 těchto stanov. Transformace podléhá souhlasu hlavního spolku
(ČSŽ). Hlavní spolek si vyžádá stanovisko přímo nadřízených organizačních jednotek.
V případě, že dojde k územnímu překrytí působnosti dvou nebo více okresních organizací, věc
bude rozhodnuta nejblíže společně nadřízenou krajskou organizací. Proti rozhodnutí krajské
organizace může dotčená okresní organizace podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí k hlavnímu spolku. O odvolání rozhodne nejblíže následující ÚRŽ. Veškeré ostatní
územní nebo kompetenční spory rozhodne ÚRŽ a o odvolání proti rozhodnutí ÚRŽ vyšší orgán
ČSŽ. Odvolání mají odkladný účinek.
7.5.2 Dosavadní základní organizace, které nebyly zapsány do spolkového rejstříku jako
pobočné spolky, působí nadále jako nezapsané ZO. Jejich činnost se děje jménem a na účet
hlavního spolku. Dosavadní okresní organizace, které nebyly zapsány do spolkového rejstříku
jako pobočné spolky, působí nadále jako nezapsané okresní organizace. Jejich činnost se děje
jménem a na účet hlavního spolku. TK, které nebyly zapsány do spolkového rejstříku jako
pobočné spolky, působí nadále jako nezapsané TK. To nezbavuje osoby, které za organizační
složku v rámci její činnosti jednají, odpovědnosti za řádnou správu.
7.5.3 Zápisem do spolkového rejstříku lze nezapsanou ZO transformovat na základní pobočný
spolek, nezapsanou okresní organizaci na okresní pobočný spolek a nezapsaný TK na zájmový
pobočný spolek. Výmazem základního pobočného spolku ze spolkového rejstříku dochází
k jeho transformaci na nezapsanou ZO, výmazem okresního pobočného spolku na nezapsanou
okresní organizaci a výmazem zájmového pobočného spolku na nezapsaný TK, nedochází-li
k úplnému zániku organizační jednotky. Majetek vymazaného pobočného spolku přechází na
nadřízený pobočný spolek a, není-li ho, tak na spolek hlavní.
7.6.1 Pobočné spolky mají právní osobnost a svéprávnost. Statutárním orgánem pobočného
spolku je předsedkyně příslušné rady pobočného spolku. Statutární orgán pobočného spolku
odpovídá za to, že pobočný spolek bude řízen s péčí řádného hospodáře. V případě, že
předsedkyně přechodně není schopna vykonávat svou funkci, je ke všem úkonům zmocněna
místopředsedkyně jmenovaná příslušným orgánem organizační jednotky.
7.6.2.1 Nezapsané organizační jednotky nemají právní osobnost a plní evidenční,
administrativní a organizační funkci. Činnost nezapsané organizační jednotky řídí její orgány.
7.6.2.2 V mezích zájmů nezapsané organizační jednotky mohou příslušné orgány nezapsané
organizační jednotky zastupovat a zavazovat hlavní spolek navenek. Orgány nezapsané
organizační jednotky jsou povinny neprodleně informovat o všech právních jednáních
učiněných za hlavní spolek a dodat mu veškeré s tím související listiny. Vnitřní předpisy
hlavního spolku mohou omezit nebo rozšířit dispoziční oprávnění orgánů nezapsané
organizační složky.
7.6.2.3 V případě, že dojde k ohrožení zájmů spolku jednáním orgánů nezapsané organizační
jednotky, je statutární orgán hlavního spolku oprávněn, a uloží-li mu to ústřední rada žen svazu,
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též povinen přijmout opatření, svolat nejvyšší orgán nezapsané organizační jednotky a
v případě, že věc nesnese odkladu, sám odvolat předsedkyni nebo také místopředsedkyni
nezapsané organizační jednotky a dosadit na jejich místo správce, který bude spravovat
záležitosti nezapsané organizační jednotky až do doby, kdy nejvyšší orgán nezapsané
organizační jednotky prokazatelně zjedná nápravu.
7.6.2.4 V případě, že dojde k opakovanému ohrožení nebo porušení zájmů spolku nebo
k závažnému zásahu do zájmů ČSŽ, a to zejména, pokud jde o cíle organizace a hospodárnost
nakládání s majetkem, je hlavní spolek oprávněn rozhodnout o zrušení nezapsané organizační
jednotky nebo jiném opatření.
7.7.1 Pobočné spolky jsou oprávněny se zavazovat v právních vztazích pouze do výše svého
majetku, a to tak, aby nedošlo k majetkové újmě pobočného spolku. K uzavření právních
vztahů, kterými by bylo překročeno oprávnění dle předchozí věty, je třeba předchozího
souhlasu předsedkyně nadřízené organizační jednotky ČSŽ, případně předsedkyně ČSŽ.
Nadřízené pobočné spolky neručí za dluhy podřízených pobočných spolků, ledaže statutární
orgán nadřízeného pobočného spolku písemně schválil právní jednání podřízeného pobočného
spolku a písemně prohlásil, že se za splnění dluhu podřízeného pobočného spolku zaručuje.
ČSŽ neručí za dluhy pobočných spolků, ledaže statutární orgán ČSŽ na základě rozhodnutí
ÚRŽ podepíše za ČSŽ písemné ručitelské prohlášení.
7.7.2 V případě, že dojde k opakovanému ohrožení nebo porušení zájmů spolku nebo
k závažnému zásahu do zájmů ČSŽ, a to zejména, pokud jde o cíle organizace a hospodárnost
nakládání s majetkem, je hlavní spolek oprávněn rozhodnout o zrušení pobočného spolku nebo
jiném opatření.
7.8 Nemovitý majetek je vlastnictvím ČSŽ jako celku. Nabývají-li pobočné spolky nemovitý
majetek, nabývají jej vždy pro ČSŽ. Do katastru nemovitostí bude zapsán jako vlastník hlavní
spolek, tedy ČSŽ, a to i v případě, že k nabytí nemovitosti dojde právním jednáním pobočného
spolku. Okamžikem nabytí účinnosti těchto stanov přechází dosavadní nemovitý majetek
organizačních jednotek spolku na ČSŽ (jako celek).

VIII.
Orgány spolku
8.1 Orgány hlavního spolku a ostatních organizačních jednotek jsou:
a) na úrovni hlavního spolku (ČSŽ) - sjezd delegátek okresních organizací (dále jen „sjezd
ČSŽ“), ústřední shromáždění (dále jen „ÚS“) a ústřední rada žen (dále jen „ÚRŽ“),
b) na úrovni krajských organizací – krajská konference, krajská rada žen (dále jen „KRŽ“),
c) na úrovni okresních organizací - okresní konference, okresní shromáždění, okresní rada žen
(dále jen „ORŽ“),
d) na úrovni základních organizací – shromáždění členek ZO, rada ZO,
e) na úrovni tematických klubů – shromáždění členek TK, rada TK.
8.2 Orgány vykonávají svou působnost v rozsahu určeném stanovami. Jednání orgánů upravuje
jednací a volební řád orgánů. Orgány nezapsané organizační jednotky mají působnost
analogickou pobočným spolkům stejné úrovně s tím, že právní jednání orgánů nezapsané
organizační jednotky zavazuje hlavní spolek. Hlavní spolek je oprávněn rozhodnutí orgánů
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nezapsané organizační jednotky změnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po
té, kdy se o něm dozví.
8.3 Volební období je pro členky orgánů všech stupňů pětileté, s možností průběžné kooptace.
Orgán, jehož počet neklesl pod jednu polovinu, může kooptovat nové členky orgánu. Jejich
volební období končí s volebním obdobím ostatních členek orgánu.
8.4 Členky vyšších orgánů organizační struktury mají právo účastnit se jednání orgánů nižších
článků organizační struktury.
8.5 Jednání ZO, TK, okresních a krajských orgánů ČSŽ je usnášeníschopné, je-li na něm
přítomna alespoň jedna třetina všech oprávněných členek. Jednání ústředních orgánů ČSŽ je
usnášeníschopné, je-li na něm přítomna alespoň polovina všech oprávněných členek. Usnesení
je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členek.
8.6 Nižší články organizační struktury mají právo se obracet na vyšší orgány se svými návrhy
a připomínkami. Ty jsou povinny se jimi zabývat a neprodleně informovat o způsobu jejich
řešení ten orgán, který návrh nebo připomínku podal.
8.7 Shromáždění členek ZO, shromáždění členek TK, okresní shromáždění, okresní
konference, krajská konference a ústřední shromáždění:
- schvalují zaměření činnosti na své úrovni na dané období
- schvalují zprávu své rady o činnosti a hospodaření
- schvalují svůj rozpočet
- berou na vědomí zprávu své revizorky (revizorek) hospodaření, v případě ústředního
shromáždění zprávu ústřední revizní komise.
8.8 Shromáždění členek ZO, shromáždění členek TK, okresní shromáždění, okresní
konference, krajská konference a ústřední shromáždění (dále také jako „nejvyšší orgán“)
zpravidla svolává k tomu stanovami povolaný orgán příslušné organizační jednotky popř.
hlavního spolku (ČSŽ). V případě, že v průběhu 15 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nebyl
nejvyšší orgán svolán, může jej svolat kterákoli členka ČSŽ. Požádá-li o svolání nejvyššího
orgánu ZO alespoň 1/3 členek, o svolání nejvyššího orgánu TK alespoň 1/3 členek, o svolání
nejvyššího orgánu okresního organizace 1/3 základních organizací v daném okresu a o svolání
nejvyššího orgánu krajského pobočného spolku 1/3 okresních organizací z daného kraje, musí
být příslušný nejvyšší orgán svolán do 21 dnů. Nestane-li se tak, má právo svolat nejvyšší orgán
kterákoli členka ČSŽ.
8.9 Nejvyšší orgán se svolává písemně, na adresu členky, kterou členka ČSŽ sdělila, tak, aby
se konal zpravidla 21 dní ode dne svolání. Svolává se s uvedením programu, data, času a místa
konání. Pozvánka, která nebyla doručena proto, že si zásilku členka na adrese, kterou ČSŽ
sdělila, nevyzvedla, se má za doručenou.
8.10 Nejvyšší orgán při svém zasedání zvolí předsedajícího a zapisovatele. Zapisovatel pořídí
a předsedající potvrdí prezenční listinu podepsanou přítomnými členkami a zápis z jednání
obsahující především protokol o provedených hlasováních, doslovný přepis usnesení nevyššího
orgánu, jakož i další skutečnosti, který byly projednávány. Zápis se poskytne členkám v sídle
organizační složky a není-li jej, pak v sídle nejblíže nadřízeného pobočného spolku, a to
nejpozději do 30 dnů ode dne konání nejvyššího orgánu. Nezapsané organizační složky zašlou
bezodkladně zápis nejblíže nadřízenému pobočnému spolku.

-9-

IX.
Volební právo a volitelnost
9.1.1 Právo volit a být volena do orgánů spolku má každá členka.
9.1.2 Volitelná je pouze zletilá bezúhonná členka, která je svéprávná, v posledních 5 letech
nebyl na její majetek prohlášen konkurz ani konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku a
v posledních 5 letech nebyla vyloučena z ČSŽ. Doklady o splnění těchto podmínek lze,
neprokáže-li se opak, nahradit čestným prohlášením kandidátky. Zvolit nelze členku, jejíž
členství v daném orgánu vylučují stanovy, jejíž členství vylučuje členství v jiném orgánu, kde
je dána neslučitelnost funkcí, a zejména, která by se zvolením dostala do střetu zájmů.
9.2 Členka orgánů spolku může být ze své funkce odvolána orgánem, který jí do funkce zvolil.
9.3 Funkce členky orgánu spolku dále zaniká:
a) doručením písemného oznámení členky o vystoupení z funkce,
b) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,
c) zánikem spolku nebo zánikem příslušného orgánu
d) zánikem členství
e) ztrátou volitelnosti.
9.4 Jestliže funkce některé z členek orgánu spolku zanikne, je orgán, který volí členky tohoto
orgánu povinen zvolit její nástupkyni, pokud nebyla nástupkyně přijata do tohoto orgánu
kooptací. To platí v případě, že nezvolením nástupkyně členky, jejíž funkce zanikla, by bylo
porušeno ustanovení o minimálním počtu členek příslušného orgánu.

X.
Základní organizace
(dále jen „ZO“)
10.1 ZO se zakládají v místech, kde o tom rozhodne nejméně pět členek nebo zájemkyň o
členství. Sníží-li se početní stav ZO pod pět členek, ZO zaniká. ZO má formu pobočného spolku
(zapsaného ve spolkovém rejstříku), nebo nezapsané základní organizace bez právní osobnosti
(nezapsané ve spolkovém rejstříku).
10.2 Nejvyšším orgánem ZO je shromáždění členek ZO, která se schází podle potřeby na
základě rozhodnutí rady ZO, minimálně však jedenkrát ročně. Rada ZO je povinna svolat
shromáždění členek bez zbytečného odkladu tehdy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členek
ZO.
10.3 Shromáždění členek ZO kromě působnosti dle čl. 8.7 stanov rozhoduje zejména:
- o vzniku, zrušení, rozdělení, případně sloučení ZO
- volí a odvolává radu ZO, předsedkyni a místopředsedkyni rady ZO a revizorku hospodaření
- volí delegátku okresní konference
- volí delegátku okresního shromáždění
- rozhoduje v souladu s vnitřním předpisem spolku o výši doplňkového členského příspěvku
vlastní ZO, stanoví způsob, jak tyto příspěvky vybere a jejich splatnost.
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10.4 Orgánem základní organizace koordinujícím činnost ZO na místní úrovni je rada základní
organizace (dále jen „Rada ZO“).
10.5 Rada ZO má nejméně 3 členky a schází se dle potřeby, nejméně však 2x ročně.
Rada ZO zejména:
- řídí činnost ZO v období mezi shromážděními členek ZO
- vybírá členské příspěvky a odvádí je v souladu s ustanovením vnitřních předpisů
- schvaluje nakládání s finančními prostředky v souladu se směrnicemi o hospodaření ČSŽ
- vede účetnictví ZO
- je partnerem státní správy a samosprávy na místní úrovni
- je partnerem místních občanských iniciativ a spolku
- je předkladatelem a realizátorem projektů na místní úrovni.
10.6 ZO se zruší na základě rozhodnutí shromáždění členek ZO. Rada ZO o tomto rozhodnutí
podá písemně zprávu ORŽ. Toto shromáždění členek také rozhodne o vyrovnání všech závazků
ZO. Majetkový zůstatek nemůže být převeden mimo ČSŽ a přechází na územně vyšší
organizaci ČSŽ.
10.7 Základní organizace může rovněž zaniknout rozhodnutím ÚRŽ obvykle na základě návrhu
okresního shromáždění nadřízené okresní organizace, případně krajské organizace, pokud je
tato ZO nefunkční, nevybírá a neodvádí za své členky členské příspěvky, po dobu více jak dvou
let nevyvíjí žádnou činnost, nezapojuje-li se do činnosti okresní organizace, popřípadě pokud
vykonává svoji činnost v rozporu se stanovami, vnitrosvazovými normami nebo obecně
závaznými platnými právními předpisy.

XI.
Okresní organizace
11.1 Okresní organizaci tvoří všechny ZO působící v příslušném okrese. Okresní organizací je
okresní pobočný spolek ČSŽ zapsaný ve spolkovém rejstříku nebo nezapsaná okresní
organizace bez právní subjektivity (nezapsaná ve spolkovém rejstříku). Okresní organizaci
nelze založit v okrese, kde působí jiná okresní organizace.
11.2 Nejvyšším orgánem okresní organizace je okresní konference, která se schází minimálně
v souvislosti s konáním sjezdu ČSŽ a která kromě působnosti stanovené v čl. 8.7 stanov
zejména:
- volí a odvolává ORŽ, předsedkyni a místopředsedkyni ORŽ, revizorky hospodaření a členku
ústředního shromáždění
- volí a odvolává členku KRŽ
- volí delegátku/ky krajské konference.
11.3 Okresní shromáždění je nejvyšším orgánem v období mezi okresními konferencemi.
Schází se podle potřeby na základě rozhodnutí ORŽ, minimálně však jedenkrát ročně. ORŽ
musí shromáždění svolat bez zbytečného odkladu tehdy, požádá-li o to alespoň jedna třetina
všech ZO v příslušné oblasti.
11.4 Orgánem okresní organizace koordinujícím činnost ZO na území svého okresu je Okresní
rada žen (dále jen „ORŽ“).
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11.5 ORŽ má nejméně 5 členek a schází se dle potřeby, nejméně však 2x ročně.
ORŽ mimo jiné:
- je partnerem státní správy a samosprávy příslušného územního celku
- je partnerem okresních občanských iniciativ a spolků
- schvaluje nakládání s finančními prostředky v souladu se směrnicemi o hospodaření ČSŽ
- vede účetnictví okresní organizace
- je předkladatelem a realizátorem projektů.
11.6 Okresní organizace zaniká v případě, že počet základních organizací v její působnosti
klesne pod 3 organizace. Okresní organizace se ruší na základě rozhodnutí ORŽ a podá o tomto
rozhodnutí zprávu příslušné KRŽ a ÚRŽ. ORŽ rozhodne o vyrovnání všech závazků okresní
organizace. Majetkový zůstatek nemůže být převeden mimo ČSŽ a přechází na územně vyšší
orgán ČSŽ, tj. na příslušnou krajskou organizaci. Všechny povinnosti bývalé okresní
organizace vůči ZO pak plní krajská organizace.

XII.
Krajské organizace
12.1 Krajskou organizaci tvoří všechny okresní organizace a tematické kluby na území kraje.
Krajskou organizaci ČSŽ Praha tvoří také Celorepublikové tematické kluby. Krajská
organizace má formu pobočného spolku.
12.2 Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajská konference, která se schází minimálně
v souvislosti s konáním sjezdu ČSŽ a která kromě působnosti stanovené v čl. 8.7 stanov, volí
a odvolává
- předsedkyni KRŽ
- místopředsedkyni KRŽ
- revizorku (revizorky) hospodaření
- členku ÚRŽ
- delegátku/ky sjezdu ČSŽ z členek okresních organizací a tematických klubů v rámci svého
kraje; nepůsobí-li v rámci kraje nad základní organizací okresní organizace, volí krajská
konference delegátku/ky sjezdu ČSŽ také z členek dotčených základních organizací v rámci
svého kraje a nepůsobí-li v rámci kraje žádná okresní organizace, volí krajská konference
delegátku/ky sjezdu ČSŽ z členek všech základních organizací v rámci svého kraje.
12.3 Orgánem krajské organizace koordinujícím činnost okresních organizací a tematických
klubů na území kraje je Krajská rada žen (dále jen „KRŽ“), která je mimo jiné:
- partnerem státní správy a samosprávy v kraji
- partnerem krajských občanských iniciativ a spolků
- předkladatelem a realizátorem projektů
- rozvíjí krajské aktivity
- schvaluje nakládání s finančními prostředky
- vydává krajský zpravodaj
- vede účetnictví krajské organizace
12.4 KRŽ se schází podle potřeby, nejméně však 2 x ročně. Požádá-li nejméně třetina okresních
organizací a příslušných tematických klubů o svolání krajské konference, je KRŽ povinna ji
neprodleně svolat.
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12.5 KRŽ vzniká volbou a má nejméně 5 členek. Každá okresní organizace a tematický klub
má právo volit do KRŽ jednu členku, v případě menšího počtu okresů a příslušných
tematických klubů než 3 dvě členky, z funkce může tyto odvolat. Členkou KRŽ je dále vedoucí
krajského střediska a není-li jí, pak krajská koordinátorka, jež zajišťuje chod organizace v kraji.
12.6 Krajská organizace zaniká v případě, pokud na území kraje neexistuje žádná ZO či TK.
Krajská organizace se zruší na základě rozhodnutí KRŽ a podá o tomto rozhodnutí zprávu ÚRŽ.
KRŽ rovněž rozhodne o vyrovnání všech závazků krajské organizace. Majetkový zůstatek
přechází na hlavní spolek (ČSŽ). Hlavní spolek má rovněž právo majetkový zůstatek nabídnout
svým organizačním jednotkám anebo, zejména pokud pasiva převyšují aktiva, jej též
odmítnout.

XIII.
Tematické kluby
(dále jen „TK“)
13.1 TK se zakládají na základě konkrétního společného zájmu nejméně pěti členek nebo
zájemkyň o členství, které rozhodnou o založení TK. TK se zakládají ve dvou úrovních dle
územního členění ČR, a to v Celorepublikových TK a Krajských TK. Sníží-li se početní stav
TK pod pět členek, TK zaniká. TK má formu pobočného spolku (zapsaného ve spolkovém
rejstříku), nebo nezapsaného tematického klubu bez právní osobnosti (nezapsaného ve
spolkovém rejstříku).
13.2 Nejvyšším orgánem TK je shromáždění členek TK, které se schází podle potřeby na
základě rozhodnutí rady TK, minimálně však jedenkrát ročně. Rada TK je povinna svolat
shromáždění členek bez zbytečného odkladu tehdy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členek
TK.
13.3 Shromáždění členek TK kromě působnosti dle čl. 8.7 stanov rozhoduje zejména:
- o vzniku, zrušení, rozdělení, případně sloučení TK
- volí a odvolává radu TK, předsedkyni a místopředsedkyni rady TK a revizorku hospodaření
- rozhoduje v souladu s vnitřním předpisem spolku o výši doplňkového členského příspěvku
vlastní TK, stanoví způsob, jak tyto příspěvky vybere a jejich splatnost
- volí a odvolává členku KRŽ
- volí delegátku/ky krajské konference.
13.4 Orgánem základní organizace koordinujícím činnost TK je rada tematického klubu (dále
jen „Rada TK“).
13.5 Rada TK má nejméně 3 členky a schází se dle potřeby, nejméně však 2x ročně.
Rada TK zejména:
- řídí činnost TK v období mezi shromážděními členek TK
- vybírá členské příspěvky a odvádí je v souladu s ustanovením vnitřních předpisů
- schvaluje nakládání s finančními prostředky v souladu se směrnicemi o hospodaření ČSŽ
- vede účetnictví TK
- je partnerem státní správy a samosprávy
- je partnerem občanských iniciativ a spolku
- je předkladatelem a realizátorem projektů.
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13.6 TK se zruší na základě rozhodnutí shromáždění členek TK. Rada TK o tomto rozhodnutí
podá písemně zprávu příslušné KRŽ . Toto shromáždění členek také rozhodne o vyrovnání
všech závazků TK. Majetkový zůstatek nemůže být převeden mimo ČSŽ a přechází na
nadřízenou organizaci ČSŽ.
13.7 TK může rovněž zaniknout rozhodnutím ÚRŽ obvykle na základě návrhu nejvyššího
orgánu TK nadřízené organizace pokud je tato TK nefunkční, nevybírá a neodvádí za své členky
členské příspěvky, po dobu více jak dvou let nevyvíjí žádnou činnost, nezapojuje-li se do
činnosti ČSŽ, popřípadě pokud vykonává svoji činnost v rozporu se stanovami, vnitřními
předpisy ČSŽ nebo obecně závaznými platnými právními předpisy.
XIV.
Ústřední orgány ČSŽ
14.1 Nejvyšším orgánem ČSŽ je sjezd ČSŽ. Sjezdu jsou oprávněny se účastnit a hlasovat na
něm delegátky volené krajskou konferencí způsobem stanoveným v ust. 12.2 stanov,
předsedkyně KRŽ a členky ÚRŽ Sjezd ČSŽ zejména:
- schvaluje zprávu o činnosti ČSŽ a hospodaření za uplynulé volební období
- schvaluje změny v Programové orientaci ČSŽ, změny ve stanovách ČSŽ a zaměření činnosti
ČSŽ na další období
- schvaluje výhled hospodaření na volební období
- volí předsedkyni ČSŽ a Ústřední revizní komisi
- bere na vědomí volbu členky ÚRŽ, a to vždy jednu za krajskou organizaci
- bere na vědomí volbu členek ÚS
- rozhoduje o zrušení ČSŽ, a to na základě výsledků celosvazové diskuse
- rozhoduje o výši a způsobu použití povinného členského příspěvku.
14.2 V období mezi sjezdy ČSŽ je nejvyšším orgánem ČSŽ Ústřední shromáždění (dále jen
„ÚS“). Je složeno z delegátek okresních organizací a členek ÚRŽ. Kromě působnosti
stanovené v čl. 8.7 stanov, zejména:
- na základě potřeb a vývoje v organizaci je oprávněno rozhodnout o změně organizační
struktury ČSŽ a o změně sídla ústředí a orgánů ČSŽ
- má právo volit předsedkyni ČSŽ na období do konání sjezdu ČSŽ
- bere na vědomí volbu členky ÚRŽ, zvolenou krajskou organizací, na období do konání
dalšího sjezdu
- rozhoduje o výši a způsobu použití povinného členského příspěvku v době mezi sjezdy.
14.3 ÚS se schází minimálně 1 x ročně. Svolává je ÚRŽ. ÚRŽ musí ÚS svolat bez zbytečného
odkladu i tehdy, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech okresních organizací ČSŽ.
14.4 Ústřední rada žen (dále jen „ÚRŽ“) se skládá maximálně ze 17 členek. Tvoří ji zástupkyně
jednotlivých krajů zvolené krajskými konferencemi a vzaté na vědomí sjezdem ČSŽ,
předsedkyně ČSŽ a předsedkyně Nadace Žena. Na svém 1. zasedání ÚRŽ volí ze svého středu
místopředsedkyni ČSŽ. Schází se podle potřeby, nejméně však 4x ročně. ÚRŽ zejména:
- řídí činnost ČSŽ v období mezi ÚS
- odpovídá za činnost organizace
- rozhoduje o počtu a složení zaměstnanců placených z prostředků ČSŽ v rámci rozpočtu ČSŽ
schváleného ÚS
- na návrh ORŽ, případně KRŽ, ruší ZO nebo TK

- 14 -

-vytváří a ruší pobočné spolky a organizační jednotky, zapisuje a vymazává je ze seznamu
pobočných spolků v Příloze č.1 těchto stanov, který vede, a který průběžně aktualizuje.
14.5 Statutárním orgánem ČSŽ je předsedkyně ČSŽ.
14.6 Předsedkyně ČSŽ může být zvolena maximálně na 3 volební období po sobě jdoucí a
zejména:
- řídí organizaci a rozhoduje o neodkladných otázkách činnosti ČSŽ v době mezi zasedáními
ÚRŽ, kterou o svých rozhodnutích následně informuje
- svolává ÚRŽ
- vykonává veškeré právní úkony a jedná jménem spolku navenek
- může pověřit vykonáním právního úkonu jinou osobu
- schvaluje úkony organizačních jednotek dle čl. 7.8 stanov
- odpovídá za plnění rozhodnutí ústředních orgánů spolku, vedení účetní evidence a plnění
souvisejících zákonných povinností a plynulý chod spolku.
14.7 Místopředsedkyně ČSŽ zastupuje ČSŽ v době dočasné neschopnosti předsedkyně zastávat
svou funkci. Pro práva a povinnosti místopředsedkyně platí obdobně čl. 14.6 stanov.
14.8 Předsedkyně, místopředsedkyně a další osoby pověřené správou nebo řízením se řídí
v ekonomických otázkách v mezích těchto stanov a zákona Směrnicemi o hospodaření ČSŽ.

XV.
Revizní orgány
15.1 Revizními orgány jsou revizorky hospodaření tematických klubů, základních, okresních a
krajských organizací a ústřední revizní komise (dále jen „ÚRK“) na celosvazové úrovni.
V každé základní, okresní a krajské organizaci a tematickém klubu působí minimálně 1
revizorka. Organizační jednotky jsou povinny vést seznam revizorek a tento i jeho aktualizace
poskytnout vždy bez zbytečného odkladu nadřízené organizační jednotce a hlavnímu spolku.
15.2 Ústřední revizní komise se skládá minimálně z 3 revizorek.
15.3 Revizorky hospodaření pravidelně kontrolují hospodaření organizace dle potřeby,
minimálně 1x ročně a ÚRK zpravidla 4x ročně. Informují o svých zjištěních a předkládají
návrhy a doporučení výkonným orgánům ČSŽ příslušné organizační jednotky spolku, u které
působí. Kontrola zahrnuje jak kontrolu účetních dokladů, tak kontrolu hospodárnosti chování
příslušné organizační jednotky. Revizorky jsou oprávněny realizovat kontrolu v organizační
jednotce, ke které náleží a v organizačních jednotkách nižších. Výkonné orgány a statutární
orgány kontrolovaných organizačních jednotek jsou povinny poskytnout bez výhrad veškeré
písemné dokumenty týkající se organizační jednotky, které má organizační jednotka
k dispozici, poskytovat požadovaná vysvětlení, umožnit vstup do všech prostor a ke všem
věcem a majetkovým hodnotám, ke kterým má organizační jednotka práva. Neposkytnutí
součinnosti nebo neúplnost sdělení popřípadě předložených podkladů se považuje za hrubé
porušení povinností výkonného orgánu a statutárního orgánu.
15.4 Revizorky hospodaření, pokud jsou nejméně 3 v dané organizační jednotce, volí ze svého
středu předsedkyni. Předsedkyně má právo zúčastňovat se zasedání výkonného orgánu
příslušné organizační jednotky spolku. Má také právo navrhnout svolání nejvyššího orgánu
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organizační jednotky. Není-li jejímu návrhu výkonným orgánem vyhověno, může nejvyšší
orgán svolat sama.
15.5 Funkce revizorky (revizorek) hospodaření je neslučitelná s členstvím v jiném orgánu
hlavního spolku nebo jiné organizační jednotky. V případě kolize zanikají všechny funkce
dotyčné členky v orgánech ČSŽ resp. organizačních jednotkách. Tím není dotčeno právo
znovuzvolení.
15.6 Vyšší revizní orgány poskytují metodickou pomoc nižším revizním orgánům.
15.7 Revizorky sepíší závěry realizované revize a je-li to třeba, navrhnou doporučení. Revizní
zprávu zašlou statutárnímu orgánu kontrolované jednotky, statutárnímu orgánu organizační
jednotky, k níž patří, a hlavnímu spolku (ČSŽ). Statutární orgán kontrolované organizační
jednotky, má právo ve lhůtě 15 dnů od doručení revizní zprávy podat námitky a adresovat je
statutárnímu orgánu organizační jednotky, která revizi iniciovala a hlavnímu spolku ČSŽ.
15.8. Statutární orgán nadřízené organizační jednotky nebo hlavního spolku (ČSŽ) má právo
požádat příslušný orgán podřízené organizační jednotky o svolání nejvyššího orgánu
organizační jednotky. Není-li nejvyšší orgán svolán ve lhůtě 30 dnů, má statutární orgán, který
o svolání požádal právo svolat nejvyšší orgán dotčené organizační jednotky sám.

XVI.
Zásady hospodaření
16.1 ČSŽ a jeho organizační jednotky je neziskovou organizací, která rozvíjí a financuje činnost
z vlastních prostředků. Jejich zdrojem jsou zejména příjmy z členských příspěvků, finanční
prostředky ze získaných grantů, dary a výnosy ze zákonem povolených činností.
16.2 ČSŽ a jeho organizační jednotky se mohou zavazovat pouze do výše svého majetku.
Závazky, které nejsou kryty vlastním majetkem, mohou organizační jednotky ČSŽ přijmout za
podmínky uvedené v čl. 7.8 stanov. Podrobnosti upravují Směrnice o hospodaření ČSŽ,
schválené ÚS, které jsou povinny dodržovat všechny členky a všechny organizační jednotky
spolku.
16.3 Předkládat projekty a žádosti o granty jsou oprávněny všechny organizační jednotky ČSŽ
za podmínky uvedené v čl. 7.8 stanov.
16.4 K právnímu jednání směřujícímu ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností
organizačních jednotek a hlavního spolku k nemovitostem, nejde-li o krátkodobý nájem, je
nutný souhlas ÚRŽ. Není-li takový souhlas dán, je předsedkyně ČSŽ tímto zmocněna ke všem
jednáním směřujícím k uvedení faktického stavu do souladu se stanovami, schválenými
předpisy ČSŽ a v jejich mezích s vůlí ÚRŽ, a to i v případě, že se jedná o práva nebo povinnosti
výhradně se vztahující k organizační jednotce.
16.5 ČSŽ, ZO, TK, okresní organizace a krajské organizace mohou v rámci Programové
orientace ČSŽ provádět a organizovat zejména tyto činnosti:
a) pořádat školení, vzdělávací kurzy a poradenskou činnost pro ženy
b) poskytovat služby pro ženy, cvičení pro ženy, šití a půjčování masek, hlídání dětí
c) zprostředkovávat prodej výrobků žen
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d) zprostředkovávat prodej staršího šatstva, obuvi, sportovních potřeb, knih a hraček
e) provozovat vlastní a pronajatá zařízení
f) pořádat sportovní, kulturní, společenské akce a zájezdy pro ženy, děti a rodiny
g) pořádat příměstské a prázdninové tábory pro děti
h) provozovat Střední odbornou školu Morava o.p.s.
i) provozovat drobný prodej občerstvení při akcích, klubech žen apod.
j) zřizovat informační a poradenská centra
k) provádět publikační činnost
l) provozovat informační a poradenská centra, např. Vysočina o.p.s.
m) poskytovat sociální služby.
16.6 Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění
svých aktivit.
16.7 Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností
podle těchto stanov.
16.8 Spolek není oprávněn vytvářet zisk. Veškeré příjmy musí být využívány pro realizaci
činností naplňujících cíle tohoto spolku.
16.9 Všechny organizační jednotky spolku jsou povinny vést řádně a poctivě účetnictví a
předkládat toto účetnictví ÚRŽ v pravidelných termínech stanovených rozhodnutím ÚRŽ.

XVII.
Zánik spolku
17.1 Hlavní spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí sjezdu
ČSŽ
b) rozhodnutím soudu.
17.2 Zaniká-li hlavní spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně sjezd ČSŽ o
způsobu majetkového vypořádání.
17.3 Nepřejde-li celý majetek ČSŽ na právního nástupce, provede se likvidace. Likvidátora na
návrh ÚRŽ schvaluje ÚS. Majetkový zůstatek převede likvidátor na humanitární účely.
17.4 Pobočný spolek může být zrušen vedle důvodů uvedených výše také rozhodnutím ÚRŽ.
V případě, že pobočný spolek podá ve lhůtě 15 dnů k ČSŽ námitky, zrušení pobočného spolku
se odloží do rozhodnutí nejvyššího orgánu hlavního spolku. Do doby rozhodnutí nejvyššího
orgánu ČSŽ zaniká funkce stávajícího statutárního orgánu pobočného spolku a na jeho místo
nastoupí správkyně jmenovaná ÚRŽ, která bude jako statutární orgán zapsána do spolkového
rejstříku.

XVIII.
Sídlo spolku
18.1 Sídlem hlavního spolku je Praha.
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18.2. Výčet a sídla pobočných spolků jsou uvedena v Příloze č. 1 těchto stanov: Seznam
pobočných spolků.

XIX.
Závěrečná ustanovení
Toto je úplné znění stanov přijaté na Ústředním shromáždění ČSŽ konaném v Praze dne
9.6.2018.
Ustanovení odst. 15.5 stanov nabývá účinnosti dne 1.1.2015.
Stanovy byly schváleny na sjezdu ČSŽ konaném 10.3.1990 v Praze a platí ve znění změn
schválených na sjezdu ČSŽ konaném 28.11.1992 v Praze, na sjezdu ČSŽ konaném 15.11.1997
v Čelákovicích, na sjezdu ČSŽ konaném ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2002 v Benešově,
na sjezdu ČSŽ konaném v Praze ve dnech 24.-25.11.2007, na sjezdu ČSŽ konaném v Praze ve
dnech 24.-25.11.2012, na Ústředním shromáždění ČSŽ konaném v Praze dne 7.6.2014, na
Ústředním shromáždění ČSŽ konaném v Praze dne 26.11.2016 a na sjezdu ČSŽ konaném
v Praze dne 25.11.2017.
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