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S T A N O V Y  
Svazu obcí Národního parku Šumava 

 
Čl. I 

Základní ustanovení 
 
Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle § 
20 f – j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Čl. II 
Název a sídlo 

 
1. Název zájmového sdružení právnických osob zní: Svaz obcí Národního parku Šumava 
2. Sídlem Svazu obcí Národního parku Šumava je Obec Stachy, Stachy 422, 384 73 Stachy 
 

Čl. III 
Předmět činnosti 

 
Předmětem činnosti Svazu obcí Národního parku Šumava (dále jen „Svaz obcí“) je vytvářet 
podmínky pro spolupráci a součinnost obcí, na jejichž území je Národní park Šumava (dále jen 
„NPŠ“), dalších právnických osob působících na území NPŠ a vyšších územních samosprávných 
celků, na jejichž území je NPŠ, zejména: 
a) v záležitostech ochrany přírody a krajiny, především v otázkách vyplývajících z existence 

a působení NPŠ na jejich území, 
b) v záležitostech trvale udržitelného rozvoje obcí, na jejichž  území se nachází NPŠ. 
 

Čl. IV 
Majetkové poměry 

 
1. Majetek Svazu obcí tvoří: 

a) finanční prostředky udržovací  příspěvky členů Svazu obcí, finanční dary a jiné finanční 
příspěvky členů Svazu obcí, finanční prostředky získané od jiných osob 

b) hmotný a nehmotný majetek pořízený Svazem obcí 
c) hmotný a nehmotný majetek získaný Svazem obcí darem od jiných osob. 

 
2. Vložené a poskytnuté finanční prostředky a jiné věci a hodnoty se stávají majetkem Svazu obcí 

a mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti Svazu obcí, jak je vymezen v těchto 
stanovách. 

 
3. V případě, že člen dobrovolně vystoupí ze Svazu obcí nemá nárok na vrácení jím vložených 

finančních prostředků a jiných věcí a hodnot, ani na žádný podíl z finančních prostředků a 
hodnot získaných Svazem obcí od jiných osob. 

 
Čl. V 

Hospodaření Svazu obcí 
 
1. Svaz obcí sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něho. 

Rozpočet je sestavován na každý kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí 
do 3 měsíců po skončení kalendářního roku. 
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2. Svaz obcí vede účetnictví o svých příjmech a výdajích a stavu a pohybu majetku. 
 
3. Svaz obcí zřizuje běžný účet u peněžního ústavu s podpisovým právem předsedy a 

místopředsedy Svazu obcí a dalších členů Svazu obcí pověřených sněmem tak, že doklady 
předávané peněžnímu ústavu musí být vždy opatřeny podpisem předsedy a místopředsedy  nebo 
další osoby pověřené sněmem.  

 
Čl. VI 

Vznik a zánik členství 
 

1. Členem Svazu obcí mohou být  obce, na jejímž katastrálním území zcela nebo zčásti leží NPŠ, 
Regionální sdružení Šumava a vyšší územní samosprávné celky (kraje), v jejichž správním 
území leží NPŠ. 

 
2. Členství ve Svazu obcí vzniká podpisem zápisu z ustavující členské schůze osobou oprávněnou 

jednat jménem člena. 
Další člen může přistoupit ke Svazu obcí na základě písemné žádosti, ve které prohlásí, 
že přistupuje ke stanovám Svazu obcí, zaslané na adresu Svazu obcí. Členství přistupujícího 
člena vzniká poté, co žádost schválí sněm Svazu obcí na svém nejbližším zasedání. 

 
3. Každý člen je oprávněn dle vlastního rozhodnutí ze Svazu obcí vystoupit. 

Členství zaniká dnem, kdy bylo písemné rozhodnutí o vystoupení ze Svazu obcí doručeno 
Svazu obcí. 

 
Čl. VII 

Práva a povinnosti členů 
 
1. Člen Svazu obcí má právo: 

a) zúčastňovat se jednání sněmu Svazu obcí a jednání pracovního výboru 
b) požádat pracovní výbor Svazu obcí o projednání problematiky, která se jej týká 
c) předkládat návrhy pro práci Svazu obcí 
d) iniciovat konkrétní jednání k různé problematice týkající se činnosti Svazu obcí 
e) využívat služeb vyplývajících z činnosti Svazu obcí 
f) volit orgány Svazu obcí a navrhovat do nich své zástupce. 

 
2. Člen Svazu obcí má povinnost: 

a) dodržovat stanovy Svazu obcí 
b) iniciativně se podílet na činnosti Svazu obcí 
c) napomáhat podle svých možností činnosti Svazu obcí 
d) uhrazovat udržovací příspěvky do 31. 3. příslušného kalendářního roku, příp. do 1 měsíce 

ode dne ustavující schůze nebo ode dne přijetí za člena Svazu obcí. 
 
 

Čl. VIII 
Orgány Svazu obcí 

1. Orgány Svazu obcí jsou: 
a) sněm Svazu obcí 
b) předseda a místopředseda Svazu obcí  
c) pracovní výbor Svazu obcí 
d) revizní komise Svazu obcí 

      Sněm může zřídit jednatele Svazu obcí.
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Čl. IX 
Sněm Svazu obcí 

 
1. Sněm je nejvyšším orgánem Svazu obcí a do jeho výlučné pravomoci patří: 

a) schvalovat stanovy a změny těchto stanov 
b) volit a odvolávat předsedu, místopředsedu, členy pracovního výboru a členy revizní komise 
c) schvalovat případné obsazení funkce jednatele 
d) schvalovat výši udržovacího  příspěvku 
e) rozhodovat o rozpočtu a hospodaření Svazu obcí, včetně schvalování roční účetní uzávěrky, 

revizní zprávy, příp. zprávy o výsledcích auditu 
f)    schvalovat jednací řád a organizační řád 
g) rozhodovat v záležitostech předmětu činnosti Svazu obcí 
h) rozhodovat o zrušení Svazu obcí 
i)    rozhodovat ve všech dalších záležitostech, které si vyhradí. 

 
2. Jednání sněmu se zúčastňuje pověřený představitel členské obce, statutární zástupce nebo 

pověřený zástupce Regionálního sdružení Šumava a pověření zástupci Jihočeského 
a Plzeňského kraje. 

 
3. Sněm svolává předseda Svazu obcí nejméně 4x do roka nebo na žádost nejméně jedné třetiny 

členů Svazu obcí. Po každých komunálních volbách nejpozději do 2 měsíců po jejich konání, 14 
dní před termínem jednání. 

 
4. Sněm je usnášeníschopný, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů Svazu obcí. 
 
5. Není-li Sněm schopen se usnášet v hodinu, na kterou byl svolán, a nestane-li se Sněm  

usnášeníschopný ani v dodatečné lhůtě 60 minut, svolá předseda Svazu obcí náhradní Sněm 
postupem stanoveným pro svolání Sněmu s tím, že se lhůta stanovená pro svolání Sněmu  
zkracuje na polovinu . Náhradní Sněm obcí musí mít nezměněný program jednání a je schopen 
usnášení bez ohledu na počet přítomných členů.  

 
6. K přijetí usnesení je třeba kladného hlasování   2/3 přítomných členů Svazu obcí při dodržení 

podmínky usnášení schopnosti sněmu. 
 

Čl. X 
Předseda a místopředseda Svazu obcí 

 
1. Předseda jedná jménem Svazu obcí vůči orgánům veřejné správy, právnickým i fyzickým 

osobám.  
 
2. Předseda je volen a odvoláván sněmem Svazu obcí . 
      Místopředseda je volen a odvoláván sněmem Svazu obcí ze zástupců jeho členů.  
 
3. Předseda svolává a zpravidla řídí jednání sněmu a pracovního výboru Svazu obcí. 
 
 
4. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda.  
 
5. Funkční období předsedy je do odvolání, nebo jeho odstoupení .  
 
 
6. Funkční období místopředsedy je do odvolání nebo jeho odstoupení. 
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7. Předseda  přijímá a propouští podle Zákoníku práce do funkce jednatele Svazu obcí,pokud 
funkci jednatele sněm Svazu na základě žádosti předsedy Svazu schválí.  

 
8. Předseda je zejména povinen: 

a)  koordinovat činnost Svazu obcí 
b)  zajistit řádné vedení evidence o majetku Svazu obcí a účetnictví včetně 

přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok 
c) zajistit zpracování a předkládání sněmu a pracovnímu výboru návrhy a dokumenty, 

jejichž projednávání a schvalování patří do jejich kompetence 
d) vytvářet podmínky pro plnění závazků Svazu obcí, vyplývající z uzavřených smluv 

a dohod 
e) vykonávat rozhodnutí a plnit úkoly uložené sněmem a pracovním výborem. 

 
9.  Předseda je oprávněn: 

a. schválit nákup majetku, služeb a oprav do hodnoty 5 000,-Kč 
b. přijímat provozní opatření k zajištění chodu Svazu obcí (telefon, dodávka energií, 

jiné služby a ostatní provozní potřeby) 
c. účastnit se jednání jednotlivých členů Svazu obcí ve věcech, které jsou předmětem 

činnosti Svazu obcí, byl - li o to požádán členem Svazu obcí. 
 
10. Předseda je ze své činnosti odpovědný sněmu Svazu obcí . 
 
 

Čl. XI 
Pracovní výbor Svazu obcí 

 
1. Pracovní výbor je výkonným orgánem Svazu obcí. 
 
2. Pracovnímu výboru přísluší rozhodovat o veškeré činnosti Svazu obcí, pokud není rozhodování 

vyhrazeno jiným orgánům Svazu obcí. 
 
3. Pracovní výbor má zpravidla 5 členů a jeho členy jsou vždy předseda a místopředseda Svazu 

obcí a další členové volení sněmem Svazu obcí. 
 
4. Členství v pracovním výboru zaniká: 
      a) odvoláním 
      b) vzdáním se funkce 
      c) zánikem mandátu člena zastupitelstva členské obce nebo zánikem jeho pověření k    
          zastupování.  
       
5. Pracovní výbor zejména: 

a) vykonává usnesení sněmu Svazu, 
b) předkládá sněmu návrhy, 
c) předkládá sněmu zprávy o své činnosti, 
d) projednává a vyřizuje záležitosti, které nejsou v působnosti sněmu. 
e)  stanovuje plat předsedovi    
f)   stanovuje plat případného jednatele 
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Čl. XII 
Revizní komise Svazu obcí 

 
1. Revizní komise sleduje a kontroluje činnost jednatele, předsedy a místopředsedy Svazu obcí a 

pracovního výboru. Má právo nahlížet do všech písemností Svazu obcí. Je podřízena sněmu 
Svazu obcí. 

 
2. Revizní komisi tvoří 3 členové volení sněmem. Člen revizní komise nemůže být současně 

předsedou nebo místopředsedou,  případně jednatelem Svazu obcí, ani členem pracovního 
výboru.  

 
3. Funkční období členů revizní komise je čtyři roky, popř. trvá do skončení mandátu člena 

zastupitelstva, nebo jeho pověření členskou obcí. Členství dále zaniká odstoupením člena, nebo 
jeho odvoláním z funkce, s výjimkou jiných členů než obcí. 

 
4. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření Svazu obcí. Zprávu o kontrole hospodaření za 

uplynulý kalendářní rok předkládá revizní komise sněmu Svazu obcí nejpozději do 3 měsíců po 
skončení kalendářního roku. 

 
 

Čl. XIII 
Zánik Svazu obcí 

 
1. O zrušení Svazu obcí rozhoduje sněm. 
 
2. V případě zrušení Svazu obcí jmenuje sněm likvidátora Svazu obcí k provedení likvidace. 

Likvidační zůstatek Svazu obcí se rozdělí mezi členy Svazu obcí v poměru odpovídajícímu výši 
jejich členských příspěvků zaplacených za dobu trvání jejich členství. 

 
3. Likvidace Svazu obcí se řídí obecně platnými právními předpisy. 
 
4. Svaz obcí zaniká výmazem z registrace. 
 

Čl. XIV 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Změny Stanov Svazu obcí Národního parku Šumava byly schváleny Sněmem Svazu obcí 

konaným ve Stachách dne 6.listopadu 2007.  
2. Za den vzniku Svazu obcí se považuje datum registrace u Krajského úřadu Jihočeského kraje  

30.3.2007. 
 
 
 
 
Ve Stachách dne 6.listopadu  2007 
 
 
   Ing. František Nykles v.r.                                                         Jiří Fastner v.r. 
 ……………………………. ……………………………… 
 předseda Svazu obcí místopředseda Svazu obcí 
 Národního parku Šumava Národního parku Šumava 


