ORGANIZAČNÍ ŘÁD
I. Kolektivní orgány Svazu:
1. Valná hromada Svazu je shromážděním členů Svazu a je jeho nejvyšším orgánem.
2. Předsednictvo Svazu tvoří předseda Svazu, dva místopředsedové, vědecký tajemník a
dalších nejméně pět a nejvýše devět členů předsednictva. Vědecký tajemník iniciuje a
odborně zabezpečuje vědeckotechnický program Svazu a odpovídá za jeho plnění.
3. Dozorčí rada Svazu, kterou tvoří její předseda, místopředseda a dalších nejméně tři a
nejvýše pět členů.
Působnost kolektivních orgánů Svazu je vymezena stanovami Svazu.
II. Individuální orgány:
1. Předseda Svazu je statutárním orgánem Svazu. Zastupuje Svaz vůči vnějším
subjektům v tuzemsku i v zahraničí. Řídí se při tom stanovami, programovým
prohlášením, organizačním a jednacím řádem a usneseními valné hromady. Předsedu
Svazu zastupují místopředsedové podle určení předsedy nebo podle pověření
předsednictva.
2. Výkonný místopředseda Svazu řídí odborný aparát Svazu, svoji funkci vykonává v
pracovním poměru.
Působnost individuálních orgánů Svazu je vymezena stanovami Svazu.
III. Pomocné orgány orgánů Svazu:
1. Valná hromada Svazu ustanovuje a ruší podle potřeby své stálé nebo dočasné pracovní
komise, předsednictvo Svazu ustanovuje a ruší podle potřeby své pomocné orgány a
odborné komise.
2. Výkonný místopředseda Svazu zřizuje z řad zaměstnanců odborného aparátu Svazu v
souladu s příslušnými právními předpisy a Organizačním řádem odborného aparátu
Svazu inventarizační komisi, škodní komisi, likvidační komisi, skartační komisi a
další komise podle potřeby a schvaluje jednací řády těchto komisí.
IV. Odborný aparát Svazu:
1. Činnost odborného aparátu Svazu, který je složený z profesních zaměstnanců, je
upravena Organizačním řádem odborného aparátu Svazu. Odborný aparát Svazu tvoří
odborné útvary, jejichž úkolem je podle stanov vytvářet po odborné stránce podmínky
pro účinnou práci volených orgánů Svazu, pro realizaci jimi přijatých
závěrů, usnesení a dohod a poskytovat dohodnuté služby pro členy Svazu.
2. Organizační řád odborného aparátu Svazu, jeho změny a doplňky schvaluje
předsednictvo Svazu. Návrhy těchto dokumentů předkládá výkonný místopředseda
Svazu. Nedílnou součástí tohoto Organizačního řádu odborného aparátu Svazu je
organizační schéma odborného aparátu Svazu. Pro každou pracovní funkci uvedenou v
organizačním schématu schvaluje výkonný místopředseda popis pracovní funkce.
Popis pracovní funkce výkonného místopředsedy schvaluje předseda Svazu.
V. Dokumentace o zřízení a činnosti Svazu, jeho orgánů:
1. Základní dokumenty o ustavení Svazu a jeho členech, jakož i statutární akty (stanovy,
jednací řád, volební řád a organizační řád) jsou uloženy v kanceláři předsedy Svazu,
nebo jeho archivu.

2. Dokumentace o jednáních (zápisy, rozhodnutích a pracovních dokumentech valné
hromady, předsednictva a dozorčí rady) a mezinárodních stycích jsou uloženy v
kanceláři předsedy Svazu nebo jeho archivu.
3. Dokumentace o majetku Svazu, hospodaření Svazu a účetnictví, včetně uzavřených
smluv, je uložena v provozním oddělení, ve finančním oddělení a účtárně nebo jejich
archivech.
4. Dokumentaci o obchodních společnostech a ostatních subjektech, kde je Svaz
společníkem nebo členem, vede referent pro činnost domů techniky.
VI. Vztahy Svazu a domů techniky, případně jiných subjektů:
1. Svaz může být na základě rozhodnutí valné hromady společníkem obchodních
společností a jiných subjektů.
2. Působnost orgánů Svazu jako společníka a uvedených subjektů je vymezena
stanovami Svazu.
3. K vykonávání svých práv vydává Svaz v souladu s platným právním řádem vnitřní
organizační směrnice k nakládání s majetkem Svazu. Tyto předpisy jsou závazné pro
uživatele majetku i pro odborný aparát Svazu, který dbá na dodržování smluv
uzavřených podle těchto dokumentů a právních předpisů.
VII. Podávání a vyřizování podnětů a stížností
1. Členové Svazu uplatňují svá práva zpravidla na valné hromadě nebo písemným
podáním dozorčí radě, předsednictvu nebo výkonnému místopředsedovi Svazu.
2. Odpovědnost za vyřízení připomínek vznesených na valné hromadě zpravidla určuje
přímo valná hromada. V ostatních případech dozorčí rada nebo předsednictvo.
3. U opakovaných podání rozhodne o konečném vyřízení valná hromada.
VIII. Závěrečná ustanovení
Tento organizační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou.
Projednáno a schváleno valnou hromadou Svazu dne 19. 11. 2015.

