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Název občanského sdružení zní ,,Europan - CZ" (dále jen ,,sdružení"),

clánek třetí poslánísdružení
Posláním sdružení je usilovat o zvyšování kvality architektury a urbanismu (územního
plánování) s důsledky pro bydlení a pro tuto činnost spoluzajišt'ovat finanční a hmotnou
podporu. V této souvislosti se sdružení každoročně podílí na organizaci celoevropské
soutěže EUROPAN, zaměřené na uvedený cíl.

Clánek čtvrtý činnost sdružení
(i) Aby spiniio svoje posiání, je sdružení pcvěřeno konat zejména iyio činncsti:
a) spoluorganizovat a podporovat ve spolupráci s odpovědnými zahraničními paňnery

soutěž EUROPAN,
b) spoluzajišt'ovat a spravovat finanční prostředky určené na činnosti tvořící poslání tohoto

sdružení.
(2) Pro dosažení suých cílů spolupracuje sdružení s těmi odbornými institucemi a správními

orgány, do jejichž působnosti náleží správa urbanismu a architektury a vzdělávání v
těchto oborech, zejména s ústředními orgány státní správy a škoiami.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Název občanského sdruženi

PnÁVruÍ A HOSPODAŘSKE POMĚRY SDRUŽENI

Právní podstata sdružení
Sdruženíje právnickou osobou,zřízenou podle zákona č 83/1990 Sb., o sdružování ob-
čanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb, zákona č. 51311991 Sb, a zákona č. 68/1993
Sb., zastoupenou vlastními statutárními orgány, dalšími souvisícími ustanoveními čes-
kého právního řádu a tímto Statutem.

Clánek šestý Příjmy sdružení
Příjmy, s nimiž sdružení nakládá, tvoří

a) příjmy z účelových dotací z rozpočtu státu, krajů a obci,
b) příjmy z účelových dotací (grantů) z prostředků státních fondů včetně fondů zahranič-

ních,
c) příjmy z peněžitých darů jiných tuzemských i zahraničních fyzických a právnických osob,

věnované sdružení.



ČláneX sedmý
(1) Prostředků sdružení

zřizeno, zejména na

Hospodaření sdružení l *;j' ] j ;,, .i
lze použít výlučně v souladu s posláním, pro které Pylo 9dpženi11\i ] ," i ,':,.|

lt 
\.:] -.],;,!,, '-i

a) pri.peukvá nn"neni zajišiění činností uvedených'v čiánku 4, a.dále'zejrhénápro'zqi§g':
ní orovozu sdružení. \,,... i.'iní provozu sdružení,
platy a mzdy případných stálých zaměstnanců,
odměny na základě smluvním, které se poskytují za práci pro sdružení vykonanou na
základě objednávky nebo s předchozím souhlasem sekretáře,
náhrady cestovních výdajů těch, kteří podle předchozích odstavcŮ vykonávají práci pro

Sdružení, a to podle platných právních předpisů na základě vyúčtování předloženého
sekretáři.

Veškeré finanční prostředky, s nimiž sdružení nakládá, jsou řádně účetně evidovány v
soustavě jednoduchého účetnictví za podmínek stanovených zákonem. RoČní ÚČetní
uzávěrka bude ověřena auditorem. Sdružení zřizuje pro tento účel samostatný účet.

Činnost a hospodaření sdružení budou vždy zveřejněny nejpozději do tří měsícŮ od
skončení hodnoceného období ve výroční zpráltě. Výroční zpráva bude veřejně přístup-
ná a k nahlédnutí u sekretáře.

Čtaner osmý Zastupování sdruženi
Sdružení zastupr.ljí v rámci svého zmocnění určeného Statutem prezident národního ko-
miiétu, popřípadě viceprezident, sekretář anebo jimi zmocněný a pověřený jiný pracov-
ník. Jiný takto pověřený pracovník však nesmí být vybaven obecnou plnou mocí; plná
moc smí být vystavena na jednotlivý úkon nebo soubor úkonů tvořících nedělitelný celek.

Clánek devátý Podepisor,ání ze gdruž*ní
Podepisování za sdružení se děje tak. že k vytištěnému nebo napsanému znění nazvu
sdružení připojí svůj podpis prezident národního komiiétu, popřípadě viceprezident ná-
rodního komitétu anebo sekretář, popřípadě jiný jimi řádně zmocněný pracovník sdruže-
ní, a to výlučně v rámci vystaveného zmocnění a pověření.
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HLAVA TRET!

Článer desátý

člerusrvíve spnužeruí, pRÁvA A povlNNosTl čleruú
SDRUŽENí

vznik a změna členstvíve sdružení
(1) Cleňem sdružení (dále jen,,člen") se mŮže stát každá Ťyzická anebo právnická osoba,

která souhlasí s posláním a činností sdružení a zaváže se dodžovat tento Statut, a to
bez ohledu na státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání, politickou příslušnost,
uměleckou nebo světonázorovou orientaci a na občanské nebo výtvarné názory. Clen-
ství ve sdruženíje dobrovolné.

(2) Při dodržení dále uvedených podmínek jsou rozlišováni tito členové sdružení:
a) zakládající,
b) přistoupivší

(3) Zakládaýcími členy sdruženíjsou ke dni22. červnu 2000 tito členové:
a) ing. arch. Petr Bílek (autorizovaný architekt), předseda České komory architektů,
b) ing. Marie Krátká, ředitelka Nadace české architektury,
c) ing, arch. Jan Melichar,předseda Obce architektů,
d) doc. ing. arch. Jan Mužík, CSc., Asociace pro urbanismus a územní plánování,
e) prof, ing. arch. Jaroslav Safer, Nadace československých architektů v zahraničí,
0 RNDr. Miroslav Skaloud, starosta Městské části Praha 5,
g) dr Jiří Horský, Architekt, časopis pro archiiekturu a urbanismus,
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doc. ing. arch. Bohumil Fanta, děkan Fakulty architektury Českého vysokéh! uČen'ilech-'j j
nického v Praze, \, ' ,,.i1., 1'

doc. ing. Jgsef Chybík, děkan Fakulty architektury, lysokého učení technickehb y Bm,p;.'

doc. in-g. JÍří oamec, Zaňradnická fákufta Mendél'ovy zemědólské'a lebnické ŮniveiŽity "'
v Brně,
ing. arch. Jan Sedlák (autorizovaný architekt, člen představenstva Ceské komory archi-
teřtů, pedagog a předseda akademického senátu Fakulty architektury Českého vysoké-
ho učení technického v Praze), _

ing. arch. Milan Hon (pedagog Fakulty architektury Ceského vysokého učení technického
v Praze),
ing. arch. Petr Durdík (autorizovaný architekt Ceské komory architektŮ, vedoucí ÚzemnÍ-
ho plánu Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy a člen Asociace pro urbanismus a územní

l)

m)

plánování),
n) ing. arch. Vít Řezáč.

(4) Přistoupivším členem sdružení se všemi právy a povinnostmi člena se mŮŽe stát ten,
kdo

a) aktivně působí (popřípadě působil) v oblasti architektury a urbanismu (územního pláno-
vání), zejména se zaměřením na problematiku bydlení,

b) podal řádnou písemnou přihlášku za člena sdružení, ověřenou nejméně dvěma řádnými
členy sdružení.

(5) Členství vzniká dnem rozhodnutí národního komitétu sdružení o přijetí za člena. Národní
komitét může rozhodnout o nepřijetí jen tehdy, pokud uchazeč nesplňuje výše uvedené
předpoklady a podmínky pro řádné členství ve sdružení. Proti rozhodnutí národního ko-
mitétu o nepřijetí za řádného člena se mŮže uchazeč písemně odvolat, a to do patnácti
dnů ode dne doručení rozhoCnutí o arJr-nítnLrtí přijetí za člena. O odrlo!ání s kcnečnou
platností rozhoduje valná hromada člerrů sdružení.

Članek jedenáctý ZániR čtenství ve sdružení
(1) Clenství ve sdružení končí
a) písemným prohlášením řádného člena o jeho vystoupení ze sdružení,
b) vyloučením člena (v souladu s odstavcem 2),
d) úmrtím, popřípadě zánikem člena.

(2) Vyloučit člena ze sdružení lze pouze v těchto případech:
a) dopustí-li se člen zvlášt'hrubého porušení svých povinností vyplývajících ze Statutu,
b) pro ópětovné porušení povinnostívyplývajících ze Statutu, jde-li o porušení závažnějšího

rázu.

(3) O vyloučení člena rozhoduje národní komitét sdružení, a to na návrh kteréhokoliv člena
sdružení. Takový návrh však musí mít písemnou formu a musí obsahovat důvody, které
k podání návrhu vedly. Člen, jehož se vyloučení týká, musí být v dostatečném předstihu
seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno, a musí mu být dána mož-
nost se hájit.

(4) Rozhodnutí o vyloučení člena musí mít písemnou formu, musí být řádně odůvodněno a
musí být členovi doručeno do vlastních rukou.

(5) Proti rozhodnutí o vyloučení ze sdružení má člen právo se odvolat, a to do třiceti dnŮ ode
dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím národního komitétu sdru-
žení. Řádně a včas podané odvolání má odkladný účinek.



I(6) Národní komitét sdružení
hodnutí zrušit. Nedojde-li
sdružení.

:

může na základě řádně a včas podaného odvolání své roz-
ke zrušení rozhodnutí, rozhoduje o odvolání valná hromada

(7)

Článek dvanáctý
(1) Clen má právo:

Práva a povinnosti členů

a) volit a být volen do orgánů sdružení, '. \,--1]/
-'t šlab) podílet Óe na všech činnostech sdružení, obracet se na orgány sdružení s ibOn-&ý,," na.

vrhy či stížnostmi,
c) být úplně a včas informován o činnosti a hospodaření sdružení ijejích orgánů.

(2) Člen má tyto základní povinnosti:
a) odpovědně vykonávat svěřené funkce a úkoly,
b) dodžovat Statut,
c) hájit zájmy sdružení a dbát na dobré jméno sdružení,
d) aktivně se účastnit na činnosti sdružení.

(3) Veškerá ustanovení o právech a povinnostech členů se vztahují v případě právnických
osob na jejich statutární zástupce, popřípadě na osoby jimi pověřené a zmocněné.

HLAVA CTVRTA oRGÁNy sDRUžENí n ;e.llcH pŮsogr,losr

ČlaneX třináctý Organizačni struittura sdružení
(1) Organizační strukturu sdružení tvoří
a) valná hromada čIenů,
b) národní komitét,
c) revizor účtů,
d) sekretář.

(2) Sekretář se pověřuje vypracováním jednacího řádu pro orgány sdružení. Schválení to-
hoto jednacího řádu se vyhrazuje národnímu komitétu, kteni se usnáší ve věci dvoutřeti-
novou většinou hlasů všech svých členů.

ODDÍL PRVÝ VALNÁ HROMADA ČtENŮ SDRUŽENÍ

Clánek čtrnáctý Složení valné hromady členů sdružení
(1) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok.

(2) Mimořádná valná hromada sdružení se koná
a) z rozhodnutí národního komitétu sdružení přijatého kvalifikovanou dvoutřetinovou větši-

nou,
b) na žádost nejméně jedné třetiny členů sdružení. V tomto případě je národní komitét

sdružení povinen svolat mimořádnou valnou hromadu sdružení ve lhůtě nejpozději do
dvou měsíců od doručení písemných žádostí.

Článet patnáctý Právní postavení a působnost valné hromady členů sdružení
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Jedná o veškených otázkách spojených

s činností a hospodařením sdružení, pokud tyto otázky nejsou výslovně svěřeny do pů-
sobnostijiného orgánu sdružení a pokud sijejich rozhodnutí valná hromada nevyhradila.



(2) Valná hromada členů sdružení zejména:
a) stanovuje základní zásady pro činnost sdruženíjako celku a jeho

bí, .: , l,
určuje a hodnotí činnost jí zvolených a jí odpovědných orgánů,'
rozhoduje o změnách Statutu,
schvaluje plán činnosti a rozpočtový plán sdružení na běžný rok,

volí a obvolává členy a náhradníky národního komitétu sdružení a revizora ÚČtŮ sdruŽe-
ní

organu

b)
c)
d)
e)

(3) Souhlas kvalifikované dvoutřetinové většiny je potřebný k těmto usnesením valné hro-
mady:

a) o přijetí či o změnách Statutu,
b) o zániku sdružení (článek 25).

Glánek šestnácbý Jednání valné hromady členů sdružení
(1) Návrhy všech dokumentů, předkládaných národním komitétem sdružení anebo revizo-

rem účtů sdružení k projednání na valné hromadě sdružení musí být nejméně jeden mě-
síc před termínem konánívalné hromady předloženy k posouzení členŮm sdruŽenÍ.

(2) Ve stejné lhůtě musí být členům sdružení předloženy i návrhy kandidátek na volby ČlenŮ
a náhradníků národního komitétu sdružení a volbu revizora účtů.

oDDlL DRUHY NÁaooví KoMlTÉT

Clánek sedmnáctý Národní komitét
(1) |.Járodní komitét je staiutárním orgáneril sdi,užeirí a spi,ávcern jeho prosiřecikŮ.

(2) Národní komitét má nejméně tři členy a nejvýše sedm členů. Prvními členy národního
komitétu jsou členové Přípravného výboru:

a) pan ing. arch. Milan Hon,
b) pan ing. arch. Petr Durdík,
c) pan ing. arch. Jan,Sedlák,
d) pan ing. arch. Vít Rezáč,
e) pan dr. Jiří Horský.

(3) Čteny národního komitétu sdružení mohou být pouze fyzické osoby, popřípadě zplno-
mocnění zástupci právnických osob bezúhonní, zpŮsobilí k právním úkonŮm.

(4) Národní komitét volí ze svého středu svého prezidenta a viceprezidenta.

(5) Funkční období v národním komitétu je tříleté. Funkce prezidenta a viceprezidenta ná-
rodního komitétu zaniká

a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) ztrátou způspbilosti k právním úkonům,
c) uplynutím tříletého funkčního období,
d) odstoupením,
e) odvoláním, o němž se rozhoduje národní komitét sdružení za podmínek stanovených v

tomto statutu.
Zánik členství v národním komitétu sdružení znamená současný zánik funkce preziden-
ta, popřípadě viceprezidenta národního komitétu.

(6) Členství v národním komitétu je neslučitelné s funkcí revizora účtů,

)
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Čtanek osmnáctý Zasedání, jednání a usnášení se národního komitétu i, . 1 
,.

(1) Zasedání národního komitétu se konají podle potřeby, nejméně však jednou |a třiiiněs_!ii,;:i
ce. Svolává je a řídí jeho prezident, popřípadě v jeho zasioupení viceprezideňt,neO'Ó.p§-l
věřený předsedající. Zasedání národního komitétu,musí být svolána i te[rdy, poŽáqajírli,;o
to alespoň dva jeho č|enové, požádá-li o to sekretář nebo požádá-li o to revizor UČtŮ. V-"
tom případě se zasedání koná nejpozději do deseti dnů od vznesení žádosti. Na zase-
dání musí být včas pozváni všichni členové národního komitétu a pozvánka musí obsa-
hovat dobu, místo a pořad zasedání. V naléhavých případech může být pozvání učiněno
ústně.

(2) Národní komitét rozhoduje usnesením, které se zpravidla děje ve schůzích; v naléhavých
případech se rozhoduje per rollam. Národní komitét je způsobilý jednat a usnášet se,
jsou-li přítomni nejméně dva členové národního komitétu; k platnosti usnesení se v tako-
vém případě vyžaduje souhlas obou přítomných členů, ledaže takové usnesení vylučuje
v jednotlivých případech tento Statut. Prezident, popřípadě viceprezident nebo předse-
dající zajistí, aby o každém jednání národního komitétu byl sepsán zápis, obsahující
všechna učiněná usnesení a jména příiomných.

(3) Na žádost kteréhokoliv člena národního komitétu se do zápisu uvede jeho nesouhlas se
schváleným usnesením. Usnesení per rollam je nutno zapsat do zápisu nejbližší příští
schŮze národního komitétu. Zápis o jednání podepisuje prezident, popřípadě viceprezi-
dent nebo předsedající.

Članek devatenáctý Činnost národního komitétu
(1) Národní komitét řídí sdružení v mezích pravomoci dané mu tímto Statutem ve všech vě-

cech činnosti sdružení, pokud nejsou vyhrazeny jiným jejím orgánům.

(2) Nár-odnínru komitétu je zejména vyhra;;elro
a) dbát na zachovávání účelu, pro kteni bylo sdružení zřízeno a projednávat podle svého

uvážení otázky, určující ce|kový směr a koncepci činnosti sdružení,
b) vypracovávat a schvalovat zprávu o činnosti sdružení a schvalovat zprávu o činnosti re-

vizora účtů,
c) navrhovat valné hromadě změny a doplňky Statutu a schvalovat jednací řád orgánů

sdružení,
d) v souladu s ustanovením článku 4 rozhodovat o nakládání s flnančními prostředky sdru-

zenl,
projednávat a schvalovat návrhy rozpočtu sdružení a schvalovat roční účetní uzávěrku,
volit a odvolávat revizora účtů,
jmenovat a odvolávat v souladu s ustanovením článku 23 sekretáře a projednávat jeho
činnost.

(3) Usnesení o záležitostech uvedených v odstavci 2 písm. í) lze schválit pouze jednomysl-
ně

Članex dvacátý prezident národního komitétu
(1) Prezidenta národního komiiétu volí a odvolává národní komiiét usnesením dvoutřetino-

vou většinou hlasů všech svých členů.

(2) Prezident národního komitétu reprezentuje sdružení navenek a odpovídá za jeho činnost
a Činí v souladu s pravomocí danou mu tímto Statutem rozhodnutí ke splnění poslání
sdružení. Rozhoduje o těchto otázkách ve vlastní pravomoci,

(3) Je-li nebezpečí zprodlení, přísluší prezidentovi národního komitétu činit rovněž rozhod-
nutí ve věcech vyhrazených národnímu komitétu, popřípadě jiným orgánům sdružení; je
vŠak povinen podat o nich okamžitě zprávu na nejbližším jednání národního komitétu.

,r. ,.,

,,,, 
\
1

:

e)
f)
g)
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oDDíL črvarÝ

Čtánek dvacátý třetí

SEKRETÁŘ soauŽrNÍ

sekretář sdružení
(1) Sekretáře sdruženíjmenuje. a odvolává národní kbmitét

nou hlasů všech svých členů.

(2) Sekretář sdružení odpovídá za správní činnost sdružení, řídí záleŽilosti jeho provozu a

činí v souladu s pravomocí danou mu tímio Statuiem rozhodnutí ke splnění cílŮ, které

sdružení sleduje. O těchto otázkách rozhoduje ve vlastní pravomoci.

(3) Zaměstnanci sdruženíjsou povinni zachovávat mlčenlivost o činnosti sdruŽenÍ, ledaŽe by
této povinnosti byli výslovně zproštěni usnesením národního kornitéiu nebo rozhodnutím
sekretáře ve věcech spadajících výlučně do jeho působnosti.

(4) Je-li nebezpečí zprodlení, přísluší sekretáři činit rovněž rozhodnutí ve věcech vyhraze-
ných národnímu komitétu, prezidentovi národního komitétu, popřípadě jiným orgánŮm
sdružení; je však povinen podat o nich okamžitě zprávu prezidentovi národního komitótu
a na jejím nejbližším zasedání,

(5) Sekretáři přísluší zejména
a) vlastní řízení správní činnosti na úseku financování a úvěrování jednotlivých akcí spoje-

ných s činnostmi, a to především
1. rozhodováním o přijetí a vydání finančních prostředků pro účely spojené s posláním

sdružení podle pokynů národního komitétu a v souladu s organizačním řádem sdru-
žení,

2. rozhodováním o uzavírání smluv spojených s posláním sdružení podle pokynŮ národ-
ního komiiétu a v souladu s organizačním řáCeni sdružení,

3. vytvářením organizačního a provozniho zázemí pro jednání orgánŮ sdruženi;
sekretář je povinen dodžovai rozpočet ve schválené výši i skladbě. Jakékoliv změny
anebo doplňky rozpočtu musí být předloženy ke schválení národnímu komitétu. a to
nejméně měsíc předem, přičemž každa taková žádost musí být řádně písemně doložena
a zdůvodněna,

b) řízení správních činností sdružení, a to především
1. vymezením organizační struktury a vydáním a uplatňováním jednacího řádu sdruženÍ,
2. vypracováváním odbonrých dokumentů předkládaných národnímu komitétu popřípa-

dě závažnějších dokumentů určených orgánům stojícím mimo sdružení,
c) přijímání pracovníků sdružení, jejich pracovní a platové zařazení a zrušování pracovního

poměru s nimi, pokud to Statut nevyhrazuje jiným orgánům,
d) vypracovávání zpráv a rozborů činnosti sdružení,
e) zastupování sdružení a podepisování se za ni v rozsahu svého zmocnění a uděiování

plné moci právním zástupcům sdružení,
f) výkon dalších činností sdružení, které mu národní komitét vymezí.

(6) Sekretář má právo účastnit se jednání národního komitétu s hlasem poradním. Musí mu
být uděleno slovo, jestliže o to požádá.

Článek dvacátý čfurtý Společná ustanovení o orgánech sdružení
(1) Funkce v orgánech sdružení se obsazují volbou a jmenováním. Společná ustanovení o

volbách se použijí pro volby členů všech orgánů sdružení, ledaže je ve zvláštních přípa-
dech stanoveno jinak, Orgány sdružení volí ze svých řádných členů prezidenta a vlce-
prezidenta tajným hlasováním. Volba prezidenta viceprezrdenta je vázána na písemný
souhlas kandidujícího řádného čIena orgánu s kandidaturou. stvzený podpisem. jímž se
kandidát zavazuje svědomiiě, zodpovědně a řádně vykonávat funkci. na kterou kandi-
duje, bude-li do ní zvolen. Volba se provádí pro každou funkci z,;lášt'. Na hlasovací lístek
napíše Každý řádný člen orgánu jméno kandidáta a poté odevzdá hlasovací lístek na ur-



Prezidentovi národního komitétu přísluší zejména
l

(4)
d)

b)
c)

d)

(5)

Prezloentovl naroonlno Kotllltelu Pl |§lu§l Le)lllvlla j .,__

zastupování sdružení přijednáních se třetími subjekty, :i ,,:l

v rámci své pravomo.i urlaOaní úkolů sekretáři a $9ntrola jejich pln.ění, . ,

rozhodování o uzavíránl smluv o uděloVání ítnaňčních prostředkŮ'na ŽajiŠtění

tvořících účel sdružení,
rozhodovat o dalších činnostech sdružení, které mu národní komitét vymezÍ.

Viceprezident zastupuje prezidenta v celém rozsahu v době jeho nepříiomnosti nebo v

době, po kterou nemůŽe z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci. Mimo to mŮ-

že být' prezidentem pověřen výkonem jednotlivých činností ve prospěch sdruŽenÍ. Na
volbÚ, činnost viceprezidenta a jeho odvolávání se užijí přiměřeně ustanovení tohoto

Statutu týkající se prezidenta.

oDDlL TRETI REV:Z)R uČrŮ

ČtáneX dvacátý prvni Revizor účtů
(1) Revizor účtů je kontrolním orgánem sdružení,

(2) Revizorem účtů může být pouze fyzická osoba bezúhonná, zpŮsobilá k právním ÚkonŮm.

(3) Výkon funkce revizora účtů zaniká
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
c) uplynutím tříletého funkčního období,
d) odstoupením,
e) odvoláním, o němž rozhoduje národní komitét za podmínek stanovených v tomto Statu-

tu,

(4) Revizor účtů nesmí být současně ani členem národního komitétu, ani sekreiářem sdru-
žení.

Članek dvacátý druhý Činnost revizora účtů
(1) Revizor účtů je povinen dohlížet nad veškerou Činností sdružení, a to zejména:
a) přezkoumávat roční účetní uzávěrky ílnančního hospodaření a výroční zprávy sdružení a

navrhnout valné hromadě udělení absolutoria národnímu komitétu po přezkoušení těchto
zpráv,, revizor účtů je povinen upozornit národní komitét na nehospodárné postupy při

nakládání finančními prostředky sdružení,
b) provádět kontroly činnosti sdružení, dohlížet na dodžování zákonŮ a tohoto Statutu

sdružení a podávat o svých zjištěních nejméně jedenkrát ročně zprávu národnímu ko-
mitétu a valné hromadě, popřípadě příslušným orgánům veřqné správy; revizor ÚČtŮ je

povinen upozomii národní komitét na porušení zákonů nebo Statutu,
c) navrhovat národnímu komiiétu řešení zjištěných závad v činnosti nebo navrhovat opat-

ření ke zlepšení činnosti sdružení, vyžadují-li to jeho z4my,
d) podávat národnímu komitétu návrh na odvolání sekretáře,
e) požadovai svolání mimořádného zasedání národního komitétu, vyžadují-li to zájmy sdru-

žení.

(2) K řádnému plnění své dohlédací povinnosti je revizor účtů oprávněn zejména nahlížet
kdykoliv do spisů a účetních knih a vyžadovat si informace.



(2)

l _ 1.-:r::_,, '''{"'-i
čené místo, Na funkci 

rle zvolen kandidát, který dosáhl třípětinové_ větŠinY ,h]asŮl vŠech ';

řádných členů. Nedosáhl_Ii v prvním kole žádný z kandidátů třípětinove vltsllyr.T?i l

všec'n řádných členů orgánu, opakuje se volba z nejvýše dvou kandidátů ,s_ l:iyy§l,s,
počtem došaženýcn ntašů tak dlouho, dokud jeden z kandidátŮ nezvítází PrqstotJ,v.,,ětsi''

nou hlasů všech racnýcrr čtenů, popřípadě do'kud neodstoupí liandidati od kandlQatHry 9 -

nejsou nahrazeni novými kandidáty. Noví kandidáti musí dosáhnout v Prvém kole'oPět

třípětinové většiny rrtaáů všech raoňýcn denů orgánu, jinak se volba opakuje. o výsledku

voleb sepíše volenní komise zápis, átvrdíjej svými podpisy a doloŽÍ volebními lístkY. Zá-

pis z volebními lístky archivuje sekretář sdružení,

Společná ustanovení o odvolání se použijí pro odvolaní ČlenŮ vŠech orgánŮ sdruŽenÍ,

teoaze je ve zvláštních případech stanoveno jinak. Nevykonává-li prezident, vicePrezi-

dent nebo člen orgánu Šd.ž"ní řádně svoje povinnosti, které mu ukládají obecně_ zá.-

vazné právní přeolisy a tento Statut, může být řádnými členy tohoto orgánu sdruŽenÍ,

rtený jó1 volil,'odvoáÁ ze své funkce, O odvolání se rozhoduje tajným,hlasovánÍm. K

pratÁoniu odvolání je třeba třípětinové většiny všech řádných ČlenŮ .orgánu Za dovola-

ného či odstoupivšíno člena orgánu sdružení musí být bez zbyteČného ProdlenÍ zvolen

nástupce, při volbě se přiměřeně využijí ustanovení o volbách,

Funkce v orgánech sdruženíje rovněž možné se vzdát písemným ProhláŠením. Sekretář

nebo prezidént národního kómitétu adresují svá písemná prohláŠení o vzdání se své

funkce národnímu komitétu. Funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce ode dne doruČení

písemného prohlášení.

(3)

HLAVA PATA USTANoVENí SPoLeČruÁ n ávĚnrČr,ln

článex dvacátý pátý Zrušení, zán!k a likvidace sdružení
(1) Sdružení se zřizuje na dobu neurčitt:u.

(2) Sdružení zaniká způsoby uvedenými v § 1 2 zákona č 83/1990 Sb.

(3) V případě zániku sdružení spojeném s likvidací se postupuje v souladu s ustanovením

zákona o sdružování občanů. Likvidátora, ktený provede likvidaci sdruŽenÍ, jmenuje a je-

ho odměnu určuje národní komitét.

(4) Likvidaóní zůstatek po řádném vypořádání majetkových poměrŮ bude věnován obdobné
právnické osobě, nadaci nebo nadačnímu fondu, popřípadě odborné instituci zabývající
se problematikou zkvalitňování architektury a urbanismu (územního plánovánÍ), zejména

v souvistosti s obytným prostředím a obytnými stavbami a poskytováním obecně Pro-
spěšných služeb s touto činností souvisících.

Članek dvacátý šestý Vznik sdruženi
Sdružení vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

V Praze dne 22. června 2000


