Stanovy
dobrovolný svazek měst a obcí České republiky, na
jejichž území se nachází objekt zapsaný do Seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

České dědictví 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 v č. 159/1991 Sb., nebo které se samy nacházejí na
chráněném území zapsaném do tohoto Seznamu, je svazek obcí, založený 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, Bří Šťastných 1000, PSČ 570 01.
§3
Název a sídlo členů DSO
Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov, IČO: 002 45 836
Obec Jankov, p. Dubné, IČO: 002 45 020
Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČO: 002 87 351
Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČO: 002 36 195
Obec Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice, IČO: 002 83 339
Město Valtice, Nám. Svobody 21, 691 42 Valtice, IČO: 002 83 665
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, IČO: 002 76 944
Statutární město Olomouc, Horní náměstí, 771 27 Olomouc, IČO: 002 99 308
Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČO: 002 86 745
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČO: 002 95 841
Město Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč, IČO: 002 90 629
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO: 000 64 581
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, IČO: 449 92 785
Město Krupka, Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka, IČO: 002 66 418
Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov, IČO: 002 54 622
Obec Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem 110, 535 01 Přelouč, IČO: 002 73 767
Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 002 54 061

§4
Doba trvání a účel DSO
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 nástrojů pro zachování nejcennějších
statků kulturního a přírodního dědictví, které jsou zapsány na Seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale
udržitelné využívání.
§5
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 dědictví 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 projektů 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
DSO, které působí 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 přírodního dědictví
UNESCO, nacházejícího se na katastrálním území předmětné obce,
b) podání písemné přihlášky s určením zástupce, který bude člena na jednání valné
hromady 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 přihlášky, jejíž součástí je
souhlas se stanovami DSO. Nový člen DSO podepisuje smlouvu o vstupu do dobrovolného
svazku obcí, jejíž přílohou je smlouva o vytvoření svazku obcí ze dne 21.09.2001 a stanovy.
§7
Práva a povinnosti členů
(1) Práva členů:
a) účastnit se jednání valné hromady DSO a být informován o výsledku jejího jednání,
b) hlasovat na valné hromadě a při rozhodování orgánů DSO, do nichž jsou zvoleni,
c) podávat orgánům 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 členů:
a) dodržovat stanovy DSO a respektovat rozhodnutí orgánů 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 orgánů 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
- Krupka
50.000 Kč
- Jáchymov
50.000 Kč
- Kladruby nad Labem
dobrovolně
- Mariánské Lázně
100.000 Kč
Výše členského příspěvku na daný rok může být změněna usnesením valné hromady.
Roční členský příspěvek je splatný do 20. dubna běžného roku na účet DSO.
(3) Při zániku členství v DSO se uhrazený členský příspěvek členovi DSO nevrací a
zůstává majetkem DSO.
§9
Zánik členství
(1) Členství v DSO zaniká u všech členů 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 DSO k 31. 12. kalendářního roku na základě písemného
oznámení o vystoupení, doručeného na adresu sídla DSO nejpozději tři měsíce před
tímto datem. Ke dni zániku členství bude provedeno i majetkové vypořádání člena,
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 může dojít v případě,
že člen DSO hrubě porušuje stanovy DSO, případně jedná v rozporu se zájmy DSO.
K vyloučení může dojít pouze po předchozím písemném upozornění a musí být:
a) rozhodnuto a odsouhlaseno valnou hromadou DSO,
b) sděleno vylučovanému členovi písemně a s uvedením důvodu 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 důvodu 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 DSO uzavřené ve smyslu
§ 15 těchto stanov, na základě které člen vkládal dobrovolně majetek do DSO.
(5) Zánikem členství nevzniká bývalému členovi právo na žádné další plnění ze strany DSO
vyjma nároků 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 § 15 odst. 5
těchto stanov.
§ 10
Vzájemné závazky
Člen neručí za závazky DSO, DSO neručí za závazky člena.

§ 11
Orgány DSO
Orgány DSO jsou:
 valná hromada
 výkonný výbor
 předseda
 místopředseda
 výkonný ředitel
 čestný orgán – emeritní předseda, poradce, člen
§ 12
Valná hromada
(1) Vrcholným orgánem DSO je valná hromada.
(2) Valná hromada se skládá ze zástupců jednotlivých členů. Každý člen má jednoho
zástupce disponujícího jedním hlasem. Zástupcem člena DSO je starosta (primátor) nebo
jím zmocněný zástupce.
(3) Valná hromada může být řádná nebo mimořádná. Řádnou valnou hromadu svolává
předseda DSO nejméně dvakrát v kalendářním roce. O svolání a návrhu programu
informuje všechny členy. Návrhy základních dokumentů navržených k projednání valnou
hromadou zašle všem členům nejpozději týden před termínem konání valné hromady.
V odůvodněných případech může valná hromada přijímat rozhodnutí i mimo zasedání
s využitím technických prostředků. Podmínky takového rozhodování musí být sděleny
členům DSO předsedou DSO v dostatečném předstihu před rozhodováním.
(4) Působnost valné hromady:
a) posuzuje činnost DSO a orgánů DSO z hlediska naplňování účelu a cíle DSO a
schvaluje koncepci činnosti DSO na další období; projednává a schvaluje projekty
a akce zaměřené na realizaci předmětu činnosti DSO,
b) projednává a schvaluje výsledky činnosti a hospodaření DSO za období od minulé
valné hromady, rozhoduje o majetku DSO, rozhoduje o výši členského ročního
příspěvku
c) rozhoduje o sídle DSO
d) schvaluje změny nebo doplnění stanov DSO,
e) schvaluje jednací řád valné hromady DSO a volební řád DSO,

f)

volí a odvolává předsedu, místopředsedu a výkonného ředitele DSO a jmenuje a
odvolává členy výkonného výboru,
g) rozhoduje o vyloučení člena z DSO, rozhoduje o majetkovém vypořádání člena při
vystoupení člena z DSO,
h) schvaluje aktuální seznam členů,
i) schvaluje rozpočet a účetní uzávěrku DSO sestavenou k rozvahovému dni podle
zákona o účetnictví,
j) rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném způsobu zrušení DSO,
k) svým usnesením může účetně odepsat nedobytnou pohledávku,
l) rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí,
(5) Mimořádná valná hromada bude svolána v těchto případech:
a) jestliže 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 zástupců
členů DSO.
(8) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá předseda DSO náhradní valnou
hromadu tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada
původně svolaná. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je
schopna se usnášet, i když je účast nižší, než stanovuje odstavec (7); nemůže se však
pravomocně usnášet o změnách a doplňování stanov DSO, o vyloučení člena, o
splynutí, sloučení, rozdělení a jiném způsobu zrušení DSO a o výši členského příspěvku,
volit předsedu a místopředsedu DSO.
(9) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců členů
DSO, pokud stanovy nevyžadují většinu jinou.
(10) Valná hromada může zřídit další orgány DSO.
(11)Valná hromada DSO může fyzické osobě, jejíž 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 může 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 zaměstnanců informačních center a odborných útvarů obecních úřadů
sdružených obcí a měst, a to na základě usnesení valné hromady. Členy výkonného
výboru jmenuje valná hromada na návrh jednotlivých členů DSO. Funkční období členů
výkonného výboru není časově omezeno. Počet členů 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 působnosti výkonného výboru náleží realizovat usnesení valné hromady.
(4) Jednání výkonného výboru svolává výkonný ředitel. Výkonný výbor je
usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, k přijetí rozhodnutí je
nezbytný souhlas nadpoloviční většiny přítomných. V odůvodněných případech může
výkonný výbor přijímat rozhodnutí i mimo zasedání s využitím technických prostředků.

Podmínky takového rozhodování musí být sděleny členům výkonného výboru výkonný
ředitelem v dostatečném předstihu před rozhodováním.

§ 14
Statutární orgán DSO
(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 ředitel, oprávněna jednat samostatně. Při podepisování za DSO připojí osoba,
která je členem statutárního orgánu DSO, svůj podpis k natištěnému nebo
nadepsanému názvu DSO.
(2) Předsedu volí a odvolává valná hromada. Při volbě předsedy valná hromada přihlédne
k principu tzv. „rotace“, tj. zvolí předsedu ze zástupců jednotlivých členů 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 působnosti valné hromady. Statutární orgán DSO může svým
rozhodnutím rozdělit působnost svým jednotlivým členům dle určitých oborů, přičemž
o takovém rozhodnutí informuje na nejbližší valné hromadě.
§ 15
Majetek DSO
(1) Majetkem DSO mohou být veškeré hodnoty, které jsou způsobilé být předmětem
občanskoprávních vztahů.
Členové vkládají majetek do DSO dobrovolně na základě smlouvy uzavřené mezi členem a
DSO dle příslušných právních předpisů.
(2) Zdroje příjmů DSO:
a) členské příspěvky,
b) podpůrné prostředky, zejména dotace a dary fyzických a právnických osob
c) činnost DSO.
(3) Majetek DSO může 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 valné
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 způsobem, jakým se
bude krýt ztráta.

§ 16
Finanční hospodaření, kontrola
(1) Zásady finančního hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

(2) DSO sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na
příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do šesti měsíců
po skončení kalendářního roku.
(3) Po schválení rozpočtu valnou hromadou je proveden rozpis rozpočtu dle podrobné
rozpočtové skladby. Rozpis rozpočtu a změny rozpisu rozpočtu jsou v kompetenci
statutárního orgánu DSO.
(4) V období mezi zasedáními valné hromady může statutární orgán DSO rozhodovat o
rozpočtových opatřeních, ale pouze tak, aby byl rozpočet vyrovnaný, případně nebyl
schodek větší, než byl ve schváleném rozpočtu. Rozpočtové změny předloží valné
hromadě na vědomí vždy na nejbližším zasedání.
(5) Členové mají právo kdykoliv nahlížet do účetnictví DSO, vznášet dotazy ohledně
hospodaření, mají právo žádat provedení zvláštní účetní závěrky, která musí být
provedena do 30 dnů od doručení písemné žádosti.
(6) Členové mají právo žádat písemné zprávy o jednotlivých akcích DSO po orgánech DSO.
(7) Každý z občanů členských obcí a měst má právo účastnit se zasedání orgánů DSO a
nahlížet do zápisů o jejich jednání a má právo podávat orgánům DSO písemné návrhy.
(8) 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 lhůtě do 30. června každého
kalendářního roku požádá DSO o přezkoumání svého hospodaření za uplynulý
kalendářní rok Ministerstvo financí, nebo v téže lhůtě oznámí Ministerstvu financí, že
se DSO rozhodl zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti.
(9) 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 předpisů.
(2) DSO zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně
závazných právních předpisů.
§ 18
Zrušení a zánik DSO
(1) DSO může zrušit svým rozhodnutím valná hromada. K rozhodnutí o zrušení DSO je
zapotřebí třípětinové většiny hlasů všech řádných členů 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 zůstatkem.
(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
hlasů členů nutných ke schválení této změny nebo doplnění činí dvě třetiny hlasů všech
zástupců členů DSO.
(2) V případech neupravených těmito Stanovami se postupuje podle zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
Aktuální znění stanov DSO České dědictví UNESCO schválila valná hromada na svém
zasedání 7. května 2021, schválilo ji také potřebné množství zastupitelstev členských obcí
a měst. Na jednání 2. prosince 2021 o tom byla informována valná hromada DSO České
dědictví UNESCO.

