
SVAZ  DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY  o.s. 
 

O R G A N I Z A Č N Í    Ř Á D 
2012 

 
Úvodní  část. 

1)  Svaz důchodců České republiky o.s. /dále jen SDČR/ se sídlem v Praze 3, nám.W. Chur-
chilla č. 1800/2, PSČ  113 59, s působností na území České republiky byl registrován 
ministerstvem  vnitra ČR  pod č. AVS/1-057/85/90 ze dne 31.1.1990: úprava stanov byla 
schválena ministerstvem vnitra ČR dne 19.4.2012. 

2)  Organizační řád  specifikuje a doplňuje základní ustanovení stanov na různých úsecích  
činnosti SDČR o.s. a jeho orgánů, navazuje na znění těchto stanov  a vymezuje pravomoc i 
podřízenost. 

3) Na organizační řád navazují vnitřní   normy  SDČR  o.s.:  - Jednací řád SDČR o.s.  – Statut  
ústřední kontrolní a revizní komise SDČR o.s. 

4) Při své činnosti se všechny orgány a organizační jednotky  SDČR o.s.  řídí obecně 
platnými právními předpisy, Stanovami SDČR o.s. 2012 a tímto Organizačním řádem. 

I 

Základní ustanovení. 

1)  SDČR o.s. je dobrovolné a nezávislé sdružení občanů, zpravidla pobírajících  jakýkoliv 
druh důchodů. Z toho vyplývá, že sdružuje občany nejrůznějších národností, ras, 
politických  a  náboženských vyznání.        

2)  SDČR o.s. sdružuje důchodce, kteří mají zájem o hájení svých oprávněných požadavků a 
zájmů, jakož i ty, kteří chtějí uplatnit své životní zkušenosti a znalosti ku prospěchu všech 
důchodců.  

3) SDČR o.s. je  členem občanského sdružení Rady seniorů České republiky o.s. 

 

II 

Náplň činnosti 

1) Cílem činnosti občanského sdružení Svazu  důchodců je naplnění hesla:  „Důchodci 
důchodcům, aby člověk nebyl sám.“ 

2) Posláním SDČR  je usilovat  o zachování  životní  úrovně důchodců  a zabezpečení 
důstojných podmínek jejich života. Proto  SDČR  sleduje a vyhodnocuje zejména sociální, 
zdravotní, dopravní a bezpečnostní podmínky včetně bytové politiky státu a aktivně se  k  
ní  vyjadřuje z hlediska postavení důchodců ve společnosti. V této oblasti úzce 
spolupracuje  s RSČR, o.s. . 



3)  Usiluje o rozšiřování volnočasových aktivit a celoživotního vzdělávání  důchodců. 

4)  Další činnosti SDČR: 

a)  hájí a prosazuje oprávněné požadavky a zájmy důchodců 

b)  navazuje styky s organizacemi důchodců a seniorů v zahraničí a spolupracuje s nimi   
v oblastech společného zájmu. 

c)  vydává čtvrtletně internetový  ZPRAVODAJ SDČR pro zajištění  informovanosti  členské 
základny. 

d)  o své činnosti informuje veřejnost na webových stránkách www.sdcr.cz. 

5)  Rozhodování o všech záležitostech uvedených  v tomto  Organizačním  řádu přísluší 
Ústřední radě SDČR  s výjimkou těch rozhodnutí, které spadají do výlučné pravomoci 
Republikového sjezdu SDČR.  Ústřední  rada   může podle potřeby  pověřit  k projednání a 
k rozhodnutí  určitých záležitostí  Výkonnou radu, odbornou komisi či jmenovitě 
pověřeného funkcionáře.  

6)  Kontrolní a revizní činnost SDČR   na organizačním stupni dle článku 13  Stanov SDČR 
zajišťuje nejméně 5 členná  Ústřední kontrolní a revizní komise  (ÚKRK)  podle Statutu 
ústřední kontrolní a revizní komise SDČR. Členy Ústřední kontrolní a revizní komise 
potvrzuje Republikový sjezd.  U ostatních  organizačních  složek SDČR  tuto činnost 
zajišťují  tříčlenné KRK  zvolené v rámci příslušné organizační složky. 

 

III 

Členství ve Svazu důchodců ČR 

1)  Podmínky členství v SDČR jsou uvedeny v části III. Stanov. O výši členských příspěvků 
rozhoduje Ústřední rada. Od čestných členů SDČR  se členské příspěvky nevybírají. Členské  
příspěvky vybírají od svých členů příslušné organizační složky SDČR. 

2)  V návaznosti na Stanovy SDČR  čl. 23, bod 10  se zavádí čestné členství, které může být 
uděleno: 

2.1. občanům, kteří svou činností významně přispěli k rozvoji Svazu důchodců a z různých 
důvodů se již nemohou podílet na jeho práci, 

2.2. občanům, kteří významně pomáhají  občanskému sdružení SDČR  v jeho činnosti bez 
ohledu na to, zda  jsou sami  důchodci a členy  a členy Svazu. 

3)  Návrh na udělení čestného členství podávají organizační složky SDČR  prostřednictvím 
Krajských  rad na vrcv holové orgány Svazu. Návrhy projednává a schvaluje  Ústřední rada a 
stanoví způsob vyhlášení čestného členství občanovi. 

4) Všechny organizační jednotky si mohou zvolit svého čestného předsedu a ocenit tak 
jeho dosavadní dlouhodobou, obětavou a záslužnou práci ve prospěch SDČR. Čestný 
předseda má právo účasti na zasedání příslušného orgánu s hlasem poradním. 

http://www.sdcr.cz/


IV 

Organizační zásady SDČR 

1)  Při zakládání  Základní  organizace SDČR  respektive  Místní, Městské či Regionální se 
postupuje tak, že skupina nejméně pěti členů se ustaví jako přípravný výbor.  Od  příslušné 
Krajské rady SDČR si vyžádá Stanovy,  Organizační řád,  Jednací řád a přihlášky do  Svazu 
důchodců ČR  a evidenční list. 

2)  Zpravidla osobním jednáním získávají pak členové přípravného  výboru další důchodce, 
kteří mají zájem stát se členy SDČR. 

3)  Přípravný výbor svolá  ustavující členskou  schůzi pro  založení základní či místní,  
městské   nebo regionální organizace SDČR. 

4)  Na ustavující členské schůzi informuje přípravný výbor členy o programu   SDČR  o.s. a o 
plánu své činnosti, kterou hodlá tato organizační složka v místě svého působení zajišťovat,  
navrhne členy výboru  (předsedu, místopředsedu, hospodáře) a obvykle též 3 člennou 
kontrolní a revizní komisi. Vyplní evidenční list a pošle ho prostřednictvím Krajské rady na 
sekretariát  SDČR. 

5)  Ustavení základní organizace  lze připravit také tak, že pověřený člen vyššího orgánu  
(místního, městského, regionálního nebo krajského) pomůže ustavit  přípravný výbor a 
připravit ustavující členskou  schůzi, které se obvykle také sám zúčastní. 

6)  Členské schůze se konají nejméně jedenkrát v roce. Projednávají informace o své 
činnosti za uplynulé období, informace o činnosti  svého koordinačního orgánu a Ústřední 
rady, zaznamenávají návrhy  a náměty členů, které podle významu buď zapracují do svého 
programu, nebo  je výbor postoupí k řešení vyššímu orgánu. 

7)  V období mezi schůzemi zabezpečuje  výbor všech organizačních  jednotek plnění 
svého programu a případně i další akce doporučené vyššími orgány. Současně zabezpečuje 
chod  organizace v souladu se  Stanovami a platrnými právními předpisy. 

8)  Každá organizační jednotka je oprávněná jednat svým jménem.  Statutárním zástupcem 
každé organizační  jednotky je předseda. 

V 

Zánik organizačních jednotek SDČR 

1)  Při rozhodnutí tříčtvrtinovou většinou hlasů o zániku nebo rozdělení organizace musí 
členská schůze také rozhodnout o movitém i nemovitém majetku této  organizace. 
Rozhodnutí musí obsahovat způsob vypořádání závazků v tomto pořadí: vůči členům, vůči 
SDČR a pak vůči ostatním subjektům. V případě dluhu musí být rozhodnuto o způsobu 
jeho likvidace. 

2) Pokud majetek nebude převeden na jinou organizaci SDČR  v rámci kraje, je nutné ho 
přednostně nabídnout Ústřední radě SDČR. 

 



VI 

Závěrečná  ustanovení 

1)  Organizační řád nabývá  platnosti dnem schválení Ústřední radou  SDČR. 

2)  Tento Organizační řád  byl projednán  a schválen Ústřední radou  SDČR  dne 26. 2. 2013 
a tímto dnem nabývá  platnosti. 

 

       Ing. Oldřich Pospíšil, v.r., 

            předseda Svazu důchodců ČR, o.s. 

 


