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NÁZEV: 
Závěrečná zpráva a nové stanovy dobrovolného svazku obcí České dědictví 

UNESCO. 
 

ANOTACE:  
Projednání závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018 a nového znění stanov. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí závěrečný účet spolu 
se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku České dědictví UNESCO za rok 2018. 

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s novým zněním stanov 
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO. 
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Název materiálu: Závěrečná zpráva a nové stanovy dobrovolného svazku obcí České 
dědictví UNESCO. 
 
Počet stran:  2 
Počet příloh: 4 
 
Popis  
Dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO, jehož je město Žďár nad Sázavou 
členem, projednává každoročně na své valné hromadě závěrečný účet a zprávu o výsledcích 
přezkoumání hospodaření sdružení za kalendářní rok. Tento dokument je rovněž předkládán 
k projednání a schválení samosprávám členských měst svazku České dědictví UNESCO. 
Povinnost členských měst projednat na svých zastupitelstvech tyto dokumenty byly valnou 
hromadou odsouhlaseny do konce roku 2019, proto jsou závěrečný účet a zpráva o 
výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2018 předloženy radě města a dále 
zastupitelstvu města k jejímu projednání.  Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.  
 
Součástí materiálu je předloženo nové znění stanov, kde se zvyšuje členský příspěvek 
města z 75 tis. Kč na 100 tis. Kč. Členské příspěvky jsou od roku 2005 stále stejné, ale 
náklady na prezentaci rostou. Daří se získávat dotace z Ministerstva kultury – programu 
Podpora pro památky UNESCO – nutnost kofinancování ve výši minimálně 30%, nově se 
ukázala jako možnost získávat dotace z MMR ČR - Národního programu rozvoje 
cestovního ruchu v regionech – zde je však kofinancování 50% a více, je zde také řada 
neuznatelných nákladů, které musí hradit dobrovolný svazek obcí. 
 
Dopad do rozpočtu města 
Do rozpočtu města 2020 navýšit položku Sdružení měst UNESCO o 25 tis. Kč. 
 
Geneze případu  
Tyto dokumenty byly schváleny na valné hromadě DSO ČDU dne 14. června 2019 
v Litomyšli.  
 
Návrh řešení 
Navrhuji doporučit zastupitelstvu města vzít na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o 
výsledcích přezkoumání hospodaření svazku České dědictví UNESCO za rok 2018. 
Navrhuji doporučit zastupitelstvu města souhlasit s novým zněním stanov dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí závěrečný účet 
spolu se  zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku České dědictví UNESCO 
za rok 2018. 
 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s novým zněním 
stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO. 
 
Doporučení předkladatele 
Navrhuji doporučit zastupitelstvu města vzít na vědomí závěrečný účet spolu zprávu o 
výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018. 
 
Navrhuji doporučit zastupitelstvu města souhlasit s novým zněním stanov dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO. 
 
Stanoviska  
Předkládaný materiál byl projednán se starostou města Ing. Martinem Mrkosem, ACCA. 



 

CESKÉ DEDICTVi 
UNESCO 

14. června 2019 

Zápis z jednání valné hromady 
v 

svazku obcí Ceské dědictví UNESCO, 
která se konala v Litomyšli 

Přítomni: 
    

 
     

   
   

   
    

 
 

, Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu, ředitel ka sdružení 

Omluveni : 
  Kroměříž 

, Český Krumlov 
, Holašovice 

23/19 
Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm. c) zákona č . 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve 
znění dalších změn provedených zákonem č. 239/2012 Sb.) schvaluje účetní závěrku svazku obcí České 
dědictví UNESCO sestavenou k 31. 12. 2018. Tímto usnesením revokuje VH usnesení číslo 8/ 19. 

24/19 
Valná hromada DSO České dědictví UNESCO schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním 
hospodařením DSO za rok 2018 bez výhrad. (Závěrečný účet je přílohou č. 1 tohoto zápisu, zá věrečná 
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou č. 2 tohoto usnesení). Tímto usnesením revokuj e VH 
usnesení číslo 9/19. 

Jednotlivá členská města projednaj í ve svých zastupitelstvech závěrečný účet a zprávu o výsledcích 
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018. Usnesení muže zn ít např . takto : 
"Zastupitelstvo města x v vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání 
hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2018. 
(Dokumenty týkající se hospodaření sdružení jsou na straně 11 - 86 Výroční zprávy za rok 2018). 

Prosincová valná hromada proběhne 4 . - s. prosince 2019 v TeiL / 

Zapsala : , 
výkonná řed itelka sdružení České dědictví UNESCO 

·:;.~ CESKÉ DĚDic.:rv· f 
U UNESCO 

-------·---



CESKE DEDICTVf 
UNESCO 

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí 
České dědictví UNESCO za rok 2018 

I. Rozpočtové příjmy 

Pol. Příjmy Schválený Upravený 
rozpočet v Kč rozpočet v Kč 

4116 Neinv. transfery ze st . rozp . 420 000 420 000 
4121 Neinv. přijaté transfery od obcí 1 105 000 00 1 105 000 00 
2111 Příjmy z prodeje služeb a výr. 100 000 00 391 400 00 
2112 Příjmy z prodeje zboží 80 000 00 213 200 
4134 Převody z rozpočtových účtB 420 000 

Příjmy celkem před konsolidací 1 705 000,00 2 549 600,00 

Příjmy celkem po konsolidaci 1 705 000,00 2 129 600,00 

II. Rozpočtové výdaje 

Pol. Výdaje Schválený Upravený 
rozpočet v Kč rozpočet v Kč 

5011 Platy zam. v pracovním poměru 121 000,00 126 000 00 
5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 91 600 00 
5031 Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a st. pol. zam. 30 250,00 31 500 00 
5032 Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění 10 890 00 11 340 00 
5038 Povinné pojistné na úraz.poj 600 00 530,00 
5138 Nákup zboží-za účelem prodeje o 48 890,00 
5139 Nákup materiálu 480 000 00 649 300 00 
5161 Poštovní služby 3 000 00 1 720,00 
5163 Služby peněžních ústavB s 000 00 4 470,00 
5163 Služby peněžních ústavB 200 00 150 00 
5164 Nájemné 8 000 00 4 000,00 
5168 Zpracování dat a služby 

související s infor. a kom. tech . 7 000 00 s 000 00 
5169 Nákup ostatních služeb 900 060 00 907 900 00 
5173 Cestovné 8 000 00 8 000 00 
5175 Pohoštění 11 000 00 12 000 00 
5222 Neinv. transfery obč. sdružením o s 000 00 
5362 Platby daní a poplatkB SR o 580 00 
5345 Převody vlastním rozp. účtBm o 420 000 00 

Výdaje celkem před konsolidací 1 705 000,00 2 327 980,00 

Výdaje celkem po konsolidaci 1 705 000,00 1 907 980,00 

Saldo příjmB a výdajB po konsol idaci 221 620,00 

Skutečnost 
k 31.12. v Kč 

420 000 
1 105 000 00 

391 392 
213 193 50 

420 000 

2 549 585,50 

2 129 585,50 

Skutečnost 
k 31.12. v Kč 

126 000,00 
91 600 00 

31 500 00 

ll 340 00 
530 00 

48 890 00 
649 281 00 

1 716 00 
4 470 00 

146 40 
4 000 00 

4 998 50 
907 823,72 

7 964 00 
12 000,00 
s 000 00 

580 00 
420 000 00 

2 327 839,62 

1 907 839,62 

221 745,88 



III. Financování 

Pol. Financování Schválený Upravený Skutečnost 
rozpočet v Kč rozpočet v Kč k 31. 12. 2018 v Kč 

Saldo příjmu a výdaju po konsolidaci o 00 -221 620 00 -221 745 88 
Financování celkem po konsolidaci o 00 -221 620 00 -221 745 88 

IV. Bankovní účty 
Zllstatek na bankovních účtech k 31.12.2018: Kč 2 282 532,61 
Účet č.  u Komerční banky ......... ....... 2.282.290,66 Kč 
Účet č. 0 u České národní banky............ 241,95 Kč 

V. Vyúčtování finančních vztahll ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtllm veřejné úrovně: 
OSO obdržel v roce 2018 dotace z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 420.000 Kč. 

VI. Inventarizace majetku a závazkll ke dni 31.12.2018 
Stálá aktiva 
Dlouhodobý hmotný majetek: 
Oběžná aktiva 
Krátkodobé pohledávky: 
Zásoby: 
Krátkodobý finanční majetek: 
Aktiva celkem: 
Pasiva celkem: 
Z toho : 

882 904,00 Kč 

432 772,40 Kč 
845 118,14 Kč 

2 282 532,61 Kč 
4 443 327,15 Kč 
4 443 327,15 Kč 

Výsledek hospodaření běžného účetního období: 28 788,89 Kč. 

VII. Pohledávky a závazky 
OSO České dědictví UNESCO měl ke dni 31.12.2018 pohledávky ve výši 432 772,40 Kč. Ke dni 
31.12.2018 měl OSO České dědictví UNESCO závazky vyplývající z neuhrazených faktur celkové výši 
672,40 Kč - fa 58/17  182,40 Kč a fa 38/18  490,00 Kč. 

VIII. Zpráva o přezkoumání hospodaření OSO České dědictví UNESCO za rok 2018 
Audit byl proveden Ministerstvem financí ČR ve dnech 24.09.2018- 4.12.2018 a 11.03.- 17.04 20 19. 
Při přezkoumání hospodaření podle § 2 a 3 zákona č . 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodařen í 
dobrovolných svazku obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky Při přezkoumán í hospodaření nebyla 
zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti (viz. 
příloha č. 1, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Ceské dědictví UNESCO, IČ: 709 63 452 
za rok 2018) . 

Valná hromada OSO České dědictví UNESCO projednala zprávu o výsledku hospodařen í za rok 2018 na 
svém zasedání dne 14.06.2019 v Litomyšli. 

IX. Usnesení VH 
I. Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm . c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o 

obcích, ve znění dalších změn provedených zákonem č. 239/2012 Sb.) schvaluje účetní závě rku 
svazku obcí České dědictví UNESCO sestavenou k 31.12.2018. 

II. Valná hromada OSO České dědictví UNESCO schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas 
s ce loročním hospodařením OSO za rok 2018 bez výhrad. 

III. Valná hromada OSO České dědictví UNESCO v souladu se svým vnitřním kontrolním systémem, 
který je zakotvený ve směrnicích, provádí pruběžně kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a 
s jeho finančními prostředky v souladu se zákonem č . 320/2001 Sb., o finančn í kontrole ve veřejné 
správně a se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu (§ 39, odst. 7). 

V Litomyšli dne 16.06.2019 

 
výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO 



I 
MINISTERSTVO FINANCÍ 
odbor 17 - Kontrola 

Zpráva 

Stejnopis č. 2 

PID: MFCR9XFAGZ 
Č . j .: MF-21658/2018/1701-22 

o výsledku přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí české dědictví 

UNESCO za rok 2018 

Ministerstvo .. nanci ,   ID datové schránky:  
e·1nail :  
Telefon:  
Fax:  



Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření 

Ustanoven( 
zákona 

ě. 420/2004 
Sb. 

§ 2 odst. 1 
plsm. a) 
§ 2 odst. 1 
plsm. bl 

Pfedmět přezkoumání 

plněni příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžnlch operaci, 
týkaj lclch se rozpočtových pros~fedků ·-- . _. 

finančnl operace, týkajlcf se tvorby a použiti peněžních fondů 
---------

Výsledek 
přezkoumán( 

A 

A 

§ 2 odst. 1 náklady a výnosy podnikatelské činnosti územnlho celku 
~ 9_ - -t-- -- -----· -----:--:--1--- ---i 

peněžní operace, týkajfcl se sdružených prostředků 

A 

§ 2 odst. 1 
plsm. d) 

vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo vice 
územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 
právnickými nebo fyzickými osobami 

§ 2 odst. 1 finančnl operace, týkajlcl se cizlch zdrojů ve smyslu právnlch 
pisl'!!~ ~ předJ>iSů o účetnictvl 
§ 2 d t 1 hospodařeni a nakládáni s prostředky poskytnutými 

1 ° s · z Národnlho fondu a s dalšlmi · prostředky ze zahraničí 
~ ~m. f) _ _ .POSkytnutými na základě mezinárodnlch smlu_y _ . _ 
§ 2 d t 1 vyúčtován i a vypořádáni finančnlch vztahů ke státnlmu 

1 
° s). rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným 

P srn. g rozpočtům ke státnlm fondům a k dalšfm osobám 
§ 2 odst. 2 nakládán! a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví Územn.fho 
plsm. a) celku __ ___ --·-- - · 
§ 2 odst. 2 nakládáni a hospodařeni s majetkem státu, s nfmž hospodari 
plsm. bl _ územnl celek --- -- ---
§ 2 odst. 2 zadáváni a uskutečňováni veřejných zakázek, s výjimkou 

A 

A 

A 

A 

- --
A 

-----~--

A 
-
A plsm. c) úkonů a postupů prezkoumaných orgánem dohledu podle 

7_~z=v~lá~š=tn~l~ho~Lplr~á~vn~l~ho~~pire~d~pii~s~u __________________ __ -+----------~ 
§ 2 odst. 2 A 
plsm. d) _ _ 

1
_st_a_v _Po_h_le_d_á_v_ek __ a_z_áv_a_z_ku_· _a_n_a_kl_éd_á_n_r _s_n_im_i ____________ -1-----------f 

§ 2 odst 2 
pfsr]_l. ~) 

ručenl za závazky fyzických a právnických osob A 

§ 2 odst. 2 
pfsm. !L _ 
§ 2 odst. 2 
plsm. g) _ 
§ 2 odst. 2 
plsm. h) 

zastavováni movitých a nemovitých -v-ěc-1--v-e--pr_o_s--pě--c-h--t-ře_t_lc..,..h_,,,__ ____ A ____ __,I 

osob - - ------- - - -

zřizováni věcných břemen k majetku územnlho celku A 
---- - -------l 

§ 2 odst. 2 
plsm. i) 

účetnictví vedené územnlm celkem 

ověřeni poměru dluhu územnlho celku k průměru-jeho přljmů 
za poslednl 4 rozpočtové roky podle právnlho předpisu 
upravujlcího rozpočtovou odj:>ovědnose 

-~~~~~~~~~~~~~~---------------~- -

A ... nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

A 

B ... byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemajl závažnost nedostatku uvedených pod C 
C .. . byly zjištěny nedostatky dle§ 10 odst. 3 plsm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 

Pozn.: 1 Dobrovolný svazek obcl nepod léhá pravidlu rozpočtové odpovědnosti stanovenému v § 17 
zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

-:=---:---· ---- -- ---· 
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Přezkoumání hospodaření (dále také "přezkoumání") bylo vykonáno na základě§ 26 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodařeni územnich 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také "zákon č. 420/2004 Sb.") 

Přezkoumávající orgán: Ministerstvo financí, odbor 17- Kontrola 

Přezkoumaný územní celek: Dobrovolný svazek obci české dědictví UNESCO 
(dále také "DSO") 

Předmět kontroly: přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. 

Přezkoumané období: rok 2018 

Zahájení přezkoumání hospodaření: 

Přezkoumáni hospodařeni bylo zahájeno dne 21 . 9. 2018 doručením oznámeni 
v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 255/2012 Sb."), ve spojení s § 5 
odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., č. j . MF-21658/2018/1701-2 ze dne 21 . 9. 2018. 

Přezkoumání hospodaření na místě: 

sídlo dobrovolného svazku obcí české dědictví UNESCO, Bří Šťastných 1000, 570 
01 Litomyšl, 

1. dílčí přezkoumáni hospodaření od 30. 10. 2018 do 1. 11.2018, 

2. dílčí přezkoumání hospodařeni od 11 . 3. 2019 do 14. 3. 2019. 

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na základě pověření k přezkoumání 
hospodařeni vydaného ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. 
a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. ředitelem odboru 17 - Kontrola, pod 
č. j . MF-21658/2018/1701-3 dne 21. 9. 2018. 

Přezkoumání hospodaření vykonali: 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: 

kontroloři: 

.. -~ 
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Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření 

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření OSO, tvořící 
součást závěrečného účtu podle ustanoveni§ 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
vymezené ustanovením§ 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené 
ustanovením§ 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž výčet je uveden na str. 2 ve 
shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření. 

Předměty přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona 
č. 420/2004 Sb. přezkoumávány z hlediska: 

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména 
předpisy o finančním hospodaření územních celku, o hospodaření s jejich 
majetkem, o účetnictvf a o ·odměňováni, 

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci 

a podmínek jejich použití, 
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

Přezkoumání hospodaření OSO bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se 
zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly 
z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitfm odborného 
úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení 
rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétnich oblastí 
a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanoveni 
přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet 

konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování 
vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodařeni je 
obsahem přílohy A zprávy, která je její nedílnou součástí. Míru ujištěni vycházející 
ze závěrů této zprávy o přezkoumání hospodaření je nezbytné vnímat v tomto 
konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při 
přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně 
popsány v další části zprávy. 

Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo overovano dodržování povinností 
vyplývajících zejména z právních předpisů uvedených v příloze B, která je nedílnou 
součástí zprávy. 

Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 
Kontrola opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků nebyla provedena, neboť dle 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly v předcházejících 
obdobích zjištěny chyby a nedostatky nebo zjištěné chyby a nedostatky byly 
napraveny. 

Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2018 

Při dílčích přezkoumáních hospodaření OSO nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. 
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Závěr 

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření OSO za rok 2018, vykonaného 
ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. 

Rizika, které mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnosti ve smyslu ustanovení§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 
Sb. 

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení§ 10 odst. 
4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

Ukazatele ve smyslu ustanovení§ 10 odst; 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 
za rok 2018 · 

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu OSO a podíl zastaveného majetku 
na celkovém majetku OSO: 

a) podfl pohledávek na roZ;Eočtu pso 0,03% 1 

_!U_p_odíl závazků na rozEQ_čtu O§_Q_ _ _ __ _ __ ·----,..--c:_-.:--:-------~~09% 
, c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku OSO O% 

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 255/2012 Sb. bylo odesláni Návrhu zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření 
dne 26. 4. 2019. 

Praha 21 . 5. 2019 

Podpisy kontrolorů: 

  

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

  

 

-- ---

_ _ _ 

- - .. - -- - ·--- -- - - -- --------
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OSO byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České 
dědictví UNESCO za rok 2018 o celkovém počtu 6 stran byla v souladu 
s ustanovení,~ 11 3ákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl 
předán dne ...... J .: ... ?.\ .~ .. .. . 

  
výkonná ředitelka české dědictví ·uNESCO 

Přílohy 

A - Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumánr 
hospodaření dobrovolného svazku obcí české dědictví UNESCO za rok 2018 

B- Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání 
hospodaření ověřováno 

Rozdělovník: 
--

Stejnopis __ p~_p~J-yý_!!sků Pře - -··- dáno Převzal 

1 1 X Ministerstvo 
2 1 X Ceské dědi 

financí   
c-tv.....,..í -:-U:-:-N=E=-=s,.....,c,......,o,....-   ----1 -- _ .... 
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I 
Příloha A- k čj. MF-21658/2018/1701-22 
Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí české dědictví UNESCO za rok 2018 

rL·-_o_r_~_h_P_~s_e_m_n_o_s_ti_+l______ - Popis prsemnosti "] 

Dohody o provedeni ; 6 dohod o provedeni práce uzavřených dne 2. 1. 2018 a 1 dohoda o provedeni 
práce ! práce uzavřená dne 1. 6. 2018 

_. u?avř~n-~ i>ř.t?.ř~k ?;q 18 (8 d~hod) vč. výkaz~ prá~ · _ _ _ .... 
i Cenová nabldka na tisk propagačnlch tiskovin zaslaná firmami: 
:  ze dne 7. 12. 2018 

Dokumentace 
k veřejným zakázkám 

Evidence majetku 

Faktura 

Informace o 
opatřeních k 
doporučen lm 
kontrolnlho orgánu v 
Zápisu z 1. dllčfho 
přezkoumáni 
hospod.ař~nr . __ _ 
lnventurnl soupis 
majetku a závazků 

Kniha došlých faktur 
Kniha odeslaných 
faktur 
Materiály k činnosti' 
svazku 
F>eriěžn i"tóňdy- · · 
územnfho celku -
pravidla tvorby a 
pou_žitf 
Pracovnl smlouvy 
včetně platových 

· výměrů 
· Pravidla rozpočtového 

provizoria 

Rozvaha 

Schválený rozpočet 

Smlouvy o dflo 

'  bez data 
:  bez data 
i e~maliém' iašfaňá 'iňio'řmacé' ze dne' 1 ó~ 4. 2ó19 č' dodatečném uveřejněni . 
! objednávky ze dne 28. 11. 2018 u I. D. na překlady brožur a zajištěni grafických 

.P!.~~r__ __ ..... --- - . ... . ----- - .. -· . -- .. .. -. ·----·· . --- ·-- . - . . .. ... .... -
, E-mailová nabídka služeb tiskárny  ze dnů 23. 1 O. 2018 
i a 7. 12. 2018 - -·. . .. .. ~ ·- . . .. - . - . 
: ověreno veden i operatívnl evidence o zásobách propagačních materiálů 
: a předmětů k 30. 10. 2018 
; ~vi9enc~--~~qené! v exce)ovs~ý-~!! _ta~u,l~ách .. . .. ... .. . 
: fa!<tury do~ay~t~)~~~ č. ~ -_€)8 z~.P-~~t?!>! __ q9 __ 1_~:. 1 .. 2_0_1.S __ g_~ 30: 9. 291~ 

32 faktur vydaných za obdob! od 4. 1. 2018 do 11 . 9. 2018 
~ č . 97 pf.ij~t~ dn~ ?§_.::1?: f9.18 · · · -- .. . ... 

ze dne 10. 2. 2019 

účeť022 50- Samostatné movité věci a soubor movitých věci ke dni 3( 12. 2ó18 
. . . . . ... .. . - . . . ~ . 

. _q~~ 92_8_ 00 :- Q~Qbr:Jý g!ouh<?d_ob_ý hrr:u?tQý_IIJaj~te~~e d[li ~1 : 12. ~q1_~ _ 
účet 231 70 - Fond "Konto pomoci památkám UNESCO" - běžný účet 
č.  v Komerčnf bance, a.s. 
úč~t~31 _~() :- .z~vaz~y:ia za~~stnance ke ~ňí 31: 12.)91 ~ . . . . . 
včetně Plánu inventur majetku a závazků v roce 2018, Protokolu o proškolenl členů 
~K. lnventarizačnl ZJ?rávy (_!_ soupisů~ -~1_ . _ 12: gg1~ . 
č. 69 - 103 dodavatelské 

' č. 33-58 

Pravidla soutěže ČESKO-UNESCO~SLOVENSKO 
.. . . - ~ · · - ..... - . -· 

Fond s názvem "Konto pomoci památkám Unesco" 

Smlouva o výkonu funkce výkonné reditelky sdruženi uzavfená dne 8. 3. 2006, 
vč. dodatků č. 1 ze dne 11. 4. 2008 a dodatku č. 2 ze dne 16. 1. 2014 

pro rok 2019 - informace výkonné ředitelky OSO o schváleni pravidel RP 
(Schváleno na jednáni valné hromady svazku obcl Ceské dědictvl UNESCO, ze 
dne 14. 12. 2018) 
ke dni 31. 12. 2018 

: Rozvah? za leqen až srpe!'_ 29.1 ~ _. __ _ 
přehled o plněni rozpočtu vč. proved~ných změn za rok 2018 . 
Sch.v~.l~ný _r()Zp()Čet na. ro~ 291 ~ .. a.r<;>zp_qčtové. _o.patrenr č. _1 ?-.~ dne 11. 6. 2018 
ze dne 11 . 11. 2018 s R.S. na zhotoveni kreseb včetně licence, 
ze d_ne 28. 11 . 2018 s F._~- _ ['I~ zl')_ot<?ven l _fotogrélfil, 
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Smlouvy o dílo 

· Smlouvy o převodu 
majetku (koupě, 

· prodej, směna, 

Objednávka ze dne 28. 11 ~ 2018 s I.D. na překlady brožur a zaj ištěni grafických 

pn~cl . . . . ... ... . ... .. . . . .. ... ... . . . .. ·- .. 
Kupnl smlouva č. KS13/09/R0390/1252 s firmou  ze dne 
14. 1.2009 

: _prevodt .. . _ ... ..... .. . . .. ... ___ _ -- · .. . . _ ... . . . .... .. _ .. ·- _ __ _ . .. _ ....... .- ... __ ... .. . .... .. . .. _ ..... . 
Smlouvy o výpůjčce . ze dne 5. 1. 2009 uzavřená mezi DSO a , 

"smlouvy' oštatnl . .... .... : .. ~g~1~ ~.~-ci~~~~i !~~~o:tlli0ž~bůJ~:i~ dob'i od 12.' 1. 2o18 až' do 

Účetrir denÍk · -
· Účetnr doklad 

Účetnictví osťainí 

· Účtový rozvrh 
. Údaje pro' v'ýpočet 
ukazatelů podle § 1 O 
odst. 4 zák. č. 
420/2004 Sb. 
Vri.itrnr pfedpis a· 
směrnice 
\týka·z pro hodnoceni 
plněni rozpočtu 

Výkaz zisku a ztráty 

Výsledky externich 
kontrol 

Vyúčtování a 
vypořádáni finančních 
vztahů ke státnímu 
rozpočtu 

Zápisy z jednáni 
orgánů dobrovolných 
svazků obcl 

. 4. 10. 2018 
sniióuva' a" poskYtováni eiektronických online zdroj9 z~ qne 4. 11. 2013 
SfT!Iouva o veqe[1J.f!lzdové _agendy. s . ze dne 4 . 1._ 2014 
Z.á~a~l}é přihlášky_ ~. ú~a~tí _na veletrz.lch v ro~. 20_18 .. _ .. _ 

, ze dne 11. 1. 2019 s účetními zápisy ze dne 31 . 12. 2018 
: Píátebnr poukazý č. 5ooš z 9. 1. 2018, SÓ14 z 22. 1: 2o18, so2o z 29. 1. 2018 
: a 5005 z 29. 10. 2018 
: ú_~~9ya.crpre~p.Ls.Y~~ ~-o~4 z.. 8. 1_. .~Q18, §9Q6 ~ 9; 1 )018, _soj 4 z 26. 3: 2018 
Účtovací předpisy č. 5034 ač. 5063 ze dne 31 . 1. 2019 ~oprava chybně 
Qčtovanéh_o př~dpisu mezd za minulé roky .. z9sláno e~mailern dn~ 1 O. _4. 2019 

. 9perativnl. ~_vj~ence propag~ční~~ předm~tů .. a tiskovin ze dne2~: 3. ?_0.19 
: Opis vstupních dokladů~ tisková sestava za obdob! od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 
· ze dne 11. 2. 2019 . . . . ... 

PléltE)bní po_ukaz č. _5034 ;z~ dne ?8. 12. 2018 
přehled objednávek z.a rok 2018 
Vyjádřeni  zaslané e~mailem dne 1. 4. 2019 ke způsobu inventarizace 
12ks zvukových průvodc9  .. . . . . 
Vyjádřeni k nesprávnému účtováni a provedené inventarizaci účtu 331 50~ Závazky 
za zaměstnance z 9. a 10. 4. 2019 
výpis ~~tové. osno.v-y a 9..čelových znaků platných pro rok 2:018 
ú~tov.ý r2zvrh na. ~Q~ .~Q~ ~.. . .. 
zaslané e-mailem dne 29. 3. 2019 a 10. 4. 2019 

. óř9an izačn(siněrr1iče- vnítrnr kontrolní systém, systém zpracování účetníctvr ze 
· dne2.12.2016 
účetní výkazy. FIIÍJ 2-12M za měsíce leden až srpen 2018 

, za obdob! 1 ~12/2018 .. . . . ··- · ·· ··· ... - · · 
ke dní 31 . 12.2018 . . . . 
Výkaz ;zisku a ztráty za leden až srpen 2018 . 
Oznámení o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištěni, VZP ČR ze 
dne 27. 4. 2018 
Závěrečný protokol ze dne 14. 6. 2018 
Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištěni a 
dodrž,oy~J']í ostatnl~_h povi.nno~tl .Plátce pojistného prov~der:)é dne _1 1: 6 . 2018 . 
dokumentace k neinvestiční dotaci Ministerstva kultury z programu Podpora pro 
památky UNESCO- "UNESCO pro děti aneb Sloh se neplše, na sloh se kouká", 
včetně vyúčtováni , 
dokumentace k neinvestični dotaci Ministerstva kultury z programu Podpora pro 
památky UNESCO- "Projekt památky UNESCO- slohové cvičeni", včetně 
vyúčtováni, 

dokumentace k neinvestiční dotaci Ministerstva ku ltury z programu Podpora 
regionálnich kulturních tradic, projekt Česko- UNESCO- Slovensko, aneb po 25 
letech opět spolu - .Připomínka a oslava významných výročl roku 2018 spjatých 
s naši státností", včetně vyúčtováni . . . 
Usneseni z jednání valné hromady svazku obci české děd ictvr UNESCO ze dne 
8. 12. 2017, 5. 4. 2018, 20. 6. 2018 a 20. 9. 2018 

. ZápÍs z jeďnáni valrÍé hromadý -svazku obcí České dědictvi UNESCO, ze dne 
. 14. 12. 2018 

Strana 2 



Závěrečný účet 

:· zrfzovac·i listina
organizačních složek 
a prlspěvkových 
organizaci, odpisový 

. plán 

·t~~e~\i2~~iea~~1J~~:ůs~1~í~~~~~~~a~;;,%~ó české d~dictvi ÚNESCO za rÓk 
2017 
Sniiouváo vytvoťěri"i siia.zku obd.že dne 2"1 ~ 9. 2ció1, VČ. Dodatku 
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Příloha B- k čj. MF-21658/2018/1701-22 
Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání 
hospodařeni ověřováno · 

- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, 
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadáván! veřejných zakázek, ve zněnf pozdějších předpisů, 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 320/2001 Sb., o finančnf kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšfch předpisů, 
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, 
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, 
- Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě , ve znění pozdějších předpisů, 
- české účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 

vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 -710. 



Stanovy 
dobrovolný svazek měst a obcí české republiky, na 

jejichž území se nachází objekt zapsaný do Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

"V' , "V' , 

Ceske dedictv1 UNESCO 

Dobrovolný svazek měst a obcí České republiky, na jejichž katastrálním území se nachází 
objekt nebo objekty nebo chráněné území zapsané do Seznamu světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO, zřízeného podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a 
přírodního dědictví vyhlášené vč . 159/1991 Sb., nebo které se samy nacházejí na 
chráněném území zapsaném do tohoto Seznamu, je svazek obcí, za ložený podle § 49 -
53 zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 24 - 26a zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze. 

§1 
Název 

Dobrovolný svazek měst a obcí České republiky, na jejichž území se nachází objekt nebo 
objekty nebo chráněné území zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO nebo které se samy nacházejí na chráněném území zapsaném do 
tohoto Seznamu (dále jen "Dobrovolný svazek měst a obcí nebo DSO") užívá názvu 
České dědictví UNESCO. 

§2 
Sídlo 

Sídlem dobrovolného svazku měst a obcí je Litomyšl, . 

§3 
Název a sídlo členll OSO 

Město Český Krumlov,     
Obec Jankov,    
Město Kroměříž,     
Město Kutná Hora,  
Obec Lednice,    
Město Valtice,  
Město Litomyšl,  
Statutární město Olomouc,  
Město Telč,  
Město Žďár nad Sázavou,     
Město Třebíč,    
Hlavní město Praha,     
Statutární město Brno,    

§4 
Doba trvání a účel OSO 

Dobrovolný svazek měst a obcí se zakládá na dobu neurčitou. 
Účelem a cílem DSO, jako dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace, je 
aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástroj6 pro zachování nejcennějších 



statku kulturního a přírodního dědictví, které jsou zapsá ny na Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale 
udržitelné využívání. 

§S 
Předmět činnosti DSO 

K dosažení cíle a naplnění účelu DSO zejména: 
a) popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy světového 

kulturního a přírodního dědictví, 
b) uplatňuje a prosazuje specifické problémy míst světového děd ictví při úpravě 

právních norem a navrhování nových právních norem, které ovlivňují ekonomické 
a právní postavení obcí i jejich hospodaření a při jednání s ústředními orgány 
státní správy, 

c) poskytuje veřejnosti informační služby, jimiž naplňuje účel a cíle DSO, a to včetně 
užití a přístupu k veřejně provozovaným informačním a datovým sítím, 

d) provádí společnou přípravu a realizaci projektu ve výchově a vzdělávání zejména 
nejmladší generace ve vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví, 

e) vyměňuje zkušenosti související s ochranou, zachováním, označováním a 
prezentací kulturního a přírodního dědictví, 

f) spolupracuje s nevládními organizacemi a institucemi s posláním obdobným s cíli 
oso, které pusobí v ČR i v zahraničí. 

§6 
Členství v DSO 

Členem DSO se stává město nebo obec nacházející se na území České republiky (ve 
smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona 131/2000 Sb., o 
hlavním městě Praze), a to po splnění všech následujících podmínek: 

a) existence statku, zapsaného v Seznamu světového kulturního a přírodn ího 
dědictví UNESCO, nacházejícího se na katastrálním území předmětné obce, 

b) podání písemné přihlášky s určením člena a zástupce/zástupcu, který bude člena 
na jednání valné hromady a výkonného výboru DSO zastupovat a obsahující 
souhlas se stanovami DSO, 

c) zaplacení řádného členského příspěvku na běžný rok ve výši stanovené valnou 
hromadou. 

Členy DSO potvrzuje valná hromada DSO na základě písemné přih l ášky, jejíž součástí je 
souhlas se stanovami DSO. Nový člen DSO podepisuje dodatek k zakladatelské smlouvě 
a přistupuje k ní i ke stanovám v plném rozsahu. 

§7 

( 1) Práva členu: 
Práva a povinnosti členil 

a) účastnit se jednání valné hromady DSO a být informován o výsledku jejího 
jednání, 

b) hlasovat na valné hromadě a při rozhodování orgánu DSO, do nichž jsou zvoleni, 
c) podávat orgánum DSO návrhy, podněty a stížnosti a být vyrozuměn o jejich 

vyřízení, 
d) účastnit se aktivit a činností DSO a být o nich informován. 

(2) Povinnosti členu: 
a) dodržovat stanovy DSO a respektovat rozhodnutí orgánu DSO, 
b) platit řádně a včas členské příspěvky, 
c) přispívat aktivně k účelu a cíli DSO, 
d) písemně oznamovat změny v identifikaci fyzických osob, které jsou zmocněny 

zastupovat člena na jednáních orgánu a činnostech DSO. 



§8 
Členský příspěvek 

(1) Členský příspěvek je tvořen ročním členským příspěvkem. 

(2) Výše členského příspěvku je stanovena takto: 
Český Krumlov 100.000 Kč 
Telč 100.000 Kč 
Žďár nad Sázavou 100.000 Kč 
Kutná Hora 100.000 Kč 
Lednice 50.000 Kč 
Valtice 50 .000 Kč 
Kroměříž 100.000 Kč 
Litomyšl 100.000 Kč 
Třebíč 100.000 Kč 
Olomouc 200.000 Kč 
Jankov 10.000 Kč 
Praha 250.000 Kč 
Brno 200.000 Kč 

Výše členského příspěvku na daný rok muže být změněna usnesením valné hromady. 
Roční členský příspěvek je splatný do 20 . dubna běžného roku na účet OSO. 

(3) Při zániku členství v OSO se uhrazený členský příspěvek členovi DSO nevrací a 
zustává majetkem DSO. 

§9 
Zánik členství 

(1) Členství v OSO zaniká u všech členu vystoupením z DSO, vyloučením z DSO, 
vyškrtnutím statku nacházejícího se na území člena ze Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO nebo zánikem člena . 

(2) Vystoupením zaniká členství v OSO k 31. 12. kalendářního roku na základě 
písemného oznámení o vystoupení, doručeného na adresu sídla DSO nejpozd ěji tři 
měsíce před tímto datem. Ke dni zániku členství bude provedeno i majetkové 
vypořádání čl ena, který podal řádně a včas oznámení o vystoupení. Vypořádání 
majetkového podílu člena proběhne dle podmínek sjednaných ve smlouvě mezi 
členem a DSO uzavřené ve smyslu § 15 těchto stanov, na základě které člen vkládal 
dobrovolně majetek do DSO. 

(3) Vyloučení člena z DSO je mimořádným zánikem členství, k němuž muže dojít 
v případě, že člen DSO hrubě porušuje stanovy DSO, případně jedná v rozporu se 
zájmy DSO. K vyloučení muže dojít pouze po předchozím písemném upozornění a 
musí být: 
a) rozhodnuto a odsouhlaseno valnou hromadou DSO, 
b) sděleno vylučovanému členovi písemně a s uvedením duvodu vyloučení. 
c) za termín vyloučení je považován třicátý den od doručení písemného oznámení o 

vyloučení člena, odeslaného ze sídla DSO, pokud se člen neodvolá. Vypořádání 
majetkového podílu člena proběhne dle podmínek sjednaných ve smlouvě mezi 
členem a DSO uzavřené ve smyslu § 15 těchto stanov, na základě které člen 
vkládal dobrovolně majetek do DSO. 

(4) Dojde-li k vyškrtnutí statku ze Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO, zaniká členství v DSO automaticky ke dni, ke kterému akt vyškrtnutí ze 
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO nabyl právní moci. 
V případě zániku členství z duvodu uvedeného v tomto odstavci se členské příspěvky 
zaplacené ke dni zániku členství nevracejí. Vypořádání majetkového podílu člena 
proběhne dle podmínek sjednaných ve smlouvě mezi členem a OSO uzavřené ve 



smyslu § 1S těchto stanov, na základě které člen vkládal dobrovolně majetek do 
oso. 

(S) Zánikem členství nevzniká bývalému členovi právo na žádné další plnění ze strany 
OSO vyjma nároku vyplývajících z § 9 odst. 2, 3 a 4 těchto stanov a nároku na 
vypořádání poměrné části nároku na podílu ze zisku či povinnosti k úhradě ztráty dle 
§ 1S odst. S těchto stanov. 

§ 10 
Vzájemné závazky 

Člen neručí za závazky OSO, OSO neručí za závazky člena. 

Orgány OSO jsou: 
• valná hromada 
• výkonný výbor 
• předseda 
• místopředseda 
• výkonný ředitel 

§ 11 
Orgány DSO 

• čestný orgán - emeritní předseda, poradce, člen 

§ 12 
Valná hromada 

(1) Vrcholným orgánem OSO je valná hromada. Člen valné hromady muže být při jednání 
valné hromady zastoupen zmocněncem vybaveným plnou mocí k zastupování. 

(2) Valná hromada se skládá ze zástupcu jednotlivých čl enu . Každý člen má jednoho 
zástupce disponujícího jedním hlasem. Zástupcem člena OSO je starosta ( primátor) 
nebo jím zmocněný zástupce. 

(3) Valná hromada muže být řádná nebo mimořádná. Řádnou valnou hromadu svolává 
předseda OSO nejméně dvakrát v kalendářním roce. O svolání a návrhu programu 
informuje všechny členy. Návrhy základních dokumentu navržených k projednání 
valnou hromadou zašle všem členum nejpozději týden před termínem konání valné 
hromady. 

(4) Pusobnost valné hromady: 
a) posuzuje činnost OSO a orgánu OSO z hlediska naplňování úče lu a cíle OSO a 

schvaluje koncepci činnosti OSO na další období; projednává a schvaluje projekty 
a akce zaměřené na realizaci předmětu činnosti OSO, 

b) projednává a schvaluje výsledky činnosti a hospodaření OSO za období od minulé 
valné hromady, rozhoduje o majetku OSO, rozhoduje o výši členského ročního 
příspěvku 

c) rozhoduje o sídle OSO 
d) schvaluje změny nebo doplnění stanov OSO, 
e) schvaluje jednací řád valné hromady OSO a volební řád OSO, 
f) volí a odvolává předsedu, místopředsedu a výkonného ředitele OSO a jmenuje a 

odvolává členy výkonného výboru, 
g) rozhoduje o vyloučení člena z OSO, rozhoduje o majetkovém vypořádání člena při 

vystoupení člena z OSO, 
h) schvaluje aktuální seznam členu, 
i) schvaluje rozpočet a účetní uzávěrku OSO sestavenou k rozvahovému dni podle 

zákona o účetnictví, 



j) rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zpusobu zrušení DSO, 
k) svým usnesením muže účetně odepsat nedobytnou pohledávku, 
I) rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí, 

(S) Mimořádná valná hromada bude svolána v těchto případech: 
a) jestl iže o to požádají písemně alespoň dva členové DSO, 
b) jestliže DSO je po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti. 

Při svolání mimořádné valné hromady musí být stanoven předmět jejího jednání. 

(6) Valná hromada rozhoduje usnesením. 

(7) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina 
zástupcu členu DSO. 

(8) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá předseda DSO náhradní valnou 
hromadu tak, aby se konala do tří týdnu ode dne, kdy se měla konat valná hromada 
puvodně svolaná. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je 
schopna se usnášet, i když je účast nižší, než stanovuje odstavec (7); nemuže se 
však pravomocně usnášet o změnách a doplňování stanov DSO, o vyloučení člena, o 
splynutí, sloučení, rozdělení a jiném zpusobu zrušení DSO a o výši členského 
příspěvku, volit předsedu a místopředsedu DSO. 

(9) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasu přítomných zástupcu členu 
DSO, pokud stanovy nevyžadují většinu jinou. 

(10) Valná hromada muže zřídit další orgány DSO. 

(11) Valná hromada DSO muže fyzické osobě, JeJIZ přínos k účelu a cíli DSO je 
mimořádný, významný a jedinečný, udělit čestný titul"emeritní předseda, člen, poradce" 
jako čestného orgánu DSO. Valná hromada DSO muže tento titul rovněž odejmout. 
Emeritní předseda, člen či poradce má jako čestný orgán DSO právo zúčastňovat se 
jednání valné hromady DSO s hlasem poradním. 

§ 13 
Výkonný výbor 

(1) K zajištění chodu DSO v období mezi jednáními valné hromady ustavuje DSO výkonný 
výbor složený ze zaměstnancu informačních center a odborných útvaru obecních 
úřadu sdružených obcí a měst, a to na základě usnesení valné hromady. Členy 
výkonného výboru jmenuje valná hromada na návrh jednotlivých členu DSO. Funkční 
období členu výkonného výboru není časově omezeno. Počet členu výkonného výboru 
je proměnlivý, každý člen DSO je ve výkonném výboru zastoupen jedním zástupcem. 

(2) Činnost výkonného výboru řídí výkonný ředitel, zvolený valnou hromadou. 

(3) Do pusobnosti výkonného výboru náleží realizovat usnesení valné hromady. 

(4) Jednání výkonného výboru svolává výkonný ředitel. Výkonný výbor je 
usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členu , k přijetí rozhodnutí 
je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny přítomných. 

§ 14 
Statutární orgán OSO 

( 1) Statutární orgán DSO tvoří předseda, místopředseda a výkonný ředitel. Za DSO je 
každá z osob, která je členem statutárního orgánu, tj. předseda, místopředseda a 
výkonný ředite l , oprávněna jednat samostatně. Při podepisování za DSO připojí 



osoba, která je členem statutárního orgánu DSO, sv6j podpis k natištěnému nebo 
nadepsanému názvu DSO. 

(2) Předsedu volí a odvolává valná hromada. Při volbě předsedy valná hromada přih léd ne 
k principu tzv. "rotace", tj. zvolí předsedu ze zástupc6 jednotlivých č len6 dle data 
zápisu člena DSO na Seznam UNESCO (v případě shodného data přijetí platí abecední 
princip) . Délka funkčního období předsedy jsou dva roky. Místopředsedu volí a 
odvolává valná hromada DSO a jeho funkční období jsou čtyři roky. Výkonný ředitel 
je volen na dobu neurčitou. 

(3) Statutární orgán DSO řídí činnost DSO. Rozhoduje o záležitostech DSO, které nejsou 
stanovami vyhrazeny do p6sobnosti valné hromady. Statutární orgán DSO m6že 
svým rozhodnutím rozdělit p6sobnost svým jednotlivým člen6m dle určitých obor6 , 
přičemž o takovém rozhodnutí informuje na nejbližší valné hromadě . 

§ 15 
Majetek OSO 

(1) Majetkem DSO mohou být veškeré hodnoty, které jsou zp6sobilé být předmětem 
občanskoprávních vztah6. 

Členové vkládají majetek do DSO dobrovolně na základě sm louvy uzavřené mezi členem 
a DSO dle příslušných právních předpis6. 

(2) Zdroje příjm6 DSO: 
a) členské příspěvky, 
b) podp6rné prostředky, zejména dotace a dary fyzických a právnických osob 
c) činnost DSO. 

(3) Majetek DSO m6že být použit jen k realizaci předmětu jeho činnosti, vymezené 
těmito stanovami . 

(4) Za majetek a hospodaření DSO odpovídá statutární orgán DSO. Prodej nebo zástava 
nemovitého majetku DSO mohou být uskutečněny pouze na základě rozhodnutí va lné 
hromady. Evidence majetku a účetnictví DSO se řídí platnými předpisy. 

(5) Ztrátu hradí členové DSO rovným dílem. Zisk je používán výhradně na rozvoj a 
investice DSO a není rozdělován mezi členy. V případě, že by Valná hromada 
v budoucnu o rozdělení zisku rozhodla, rozdělí se zisk stejným zp6sobem, jakým se 
bude krýt ztráta. 

§ 16 
Finanční hospodaření, kontrola 

(1) Zásady finančního hospodaření se řídí obecně závaznými práv ními předpisy. 

(2) DSO sestavuje sv6j rozpočet a hospodaří podle něj . Rozpočet je sestavován na 
příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledk6 hospodaření se provádí do šesti 
měsíc6 po skončení kalendářního roku. 

(3) Členové mají právo kdykoliv nahlížet do účetnictví DSO, vznášet dotazy oh ledně 
hospodaření, mají právo žádat provedení zvláštní účetní závěrky, která musí být 
provedena do 30 dn6 od doručení písemné žádosti. 

(4) Členové mají právo žádat písemné zprávy o jednotlivých akcích DSO po orgánech 
DSO. 

(5) Každý z občan6 členských obcí a měst má právo účastn i t se zasedání orgán6 DSO a 
nahlížet do zápis6 o jejich jednání a má právo podávat orgán6m DSO písemné 
návrhy. 



(6) Valná hromada DSO určí na svém prvním zasedání v kalendářním roce, koho požádá 
o přezkoumání hospodaření DSO za uplynulý kalendářní rok, zda Ministerstvo financí 
nebo auditora nebo auditorskou společnost . Ve lhutě do 30. června každého 
kalendářního roku požádá DSO o přezkoumání svého hospodaření za uplynulý 
kalendářní rok Ministerstvo financí, nebo v téže lhutě oznámí Ministerstvu financí, že 
se DSO rozhodl zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti. 

(7) Při rozhodnutí o přezkoumání hospodaření DSO auditorem nebo auditorskou 
společností schválí valná hromada následně náklady na přezkoumání hospodaření 
auditorem nebo auditorskou společností, které budou hrazeny z rozpočtu DSO. 

§ 17 
Účetní závěrka a výkaznictví 

(1) Roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle 
obecně závazných právních předpisu. 

(2) DSO zpracovává a příslušným orgánum poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně 
závazných právních předpisu . 

§ 18 
Zrušení a zánik OSO 

(1) DSO muže zrušit svým rozhodnutím valná hromada. K rozhodnutí o zrušení DSO je 
zapotřebí třípětinové většiny hlasu všech řádných členu DSO. 

(2) V rozhodnutí valné hromady o zrušení DSO musí být uvedeno, zda je určen právní 
nástupce a zda jmění DSO přechází na určeného právního nástupce a za jakých 
podmínek. 

(3) V případě, že není určen právní nástupce, určí valná hromada likvidátora a postup 
likvidace dle platných právních norem a zároveň valná hromada určí, jak bude 
naloženo s likvidačním zustatkem. 

(4) Valná hromada schválí návrh na výmaz z registrace a určí osobu odpovědnou za 
podání tohoto návrhu. 

(5) DSO zaniká výmazem. 
§ 19 

Závěrečná ustanovení 
(1) Stanovy mohou být měněny nebo doplněny pouze rozhodnutím valné hromady. Počet 

hlasu členu nutných ke schválení této změny nebo doplnění činí dvě třetiny hlasu 
všech přítomných zástupcu členu oso. 

(2) V případech neupravených těmito Stanovami se postupuje podle zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisu, zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

Aktuální znění stanov DSO bylo schváleno valnou hromadou na jejím zasedání konaném 
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