Úplné znění

STANOVY SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Preambule
Svaz měst a obcí České republiky (dále jen „Svaz“) je otevřenou, zájmovou, nestranickou
a nevládní organizací.
ČÁST PRVNÍ
§1
Název, sídlo, právní forma
1. Název zní: Svaz měst a obcí České republiky
2. Sídlo Svazu je v Praze.
3. Právní formou Svazu je Spolek.
§2
Účel a hlavní činnost Svazu
1. Účelem Svazu je zejména:
a) hájení společných zájmů a práv obcí sdružených ve Svazu v duchu
principů, z nichž vychází Evropská charta místní samosprávy,
b) vytváření podmínek pro řešení problémů a otázek společných pro členy
Svazu.
2. Hlavní činností Svazu je zejména:
a) předkládat Parlamentu České republiky, vládě České republiky, orgánům
krajů a dalším dotčeným institucím iniciativní a jiné návrhy zohledňující
požadavky obcí,
b) hájit a prosazovat společné zájmy a práva obcí České republiky a České
republiky u orgánů Evropských společenství,
c) spolupracovat se zahraničními organizacemi obdobného zaměření a být
členem mezinárodních organizací a spoluvytvářet podmínky pro
zahraniční aktivity členů Svazu,
d) podílet se na vytváření podmínek ke vzdělávání členů zastupitelstev obcí,
zaměstnanců obcí a zaměstnanců organizací zřizovaných obcemi,
e) podílet se na utváření podmínek pro meziobecní spolupráci.
3. Svaz se při své činnosti zaměřuje na oblasti komunitního a lokálního rozvoje,
odstraňování diskriminace, ochrany dětí a mládeže, kulturního dědictví a péče o něj,
ochrany občanských a lidských práv, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí,
podpory osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, rozvoje demokracie
a posilování právního státu, sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje a
sociálního dialogu, sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování, školství a
vzdělávání.
ČÁST DRUHÁ
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SVAZU
§3
Členství
1. Členem Svazu může být:
a) obec České republiky nebo

b) jiná právnická osoba.
2. O přijetí nového člena rozhoduje Předsednictvo Svazu (dále jen „Předsednictvo“) na
základě písemné žádosti o přijetí nového člena.
3. Členství ve Svazu zaniká:
a) dnem doručení rozhodnutí člena o vystoupení ze Svazu Předsednictvu,
b) dnem rozhodnutí Předsednictva o vyloučení člena ze Svazu.
4. O vyloučení člena ze zákonem stanovených důvodů1) rozhoduje Předsednictvo.
Rozhodnutí o vyloučení člena přezkoumává Kontrolní výbor2).
5. Při zániku členství nevzniká členu nárok na vrácení členských příspěvků ani jiné
majetkové vypořádání.
6. Kancelář Svazu vede seznam členů Svazu, přičemž zápisy a výmazy provádí na
základě skutečností dle odst. 2 až 4 tohoto ustanovení případně na základě jiných
právních skutečností ovlivňující seznam členů. Seznam členů Svazu, kteří udělili
souhlas s jeho uveřejněním, je zpřístupněn prostřednictvím sítě internet na www
stránkách Svazu.
§4
Práva a povinnosti člena Svazu
1. Člen Svazu má právo:
a) navrhnout sebe či svého zástupce do svazových orgánů s výjimkou
Sněmu Svazu a Komory Svazu,
b) předkládat podněty k činnosti svazových orgánů, vyjadřovat se k jejich
činnosti, obdržet odpověď na své podněty a být informován o veškeré
činnosti Svazu,
c) podílet se na akcích pořádaných Svazem,
d) využívat pro svazové potřeby služeb a zařízení Svazu.
2. Člen Svazu je povinen:
a) hájit zájmy Svazu, naplňovat cíle Svazu, plnit přijaté úkoly a dodržovat
Stanovy Svazu (dále jen „Stanovy") a usnesení orgánů Svazu,
b) zajistit účast svého zástupce na jednání těch orgánů Svazu, jichž je člen
nebo jeho zástupce členem,
c) oznámit volitelům nejpozději při své nominaci do orgánu Svazu své
členství nebo členství svého zástupce v jiném zájmovém sdružení
obecních samospráv s celostátní nebo regionální působností; ustanovení
předchozí věty se nevztahuje na případy členství v orgánech Svazu,
kterého nabývá člen Svazu nebo jeho zástupce v souvislosti se vznikem
členství ve Svazu,
d) oznámit prostřednictvím Kanceláře Svazu orgánu Svazu, jehož je členem,
vznik svého členství nebo členství svého zástupce v jiném zájmovém
sdružení obecních samospráv s celostátní nebo regionální působností, a to
bez zbytečného odkladu; ustanovení předchozí věty se nevztahuje na
případy členství v orgánech Svazu, kterého nabývá člen Svazu nebo jeho
zástupce v souvislosti se vznikem členství ve Svazu.

1)
2)

např. § 238 a § 239 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
§ 241 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

§5
Členský příspěvek
1. Povinnost uhradit roční členský příspěvek vzniká členovi Svazu k okamžiku vzniku
členství, dále pak vždy k 1. lednu kalendářního roku. Termín splatnosti členského
příspěvku stanoví Předsednictvo.
2. Výši členského příspěvku nebo způsob výpočtu členského příspěvku stanoví u členů
Svazu uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) Sněm, nepřenese-li tyto pravomoci na Radu a
u členů Svazu uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) Rada. V roce, ve kterém členovi
vzniklo členství ve Svazu, se výše ročního členského příspěvku snižuje o ¼ ročního
členského příspěvku za každé kalendářní čtvrtletí předcházející čtvrtletí, ve kterém
členovi vzniklo členství.
3. Předsednictvo může z důvodů hodných zřetele na základě žádosti člena Svazu
rozhodnout o prominutí povinnosti uhradit část nebo celý roční členský příspěvek.
ČÁST TŘETÍ
ORGÁNY SVAZU
Hlava I
Společná ustanovení
§6
Orgány Svazu
Orgány Svazu jsou Sněm Svazu (dále jen „Sněm“), Rada Svazu (dále jen „Rada“),
Předsednictvo, Předseda Svazu, Místopředsedové Svazu, Komory Svazu (dále jen
„Komory“), Předsednictva Komor Svazu, Výbor a Kontrolní výbor Svazu (dále jen
„Kontrolní výbor“).
§7
Zastupování Svazu
1. Svaz navenek zastupují Předseda Svazu a Místopředsedové Svazu. Předseda Svazu a
každý z Místopředsedů Svazu jedná při zastupování Svazu samostatně. Ostatní
členové Předsednictva Svaz nezastupují.
2. Členové statutárního orgánu uvedení v odst. 1 tohoto ustanovení mohou pověřit
k zastupování Svazu další osobu.
§8
Jednací řády
1. Orgány Svazu upraví průběh svých zasedání a hlasování v jednacích řádech. Průběh
zasedání a způsob hlasování orgánů zřízených Předsednictvem upraví jednacím řádem
Předsednictvo.
2. Jednací řády musí umožnit veřejné i tajné hlasování. Jednací řády mohou umožnit
hlasování mimo zasedání (např. korespondenční, per-rollam).
3. Jednací řády Sněmu a Rady musí umožňovat komorové hlasování, jímž se rozumí
způsob hlasování, kdy členové jedné Komory daného orgánu mají dohromady jeden
hlas, přičemž k přijetí rozhodnutí daného orgánu jsou nezbytné tři souhlasné hlasy.
Komorovým hlasováním se hlasuje na návrh člena orgánu.

Hlava II
Sněm Svazu

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

§9
Svolávání Sněmu Svazu
Sněm je nejvyšším orgánem Svazu a řídí se Stanovami a Jednacím řádem Sněmu.
Rada Svazu svolává řádný Sněm tak, aby se konal vždy v prvním a třetím kalendářním
roce následujícím po roce, v němž se konaly celostátní volby do zastupitelstev obcí.
Řádný Sněm se koná vždy do konce pátého měsíce příslušného kalendářního roku,
nebrání-li tomu vážné důvody. Řádný Sněm musí být svolán nejméně dva měsíce před
jeho konáním.
Mimořádný Sněm se koná pouze na návrh:
a) Rady nebo
b) alespoň jedné pětiny členů Svazu.
Mimořádný Sněm svolává v případě podle odst. 3. písm. a) tohoto ustanovení Rada a
v případě podle odst. 3. písm. b) tohoto ustanovení kterýkoliv člen Svazu. Mimořádný
Sněm svolaný na návrh podle odst. 3. písm. b) tohoto ustanovení lze odvolat nebo
odložit pouze se souhlasem většiny těch členů Svazu, kteří návrh podali.
Pořad zasedání řádného Sněmu navrhuje Rada a lze jej měnit pouze rozhodnutím
Sněmu. Návrh na změnu pořadu zasedání řádného Sněmu může podat každý
zúčastněný člen Svazu. Pořad zasedání mimořádného Sněmu je součástí návrhu podle
odst. 3. tohoto ustanovení a nelze jej dodatečně měnit.
V případě odložení nebo zrušení Sněmu rozhoduje o náhradě účelně vynaložených
nákladů členům Svazu Rada.
Pokud není Sněm v okamžiku plánovaného začátku zasedání usnášeníschopný,
zahajuje se po 30 minutách náhradní zasedání Sněmu. Ustanovení § 257 odst. 1
občanského zákoníku se nepoužije.
§ 10
Pravomoci Sněmu

Sněm vedle dalších záležitostí uvedených ve Stanovách:
a) stanovuje hlavní směry činnosti Svazu,
b) schvaluje Stanovy a jejich změny,
c) projednává zprávu o činnosti Svazu za období mezi Sněmy,
d) projednává zprávu o hospodaření Svazu za období mezi Sněmy,
e) projednává zprávu Kontrolního výboru za období mezi Sněmy.
§ 11
Usnesení Sněmu
1. Sněm je usnášeníschopný při účasti většiny všech členů Svazu. Každý člen Svazu má
na Sněmu jeden hlas.
2. Pokud se nehlasuje komorovým hlasováním (§ 8 odst. 2. Stanov), je usnesení Sněmu
přijato, vysloví-li s ním souhlas:
a) v případě ustanovení § 5 odst. 2., § 10 odst. 1. písm. b) a § 22 písm. a)
Stanov nadpoloviční většina členů Svazu účastnících se Sněmu, která
zároveň tvoří alespoň jednu třetinu všech členů Svazu,
b) v ostatních případech nadpoloviční většina členů Svazu účastnících se
Sněmu.

Hlava III
Rada Svazu
§ 12
Členství v Radě Svazu a náhradníci
1. Členy Rady jsou:
a) všichni členové Komory statutárních měst,
b) schválení členové Komory obcí a Komory měst,
c) tři členové Výboru.
2. Členy Rady uvedené v odst. 1. písm. b) tohoto ustanovení a náhradníky (odst. 4.
tohoto ustanovení) schvaluje Sněm z členů nominovaných:
a) Předsednictvem podle Nominačního řádu schváleného Sněmem nebo
nominovaných kterýmkoliv členem Svazu,
b) kterýmkoliv členem Svazu, jenž svou nominaci doručil Svazu nejméně 30
dnů před zasedáním Sněmu spolu s podpisy alespoň 5 dalších členů
Svazu.
3. Celkový počet členů uvedených v odst. 1. písm. b) tohoto ustanovení z každého kraje
– vyššího územně samosprávného celku3) nemůže v Radě přesáhnout počet okresů,
jimiž je kraj vyššího územně samosprávného celku tvořen. Do počtu okresů podle
předchozí věty se nepočítají okresy, jejichž území4) je tvořeno výhradně územím
statutárního města.
4. Náhradníkem se rozumí člen Komory obcí nebo Komory měst, který může být přijat
za člena Rady v případě, že zanikne členství člena v Radě uvedeného v odst. 1.
písm. b) tohoto ustanovení. Náhradníci se schvalují ve složení a počtech uvedených
v odst. 3. tohoto ustanovení.
5. Členství člena uvedeného v odst. 1. písm. b) tohoto ustanovení v Radě zaniká,
nezúčastní-li se třikrát zasedání Rady. Odstoupí-li člen Rady, zaniká jeho členství
v Radě okamžikem dojití prohlášení Svazu.
6. V případě zániku členství člena uvedeného v odst. 1. písm. b) tohoto ustanovení Rada
na následujícím zasedání určí náhradníka (odst. 4. tohoto ustanovení), kterého přijme
za člena Rady.
7. Hlavní město Praha má při hlasování v Radě tři hlasy, ostatní členové Rady mají hlas
jeden.
8. Funkční období členů Rady je vymezeno obdobím mezi dvěma zasedáními Sněmu, jež
zasedají v kalendářním roce následujícím po roce, v němž se konaly celostátní volby
do zastupitelstev obcí.
9. Členové Svazu uvedení v § 3 odst. 1. písm. b) Stanov mají právo účasti na zasedání
Rady s hlasem poradním.
10. Členové Rady na území svého kraje:
a) zodpovídají za naplňování cílů Svazu a plnění usnesení orgánů Svazu,
b) pořádají zpravidla 1x ročně setkání se členy Svazu z území kraje, na
kterém informují o činnosti Svazu,
c) přijímají podněty od členů Svazu z území kraje a postupují je příslušným
orgánům Svazu,
d) se dle potřeby scházejí se členy Svazu v rámci okresu, ze kterého je členy
Rady,
Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
4)
vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města
Prahy, ve znění pozdějších předpisů
3)

e) koordinují svoji činnost navzájem, a to i ve vztahu k územním partnerům
v kraji,
f) volí z členů Rady v daném kraji regionálního předsedu, který reprezentuje
členy Rady v daném kraji navenek.
§ 13
Pravomoci Rady Svazu
1. Rada řídí a kontroluje činnost Svazu v období mezi sněmy. Rada zasedá minimálně
dvakrát ročně a jedná a usnáší se podle Jednacího řádu Rady. Ze své činnosti je Rada
odpovědná Sněmu.
2. Rada vedle dalších záležitostí uvedených ve Stanovách:
a) schvaluje rozpočet, pravidla pro hospodaření s rozpočtovými prostředky a
roční závěrečný účet,
b) rozhoduje o vedlejší hospodářské činnosti,
c) rozhoduje o zřízení, založení a zrušení právnických osob a o majetkové
účasti Svazu v právnických osobách,
d) ukládá úkoly Předsednictvu.
3. Rada dále rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem, nesvěří-li toto k rozhodování
Předsednictvu.
Hlava IV
Předsednictvo Svazu

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

§ 14
Členství v Předsednictvu Svazu
Předsednictvo je složeno ze třinácti členů, kterými jsou:
a) Předseda Svazu,
b) Čestný předseda Svazu,
c) tři Místopředsedové Svazu – předsedové Komor Svazu,
d) Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti a
e) další členové Předsednictva.
Členy Předsednictva uvedené v odst. 1. písm. a), d) a e) tohoto ustanovení volí Rada
na základě nominace členské obce Rady. Členská obec Rady může nominovat pouze
člena svého zastupitelstva.
Místopředsedy Svazu – Předsedy Komor volí členové Rady z příslušné Komory.
Čtyři volení členové Předsednictva musí být zastupiteli členů Komory obcí, čtyři
volení členové Předsednictva musí být zastupiteli členů Komory měst a čtyři volení
členové Předsednictva musí být zastupiteli členů Komory statutárních měst.
Čestným předsedou Svazu je primátor hlavního města Prahy.
Funkční období členů Předsednictva s výjimkou čestného předsedy je vymezeno
funkčním obdobím Předsednictva. Funkční období Předsednictva začíná okamžikem
zvolení posledního člena Předsednictva při volbě všech jeho volených členů v rámci
jednoho zasedání Rady. Funkční období Předsednictva končí okamžikem zvolení
posledního člena nového Předsednictva.
Vedle skončení funkčního období zaniká členství v Předsednictvu členům s výjimkou
čestného předsedy též:
a) odvoláním voliteli,
b) vzdáním se členství s účinností od dojití prohlášení Svazu,
c) zánikem mandátu člena zastupitelstva členské obce.

8. Ustanovení odst. 4. a 7. písm. c) tohoto ustanovení se nepoužije v období mezi
konáním celorepublikových voleb do zastupitelstev obcí a koncem funkčního období
Předsednictva.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 15
Činnost Předsednictva Svazu
Předsednictvo je kolektivní statutární orgán Svazu. V čele Předsednictva je Předseda
Svazu.
Předsednictvo vedle dalších záležitostí uvedených ve Stanovách:
a) plní úkoly uložené mu Sněmem a Radou,
b) projednává návrhy a doporučení Komor, Výboru a komisí Předsednictva
(dále jen „Komise“),
c) navrhuje pořad zasedání Rady,
d) stanovuje pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření Svazu,
pokud nebude schválen rozpočet před 1. lednem kalendářního roku, a
uvolňuje prostředky Svazu v rámci rozpočtového provizoria do schválení
rozpočtu Radou.
Ze své činnosti je Předsednictvo odpovědné Radě. Členové Předsednictva se účastní
zasedání Rady.
Předsednictvo přijímá rozhodnutí (usnesení) nadpoloviční většinou všech svých členů.
Předsednictvo může ustavovat pro řešení určitého okruhu problémů, jako své poradní
a iniciativní orgány, komise, pracovní skupiny apod.
Hlava V
Komory a Výbor Svazu

1.
2.

3.
4.
5.

§ 16
Komory Svazu
K hájení zájmů jednotlivých druhů obcí jsou zřízeny Komory.
Každá členská obec je členem jedné Komory. Statutární město a hlavní město Praha je
členem Komory statutárních měst. Město je členem Komory měst. Obec a městys je
členem Komory obcí.
V čele Komory stojí předseda Komory. Předseda Komory je zároveň Místopředsedou
Svazu. Předseda Komory koordinuje činnost členů Komory v orgánech Svazu.
Členové Komory, jež jsou členy Rady, zřizují Předsednictvo Komory, přičemž stanoví
jeho složení a zásady činnosti.
Komora, členové Komory, jež jsou členy Rady, a Předsednictvo Komory vydávají
vlastní stanoviska, návrhy a doporučení.
§ 17
Výbor

1. K hájení zájmů městských částí a městských obvodů statutárních měst a hlavního města
Prahy (dále jen „městská část“), která jsou členy Svazu, se zřizuje Výbor.
2. Členem Výboru se může stát zastupitel městské části, který byl příslušným orgánem této
městské části nominován. Městská část může do Výboru nominovat vždy pouze jednoho
zastupitele.
3. Výbor:
a) vydává návrhy a doporučení orgánům Svazu,
b) vysílá své členy na zasedání Rady (§ 12 odst. 1. písm. c) těchto Stanov),

c) navrhuje své zástupce do poradních a iniciativních orgánů zřízených
Předsednictvem (§ 15 odst. 5. těchto Stanov),
d) je oprávněn účastnit se prostřednictvím svého zástupce s hlasem poradním
zasedání Předsednictva,
e) prostřednictvím svého zástupce vystupuje na Sněmu a předkládá mu
návrhy.
Hlava VI
Kontrolní výbor

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

1.
2.

3.

4.

§ 18
Členství v Kontrolním výboru Svazu
Sněm volí devět členů a pět náhradníků Kontrolního výboru. Při volbě náhradníků je
zároveň stanoveno pořadí, v jakém budou nastupovat na uvolněné místo člena
Kontrolního výboru (odst. 4. tohoto ustanovení).
Nominaci k volbě člena nebo náhradníka Kontrolního výboru předkládá Sněmu
členská obec, která může nominovat pouze člena zastupitelstva nebo člena Výboru.
Funkční období členů a náhradníků Kontrolního výboru zaniká volbou nových členů a
náhradníků Kontrolního výboru.
Vedle uplynutí funkčního období zaniká členství a náhradnictví v Kontrolním výboru
rovněž:
a) ztrátou mandátu zastupitele,
b) zánikem členství obce ve Svazu, jíž je zastupitelem,
c) přestane-li splňovat podmínku podle odst. 6. tohoto ustanovení,
d) vzdáním se členství s účinností od dojití prohlášení Svazu.
Členství ani náhradnictví v Kontrolním výboru nezaniká podle odst. 4. písm. a) tohoto
ustanovení v období mezi konáním celostátních voleb do zastupitelstev obcí a volbou
nových členů Kontrolního výboru.
Žádný z členů a náhradníků Kontrolního výboru nesmí:
a) zastupovat člena Rady nebo Výboru na zasedání Rady,
b) být členem Předsednictva,
c) být členem Komise Předsednictva.
Členové Kontrolního výboru zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu
Kontrolního výboru.
§ 19
Kontrolní výbor Svazu
Kontrolní výbor je nezávislým orgánem Svazu, který se řídí při svém jednání
Jednacím řádem Kontrolní výboru a který je ze své činnosti odpovědný Sněmu.
Jednací řád Kontrolního výboru nad rámec ustanovení § 8 Stanov stanoví pravidla
projednávání předložených materiálů a způsob projednávání námitek proti
projednaným materiálům a výsledkům kontrol.
Kontrolní výbor dohlíží na dodržování právních předpisů a Stanov v činnosti Svazu
a kontroluje hospodaření s finančními a hmotnými prostředky Svazu, kontroluje
dodržování rozpočtu a provádí kontrolu účtů; příslušné orgány Svazu jsou povinny
předložit Kontrolnímu výboru požadované podklady. Kontrolní výbor může, v případě
zjištění závažných nedostatků, dát Předsednictvu podnět ke svolání mimořádného
zasedání Rady.
Kontrolní výbor je oprávněn účastnit se prostřednictvím svého zástupce s hlasem
poradním zasedání Rady a Předsednictva.

5. Kontrolní výbor je povinen podávat písemnou zprávu o své činnosti Sněmu
a na požádání, nejméně však dvakrát ročně, Radě.
ČÁST ČTVRTÁ
OSTATNÍ USTANOVENÍ
§ 20
Pobočný spolek
1. Rada může rozhodnout o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku.
2. Svaz jako hlavní spolek neručí za dluhy pobočného spolku, není-li ujednáno jinak.
3. Vznikem členství v pobočném spolku nevzniká členství ve Svazu (hlavním spolku).
§ 21
Financování, majetek a hospodaření
1. Orgány Svazu hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu Svazu.
Předsednictvo Svazu může:
a) použít nové, rozpočtem nepředvídané příjmy k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů,
b) rozhodovat o úpravách a přesunech v rámci kapitoly mezi položkami
schváleného rozpočtu, přičemž nesmí měnit celkový rozpočet.
2. Rozpočet Svazu je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků
hospodaření, ověřených auditorem, se provádí do 30. června následujícího
kalendářního roku.
3. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být
projednány Předsednictvem Svazu a Kontrolním výborem Svazu a schváleny Radou
Svazu. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok
mohou členové Svazu uplatnit na zasedání příslušného orgánu Svazu.
§ 22
Zrušení Svazu
O zrušení Svazu může rozhodnout:
a) Sněm,
b) Rada, nesejde-li se řádný usnášeníschopný Sněm ani po trojím
opakovaném svolání; odstup mezi jednotlivými svoláními musí být
v tomto případě nejméně šest měsíců a nejméně dva měsíce přede dnem
konání.
§ 23
Likvidační zůstatek
Likvidační zůstatek Svazu se rozdělí mezi členy Svazu v poměru, v jakém se podíleli na
úhradě členských příspěvků v roce, kdy Svaz vstoupil do likvidace a ve čtyřech
předcházejících kalendářních letech.
§ 24
Přechodná ustanovení
Právní poměry členů a náhradníků orgánů Svazu schválených nebo zvolených před
nabytím účinnosti těchto Stanov se řídí těmito Stanovami. Členové orgánů Svazu zvolení před
nabytím účinnosti těchto Stanov se považují za členy orgánů dle těchto Stanov. Funkční
období členů orgánů Svazu skončí tak, jak bylo určeno stanovami, podle nichž byli zvoleni.

§ 25
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti těchto Stanov pozbývají platnost Stanovy Svazu měst a obcí České
republiky schválené XIII. Sněmem Svazu měst a obcí České republiky ze dne 20. září 2013 ve
znění Změny stanov ze dne 22. května 2015.
§ 26
Platnost a účinnost
Stanovy nabyly platnosti okamžikem jejich schválení XIV. sněmem Svazu měst a obcí
České republiky, jenž se konal ve dnech 21. a 22. května 2015 a účinnosti dnem zápisu Svazu
měst a obcí České republiky jako spolku do spolkového rejstříku.
Změna Stanov nabyla platnosti a účinnosti dnem jejich schválení XV. sněmem Svazu měst
a obcí České republiky, jenž se konal ve dnech 18. a 19. května 2017.
Změna Stanov nabyla platnosti a účinnosti dnem jejího schválení XVII. sněmem Svazu
měst a obcí České republiky, jenž se konal ve dnech 23. a 24. května 2019.

