STATUT
Federace židovských obcí v České republice
Úvod
„Statut Federace židovských obcí v České republice“ (dále jen Statut) vymezuje činnost, vnitřní
uspořádání a řízení Federace židovských obcí v České republice a stanovuje její hlavní úkoly. Je
tvořen „Stanovami Federace židovských obcí v České republice“ (Hlava I), „Vzorovými stanovami
židovské obce“ (Hlava II) a „Volebním řádem pro volbu orgánů židovských obcí a Federace
židovských obcí v České republice“ (Hlava III).

Hlava I
STANOVY
Federace židovských obcí v České republice
Článek 1
Všeobecná ustanovení
1. Federace židovských obcí v České republice (dále jen FŽO) je organizací, sdružující židovské obce
(dále jen ŽO) a přidružené židovské organizace. FŽO sdružuje ŽO, které se hlásí k ortodoxnímu,
konzervativnímu nebo reformnímu (liberálnímu) směru judaismu.
2. FŽO zastupuje českou židovskou pospolitost, představovanou ŽO a organizacemi v ní sdruženými.
Jejich jménem působí a vystupuje jako jednotné společenství v rámci České republiky i vůči zahraničí,
a to jak v jednáních s příslušnými orgány a institucemi, tak i na veřejnosti a v médiích.
3. FŽO koordinuje činnost ŽO zejména ve věcech náboženských, sociálních, vzdělávacích
a kulturních. Jedná v těchto věcech s orgány státní správy, samosprávy a s dalšími institucemi v České
republice.
4. FŽO jedná a spolupracuje se zahraničními institucemi a organizacemi.
5. FŽO aktivně brání židovskou pospolitost proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie,
nacismu, fašismu či jakékoli diskriminace. FŽO chrání památku židovských obětí šoa.
6. FŽO pečuje o židovské památky na území ČR, pokud o ně nepečují ŽO nebo jiné instituce.
7. FŽO podporuje vzdělávání v oblasti judaismu a vědomostí o šoa.
8. Činnost FŽO je financována z:
a) příspěvků jednotlivých ŽO a přidružených organizací,
b) dotací,
c) darů, dědictví a jiných dobrovolných příspěvků,
d) podnikatelské činnosti,
e) dalších zdrojů.
9. FŽO má samostatnou právní subjektivitu dle zákona č. 3/2002 Sb. v platném znění.
10. Sídlem FŽO je Praha.
11. Orgány FŽO jsou:
a) Rada FŽO (dále jen RFŽO),
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b) Prezidium FŽO (dále jen Prezidium),
c) předseda FŽO,
d) vrchní zemský rabín FŽO,
e) Revizní komise FŽO (dále jen RKFŽO).
12. FŽO ve spolupráci s ŽO a přidruženými organizacemi zajišťuje v ČR působení rabínů všech
směrů, zakotvených v tomto Statutu.

Článek 2
Židovské obce
1. Židovské obce v České republice (ŽO) sdružují občany ČR i cizí státní občany, žijící v ČR, hlásící
se k židovskému náboženskému vyznání, židovské národnosti nebo původu, kteří nejsou příslušníky
jiných církví nebo náboženských společností a jsou příslušnými orgány ŽO přijati za členy ŽO.
Členství v ŽO může vzniknout pouze u jedné ŽO, sdružené ve FŽO, způsobem a za podmínek
uvedených v Hlavě II Statutu.
2. Jednotlivé ŽO mají samostatnou právní subjektivitu dle zákona č. 3/2002 Sb. v platném znění.
3. ŽO vzniká: obnovením činnosti zaniklé židovské obce, delimitací stávající ŽO, novým ustavením
ŽO na základě schválení návrhu RFŽO, a to dnem schválení.
4. Návrh na obnovení činnosti ŽO, delimitaci ŽO a vznik nové ŽO se podává RFŽO. Návrh může
podat nejméně 10 členů stávající ŽO, kteří jsou starší 18 let. Tito členové tvoří tzv. přípravný výbor. K
návrhu připojí přípravný výbor návrh stanov ŽO, v němž uvede přinejmenším název ŽO, návrh
územní působnosti, sídlo ŽO, orgány ŽO a způsob jejich ustavování a návrh zajištění konání
pravidelných bohoslužeb, včetně místa jejich konání. S delimitací musí souhlasit stávající ŽO, od které
se nová ŽO odděluje.
5. RFŽO rozhodne o návrhu dle bodu 4, pokud obnovená nebo nově vzniklá ŽO působila nepřetržitě
po dobu 3 let a počet jejích členů neklesl pod 40, s přihlédnutím k tomu, zda byly po tuto dobu
dodržovány principy směru judaismu, ke kterému se obnovená nebo nová ŽO hlásí, a s přihlédnutím k
doporučení rabína příslušného směru. V případě delimitace se tříletá lhůta nevyžaduje.
6. Činnost jednotlivých ŽO upravují samostatné stanovy a platný volební řád. Nedílnou součástí
tohoto Statutu jsou „Vzorové stanovy židovské obce“ a „Volební řád pro volby orgánů židovských
obcí v České republice“, které si každá ŽO může přizpůsobit svým podmínkám. Stanovy ŽO a volební
řád ŽO však nesmějí být v rozporu s tímto Statutem. Jednotlivé ŽO mohou zúžit ustanovení o členství
v ŽO (Hlava II, článek 2, odst. 1). Ustanovení o členství v ŽO a o volebním právu však nelze
rozšiřovat. Porušení těchto zásad musí být projednáno Radou FŽO, která může ŽO odejmout status
ŽO.
7. Ve stanovách ŽO přinejmenším uvede tyto údaje: název ŽO, územní působnost, sídlo, datum
schválení stanov, podpisy statutárních zástupců. Nepřijme-li ŽO vlastní úpravu stanov, platí pro ni
beze zbytku „Vzorové stanovy židovské obce“ ve znění Hlavy II tohoto Statutu, doplněné o údaje dle
předchozí věty. Nepřijme-li ŽO vlastní volební řád, platí pro ni bezezbytku ustanovení jednotného
„Volebního řádu pro volby orgánů židovských obcí v České republice“ ve znění Hlavy III tohoto
Statutu.
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Článek 3
Organizace přidružené k Federaci židovských obcí
1. Přidruženými organizacemi FŽO se mohou stát jiné právnické osoby než ŽO, pokud:
sdružují občany židovského vyznání, národnosti nebo původu, kteří splňují přinejmenším
kritéria, uvedená v Hlavě II, článku 2, odstavci 1c) nebo odstavci 2,
umožňují výhradně individuální členství,
sdružují nejméně 50 členů,
působí bez přerušení po dobu nejméně 3 let,
jejich územní působnost má celostátní charakter,
svou činností souvisejí s územní působností FŽO,
působí v souladu se zájmy FŽO.
O přijetí takové organizace rozhoduje RFŽO.
2. Souběžné individuální členství v jedné či více přidružených organizacích a některé ŽO je možné a
není považováno za porušení podmínky dle Hlavy I, článku 2, odst. 1 tohoto Statutu.
3. Přidružené organizace jsou zastoupeny v RFŽO svými předsedy nebo jím pověřenými zástupci.
Předseda nebo pověřený zástupce musí být zároveň člen některé ŽO a přidružené organizace. Pokud
počet přidružených organizací přesáhne deset, stanovuje se pořadí deseti zástupců volbou těchto
zástupců na odděleném jednání zástupců přidružených organizací. Na takové jednání, které svolá před
ustavující schůzí FŽO úřadující předseda FŽO, vyšle každá přidružená organizace dva zástupcevolitele a současně nominuje jednoho svého kandidáta. Navržený kandidát musí být členem
přidružené organizace a zároveň členem některé ŽO. Pověření zástupci přidružených organizací pak
zvolí z navržených kandidátů deset členů RFŽO, zastupujících přidružené organizace.
4. RFŽO a ŽO mohou úplně nebo částečně přiznat výhody v oblasti své působnosti členům
přidružených organizací (stravování, léky, používání rekreačních zařízení atd.).
5. Dopustí-li se představitel nebo představitelé přidružené organizace se souhlasem nebo schválením
orgánů přidružené organizace jednání, které je v rozporu se zásadami a cíli FŽO, obsaženými zejména
v Hlavě I, článku 1 tohoto Statutu, nebo poškodí-li zájmy FŽO, její dobré jméno či pověst, může
RFŽO rozhodnout o pozastavení členství přidružené organizace ve FŽO. S pozastavením členství
přidružené organizace ve FŽO se pozastavuje hlasovací právo jejích zástupců v orgánech FŽO. Pokud
se přidružená organizace dopouští takového jednání trvale či opakovaně, může RFŽO rozhodnout o
jejím vyloučení z FŽO.
Článek 4
Rada Federace židovských obcí
1. RFŽO je nejvyšším orgánem FŽO, který rozhoduje o všech zásadních záležitostech. RFŽO
zejména:
a) schvaluje Statut FŽO, jeho změny a výklad,
b) schvaluje roční rozpočty FŽO,
c) schvaluje obnovení činnosti ŽO, vznik nové ŽO nebo delimitaci ŽO,
d) schvaluje zánik nebo sloučení ŽO,
e) vymezuje územní působnost jednotlivých ŽO a změny této působnosti,
f) koordinuje činnost ŽO ve věcech hospodářských a organizačně správních a vyjadřuje se k
nakládání s nemovitým majetkem jednotlivých ŽO (kupř. prodej, zástava, pronájem atd.),
g) stanovuje výši příspěvků ŽO a přidružených organizací,
h) rozhoduje o přijetí jiných právnických osob za organizace přidružené,
i) rozhoduje o nakládání s veškerým nemovitým majetkem FŽO,
j) vydává organizační řád FŽO a další směrnice a normy pro svou činnost, vyplývá-li to ze
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souvislostí, vydává odpovídající předpisy i pro činnost přidružených organizací,
k) schvaluje přijetí a propuštění vrchního zemského rabína FŽO; v době, kdy FŽO nemá
vrchního zemského rabína, dočasně pověřuje rabína některé ŽO,
l) schvaluje přijetí a propuštění tajemníka FŽO,
m) volí a odvolává předsedu a místopředsedy RFŽO,
n) rozhoduje o pozastavení a o zrušení členství ve FŽO,
o) projednává zprávy o činnosti RFŽO a RKFŽO a usnáší se o nich,
p) projednává návrhy a připomínky členů RFŽO předložené písemně nebo osobně a usnáší se
o nich,
q) projednává návrhy a připomínky orgánů ŽO a přidružených organizací předložené písemně
jejich jménem a usnáší se o nich,
r) projednává písemné návrhy a připomínky členů ŽO a přidružených organizací a usnáší se o
nich,
s) volí z řad kandidátů navržených ŽO členy správních a dozorčích rad organizací, zřízených
FŽO,
t) zajišťuje vydávání periodických a neperiodických publikací.
2. Členy RFŽO jsou:
a) zástupci ŽO zvolení volebním shromážděním členů ŽO podle platného volebního řádu dané
ŽO. Volební shromáždění ŽO zvolí na každých započatých 100 registrovaných členů ŽO
jednoho zástupce ŽO v RFŽO. Pokud se z jakýchkoliv důvodů volba neuskuteční ani částečně,
zůstává příslušný počet mandátů neobsazen, a to až do provedení řádné volby;
b) vrchní zemský rabín FŽO;
c) jeden rabín z každé ŽO, případně kantor, jenž se souhlasem vrchního zemského rabína vede
bohoslužby tam, kde není rabín;
d) tajemník FŽO;
e) nejvýše deset předsedů nebo jimi pověřených zástupců přidružených organizací (viz
Článek 3 odst. 3 této Hlavy)
3. Funkční období volených členů RFŽO je čtyřleté.
4. Člen RFŽO vykonává svůj mandát výhradně osobně.
5. Člen RFŽO může rezignovat na své členství nebo funkci v RFŽO. Svou rezignaci oznámí písemně
ŽO nebo přidružené organizaci, kterou zastupuje. Současně informuje písemně předsedu RFŽO.
6. Člen RFŽO zastupující některou ŽO nabývá a pozbývá svého mandátu okamžikem, kdy je
oznámení o vzniku či zániku mandátu doručeno předsedou příslušné ŽO RFŽO. Svého mandátu
pozbývá vždy, pokud pozbyl členství ve své ŽO.
7. Člen RFŽO zastupující některou přidruženou organizaci nabývá a pozbývá svého mandátu
písemným oznámením statutárního představitele této organizace, adresovaným RFŽO.
8. Zanikne-li mandát některého člena RFŽO během funkčního období, může jeho místo zaujmout pro
zbytek funkčního období jiný zástupce příslušné ŽO, jehož mandát vznikne dle volebního řádu
příslušné ŽO (tzv. náhradník).
9. RFŽO volí ze svého středu předsedu FŽO a pět až sedm místopředsedů FŽO. Předseda
i místopředsedové mohou být během funkčního období na návrh člena RFŽO ze závažných důvodů ze
svých funkcí odvoláni. Za odvolaného předsedu či místopředsedu bude neprodleně volen nový.
10. Zasedání RFŽO svolává předseda FŽO nebo jím pověřený člen Prezidia nejméně čtyřikrát ročně.
V případě, že o to požádá nadpoloviční většina ŽO nebo nadpoloviční většina členů RFŽO, svolává
zasedání RFŽO tajemník FŽO. Zasedání RFŽO řídí předseda FŽO nebo jím pověřený člen Prezidia.
11. RFŽO je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů včetně svolavatele
zasedání a přítomní zastupují nejméně dvě třetiny ŽO. RFŽO se usnáší většinou hlasů přítomných. Pro
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přijetí rozhodnutí o zrušení členství ve FŽO je třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech členů RFŽO.
12. Pro přijetí rozhodnutí o odvolání předsedy a místopředsedů FŽO je třeba souhlas nadpoloviční
většiny všech členů RFŽO a souhlas nadpolovičního počtu ŽO. Souhlas ŽO s uvedeným odvoláním je
dán, vysloví-li se pro nadpoloviční většina jejich volených zástupců v RFŽO.
13. Zasedání RFŽO se mohou zúčastnit s hlasem poradním všichni členové RKFŽO a rovněž, nejsouli již členy RFŽO, předsedové ŽO.

Článek 5
Prezidium FŽO
1. Prezidium rozhoduje o všech záležitostech FŽO, které nejsou podle tohoto Statutu vyhrazeny RFŽO
nebo vrchnímu zemskému rabínovi FŽO. V období mezi schůzemi RFŽO řídí Prezidium běžnou
činnost FŽO ve smyslu ustanovení Hlavy I, článku 1 tohoto Statutu.
2. Prezidium může v neodkladných případech rozhodovat i v záležitostech, které spadají do pravomoci
RFŽO a nebyly na Prezidium přeneseny, s výjimkou ustanovení Hlavy I, článku 4, odst., 1 písmene a).
V těchto případech musí předseda FŽO předložit usnesení Prezidia ke schválení nejbližšímu zasedání
RFŽO. Není-li tento postup Prezidia dodatečně schválen, je nutné hlasovat o důvěře v Prezidium, to
jest o setrvání všech jeho volených členů ve funkci.
3. Prezidium tvoří předseda FŽO, místopředsedové FŽO, vrchní zemský rabín FŽO a tajemník FŽO.
4. Prezidium se schází na svých schůzích zpravidla jedenkrát měsíčně. Schůzi Prezidia svolává a řídí
předseda FŽO nebo jím pověřený člen Prezidia. Schůze Prezidia se zúčastňuje předseda RKFŽO nebo
jím pověřený člen s hlasem poradním.
5. Prezidium je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Prezidia včetně
svolavatele schůze. Usnáší se většinou hlasů přítomných.

Článek 6
Předseda FŽO
1. Předseda FŽO je statutárním zástupcem FŽO, zastupuje FŽO navenek a jedná jménem FŽO ve
všech záležitostech kromě záležitostí náboženských, kultových a rituálních. Ve své činnosti je vázán
zněním a výkladem tohoto Statutu, usneseními RFŽO a Prezidia.
2. Předseda FŽO řídí činnost FŽO a zabezpečuje plnění usnesení RFŽO a Prezidia v době, kdy FŽO
nemá tajemníka. V záležitostech náboženských vždy předem projednává potřebná opatření s vrchním
zemským rabínem FŽO nebo jím k tomu pověřeným zástupcem a je vázán jeho rozhodnutím.
3. Předseda FŽO musí být řádným členem některé z ŽO, sdružených ve FŽO.
4. Předseda FŽO je volen RFŽO, jeho volební období je čtyřleté a může být volen nejvýše na dvě
funkční období bez přerušení za sebou.
5. Nemůže-li předseda FŽO přechodně svou funkci vykonávat, pověří svým zastupováním jednoho z
členů Prezidia s určením rozsahu oprávnění.
6. Nemůže-li předseda FŽO vykonávat svou funkci trvale nebo dobu delší než 1 rok nebo není-li
schopen určit svého zástupce po dobu delší než 3 měsíce, určí RFŽO, který člen Prezidia FŽO bude
pověřen funkcí úřadujícího předsedy FŽO s úplným oprávněním výkonu funkce předsedy FŽO. RFŽO
zároveň určí dobu tohoto pověření.
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7. Předseda FŽO přijímá a propouští na základě schválení RFŽO vrchního zemského rabína FŽO a
tajemníka FŽO, jakož i přijímá a propouští zaměstnance správního aparátu FŽO. Je-li zde určen
zástupce předsedy FŽO dle čl. 6, odst. 5 a 6, pak tyto úkony činí takto určený zástupce.
8. Místopředsedové a ostatní členové RFŽO jednají jménem FŽO jen z pověření předsedy FŽO,
Prezidia nebo RFŽO, a to v rozsahu těmito orgány určeném.

Článek 7
Tajemník FŽO
1. Tajemník FŽO řídí a organizuje činnost správního aparátu FŽO a odpovídá za jeho řádný chod. V
rámci pověření předsedou FŽO jedná jménem FŽO navenek ve všech záležitostech FŽO, kromě
záležitostí náboženských, kultových a rituálních. V náboženských záležitostech vždy předem
projednává potřebná opatření s vrchním zemským rabínem FŽO nebo jím k tomu výslovně určeným
zástupcem a je vázán jeho rozhodnutím. Ve své činnosti je vázán tímto Statutem, usneseními RFŽO,
Prezidia, rozhodnutími předsedy FŽO.
2. Tajemník FŽO zabezpečuje plnění usnesení RFŽO a Prezidia.
3. Tajemník FŽO musí být členem některé z ŽO, sdružených ve FŽO.
4. Tajemník FŽO je z titulu své funkce nevoleným (virilním) členem RFŽO a Prezidia. Tajemník FŽO
je přijímán a odvoláván předsedou FŽO nebo jím k tomu pověřeným členem Prezidia, a to na základě
schválení RFŽO.

Článek 8
Vrchní zemský rabín FŽO
1. Vrchní zemský rabín FŽO reprezentuje FŽO navenek ve věcech náboženských. Je příslušný k
projednávání a řešení náboženských, kultových a rituálních otázek a záležitostí v rámci FŽO.
2. Vrchní zemský rabín vyslovuje písemně svůj souhlas s veškerým nakládáním se hřbitovy,
synagogami, sakrálními objekty a kultovými předměty v majetku FŽO (např. s jejich prodejem,
zástavou, pronájmem, se stavebními zásahy zásadního charakteru apod.). Vrchní zemský rabín
vyslovuje písemně svůj souhlas také s veškerým nakládáním se hřbitovy, synagogami, sakrálními
objekty a kultovými předměty v majetku ŽO, pokud ŽO nemá rabína. Tento souhlas není třeba k
nakládání s majetkem svěřeným FŽO nebo ŽO jiným právnickým osobám, např. Židovskému muzeu v
Praze.
3. Vrchní zemský rabín vykonává funkci rabína ŽO, pokud tato žádného neustanoví. V tomto případě
může vrchní zemský rabín jmenovat svého zástupce pro tuto ŽO a pověřit ho výkonem některých
pravomocí a jmenovat duchovní ŽO, a to kantory, šochety, rituální dozorce (mašgiachy), šámese,
mohely a učitele náboženství schválené představenstvem ŽO.
4. Vrchní zemský rabín FŽO je při výkonu své činnosti vázán tímto Statutem a usneseními orgánů
FŽO, pokud nejsou v rozporu s náboženskými předpisy a zvyklostmi ortodoxního, konzervativního
nebo reformního (liberálního) judaismu.
5. Vrchní zemský rabín je z titulu své funkce nevoleným (virilním) členem RFŽO a Prezidia. Vrchní
zemský rabín FŽO je přijímán a odvoláván předsedou FŽO nebo jím k tomu výslovně pověřeným
členem Prezidia, a to na základě schválení RFŽO.
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6. Vrchní zemský rabín FŽO musí mít osvědčení o rabínské smicha, vydané rabínskou institucí
respektovanou FŽO.
7. Vrchní zemský rabín může být zároveň rabínem některé ŽO, sdružené ve FŽO.
8. Vrchní zemský rabín FŽO může jmenovat svého zástupce. Takovéto jmenování podléhá schválení
RFŽO. Zástupce vrchního zemského rabína FŽO musí mít osvědčení o rabínské smicha, vydané
rabínskou institucí respektovanou FŽO.
9. V době, kdy FŽO nemá vrchního zemského rabína, může RFŽO dočasně pověřit rabína některé ŽO
výkonem pravomocí uvedených v odst. 1–3 tohoto článku.

Článek 9
Revizní komise Federace židovských obcí
1. RKFŽO je nejvyšším revizním a kontrolním orgánem FŽO.
2. RKFŽO:
a) kontroluje dodržování Statutu a organizačního řádu RFŽO, platných právních předpisů a
plnění usnesení orgánů FŽO,
b) kontroluje a reviduje hospodaření FŽO,
c) na základě písemného pověření předsedy RFŽO kontroluje a reviduje hospodaření a činnost
ŽO a jejich orgánů a zařízení ve vymezeném rozsahu, pokud s takovou kontrolou ŽO vysloví
souhlas,
d) kontroluje způsob přijímání členů ŽO a vedení členské evidence ŽO a přidružených
organizací, zejména s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
e) může metodicky řídit činnost revizních komisí ŽO, není však jejich nadřízeným orgánem.
3. Při plnění svých povinností vychází RKFŽO též z podnětů a stížností členů ŽO a orgánů ŽO. O své
činnosti a provedených kontrolách podává zprávu orgánům FŽO a doporučuje opatření k nápravě.
4. Členy RKFŽO jsou zástupci ŽO zvolení volebním shromážděním ŽO podle platného volebního řádu
dané ŽO. Volební shromáždění ŽO volí na každých i započatých 1000 registrovaných členů ŽO jednoho
zástupce ŽO v RKFŽO. Pokud se z jakýchkoli důvodů volba neuskuteční ani částečně, zůstává příslušný
počet mandátů neobsazen, a to až do řádné volby.
5. Minimální počet členů RKFŽO je 5 osob.
6. Funkční období členů RKFŽO je čtyřleté.
7. Člen RKFŽO vykonává svůj mandát osobně, delegace na jinou osobu, ani časově omezená, není
přípustná.
8. Členové RKFŽO mají právo zúčastnit se všech schůzí RFŽO a předseda nebo pověřený člen
RKFŽO všech schůzí Prezidia s hlasem poradním.
9. Člen RKFŽO může rezignovat na své členství nebo funkci v RKFŽO. Svou rezignaci oznámí
písemně ŽO, kterou zastupuje. Současně informuje písemně předsedu RFŽO nebo jiného člena
Prezidia.
10. Člen RKFŽO pozbývá či nabývá svého mandátu okamžikem, kdy je oznámení o vzniku či zániku
mandátu doručeno předsedou příslušné ŽO RFŽO. Svého mandátu pozbývá vždy, pokud pozbyl
členství ve své ŽO.
11. Zanikne-li mandát některého člena RKFŽO během funkčního období, může jeho místo zaujmout
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pro zbytek funkčního období jiný zástupce příslušné ŽO, jehož mandát vznikne dle volebního řádu
příslušné ŽO (tzv. náhradník).
12. RKFŽO volí na svém ustavujícím shromáždění ze svého středu předsedu RKFŽO.
13. RKFŽO se schází na svých zasedáních, a to minimálně dvakrát do roka. Zasedání svolává
předseda RKFŽO nebo jím k tomu výslovně pověřený člen RKFŽO. Zasedání RKFŽO se sejde vždy,
požádá-li o to nadpoloviční většina ŽO nebo nadpoloviční většina členů RKFŽO. Zasedání RKFŽO
řídí předseda RKFŽO nebo k tomu jím výslovně pověřený člen.
14. RKFŽO je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů včetně svolavatele
zasedání. RFŽO se usnáší většinou hlasů přítomných.

Článek 10
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. FŽO sdružuje ŽO Brno, ŽO Děčín, ŽO Karlovy Vary, ŽO Liberec, ŽO Olomouc, ŽO Ostrava, ŽO
Plzeň, ŽO Praha, ŽO Teplice a ŽO Ústí nad Labem.
2. V případě, že se některá organizace přidružená k FŽO rozhodne k transformaci v ŽO, RFŽO
přihlédne k tomu, zda byly podmínky podle Hlavy I, článku 2, odst. 3 tohoto Statutu již splněny.
3. Pokud ŽO rozhodne o kritériu členství podle Hlavy II, článku 2, odst. 1, písmene a) nebo b),
zůstávají mimořádným členům jejich práva a povinnosti. Na základě změny kritérií členství nemohou
stávající členové ŽO svého členství pozbýt.
4. Ke splnění některých svých úkolů mohou volené orgány FŽO zřídit stálé nebo dočasné komise jako
své poradní orgány. Dočasná komise končí svou činnost po splnění zadaného úkolu. Stálá komise
končí svou činnost rozhodnutím orgánu, který ji zřídil, nebo skončením jeho činnosti.
5. V případě zániku FŽO jmenuje RFŽO likvidační komisi, která rozhodne o majetkoprávním
vypořádání včetně práv a závazků případných nástupnických organizací.
6. Schválením těchto Stanov FŽO se ruší všechny dříve schválené Stanovy FŽO. Právní úkony a
právní akty vzniklé na základě předchozích Stanov FŽO jsou platné. Funkční období orgánů FŽO,
zvolených na základě předchozích Stanov FŽO, je tříleté.
7. Tyto Stanovy FŽO byly schváleny usnesením RFŽO dne 19. prosince 2007 a nabyly účinnosti týmž
dnem. RFŽO jej novelizovala dne 24. června 2009, dne 10. října 2012 a posléze 6. června 2013, týž
den nabyly příslušné změny účinnosti.
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