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VÝCHOZÍ ZÁKONY:
1) Občanský zákoník

- 89/2012 Sb pododdíl 2 § 214 až §302

2) Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění ve smyslu zák. č. 437/2003 Sb., kterým
se mění zákon 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a některé další
zákony.
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Hlava I.

Název a sídlo spolku.
§1

Název, sídlo a právní forma spolku
Název:

Zemská stavovská rodová unie z.s

Sídlo:

Náměstí Českých bratří 29/10, Liberec 5, PSČ 46001

Právní forma:

právnická osoba - zapsaný spolek

Hlava II.

Účel spolku.
§2
Účel spolku

a) Zemská stavovská rodová unie z.s (dále jen ZSRU) je dobrovolnou společenskou organizací
se společným zájmem, jejímž cílem je úsilí o obnovu rodových tradic a úsilí o záchranu
národního dědictví. Podporuje národní tradice historických území Čech, Moravy a Slezska,
jakož i hodnoty vytvořené našimi předky.
b) ZSRU je oprávněna, po splnění stanovených pravidel a povinností, udělovat, přiznávat,
uznávat a polepšovat (dále jen udělovat) osobní , občanské či rodové erby za podmínky
zachování heraldických zásad a postupů, formou „Erbovních certifikátů“.
c) Ve prospěch naplňování kulturního dědictví českého státu, jeho kulturního postavení a
prestiže v Evropě, zvyšování národní hrdosti a uvědomění našeho národa, jakož i
heraldických aktivit jiných spolků v ČR, je organizační jednotkou Zemský registr erbů
České republiky (dále jen ZRE ČR).
d) ZSRU, ke splnění svého účelu , spolupracuje s obdobnými mezinárodními nevládními
organizacemi.

Hlava III.

Práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení
způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat.
§3
Práva a povinnosti členů vůči ZSRU z.s obecně

a) Členem ZSRU se může stát občan České republiky či cizinec, který souhlasí se Stanovami
ZSRU a splňuje podmínky členství. Po dosažení 18 let má hlasovací právo. Členové ZSRU
kromě činnosti v Rodových krajích a Rodových společenstvích se mohou podílet na činnosti
Zemské stav(DÁLE JENZSR), revizního orgánu a komisí zřízených Zemskou stavovskou
radou a vyvíjet individuální činnost v rámci své rodiny, rodu a bydliště.
b) Členství v ZSRU vzniká podáním a schválením členské přihlášky Zemským starostou
(metodiku upřesňuje Organizační řád ZSRU). K členské přihlášce se vyžaduje výpis z
Rejstříku trestů nebo obdobný doklad u členů, bydlících trvale v cizině. Členové ZSRU
potvrzují přijetí svých povinností vykonáním členského slibu.
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c) Členství zaniká (ukončuje se):
-

oznámením o vystoupení,
úmrtím,
neplněním členských povinností (např. neplacení členských příspěvků), rozhodnutím
Zemského starosty po projednání ZSR.
O zániku (ukončení) členství, je členu jehož se zánik (ukončení) členství týká zasláno
oznámení o záznamu změny stavu členství v dokumentaci ZSRU z.s (uvedené se nevztahuje
na zánik členství úmrtím člena).
§4
Práva členů v ZSRU z.s
-

Účastnit se jednání Zemských sněmů a zasedání rodových krajů.
Vyjadřovat se ke stavovským otázkám, organizaci a programu ZSRU formou
připomínek, dotazů a hlasování.
Dostávat informační tisk ZSRU Stavovské listy.
Požádat o udělení erbu po splnění daných podmínek.
Uložit erb v Zemských deskách ZSRU a Národním archivu ČR v Praze.
§5
Povinnosti členů vůči ZSRU z.s

-

Platit členské příspěvky.
Pracovat ve prospěch rodového kraje v duchu členského slibu.
V rámci možností zapojit se do práce komor ZSRU.
Rozvíjet rodové tradice a zemské tradice vytvořené našimi předky.
Být příkladem a morální autoritou své rodině a svému okolí .
§6
Osobní znaky, erby

a) Členové ZSRU a jejich legitimní potomci mají právo používat své erby a predikáty
vystavené ZSRU. Členové ZSRU mají kromě toho právo používat určenou symboliku
ZSRU.
b) Členové ZSRU mohou požádat ZSR o vystavení erbu a predikátu až po uplynutí jednoletého
členství a vykonání členského slibu. Postup žádosti a udělení „Erbovního certifikátu“
upřesňuje Heraldický řád, spravovaný „Heroldem ZSRU“.
c) Žádost o vystavení erbu a predikátu musí obsahovat:
- náčrt nebo slovní popis erbu s odůvodněním predikátu nebo ověřenou kopii dříve
uděleného erbu a predikátu svých předků, vyplněný vývod do šestnácti předků podle
vzoru s kopiemi křestních listů žadatele a jeho rodičů, v případě již dříve uděleného
erbu a predikátu oprávněnou osobou či institucí je zapotřebí předložit ověřené doklady
o přímé posloupnosti na předka, který používal erb a psal se s predikátem nebo obdržel
erb s predikátem, s ověřenými křestními listy žadatele a jeho rodičů,
- v případě polepšení erbu příslušné doklady a odůvodnění. Nedostupné údaje v jedné
generaci (např. neznámý otec, rodina v cizině apod.) lze nahradit údaji v další starší
generaci v jiné větvi. V případě registrace (šlechtického erbu predikátu) se dispenz
neuděluje. Ve výjimečných případech ( není-li možné se dopátrat svých předků) může
Zemský starosta? Po projednání ZSR, vydat dispenz (na vývod předků) potřebných k
udělení Erbovního certifikátů ZSRU.
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§7
Seznam členů
a) Úplnou písemnou podobu seznamu členů s veškerou doplňující agendou (výpisy trestů atd.)
vede Administrátor ZSRU. Dílčí nezbytné části osobních údajů, a spolkových údajů o členech,
ocenění atd. vede Administrátor ZSRU a Administrátor internetových stránek na serveru zsru.cz.
Přístup k těmto údajům je šifrován a skupiny dat zpřístupňovány členům ZSRU podle jejich
potřeby.
b) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od ZSRU na jeho náklady potvrzení s výpisem
ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly
vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a
není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li
zájem hodný právní ochrany.
c) Souhlas členů se zveřejňováním jména, příjmení, titulů, kontaktních údajů, fotografií,
spolkových ocenění a erby v Seznamu je vyžadován s podpisem přihlášky. Seznam s uvedenými
údaji je přístupný jen členům ZSRU.

§8
Základní závazné dokumenty ZSRU
-

Hlava IV.

Stanovy ZSRU;
Organizační řád;
Heraldický řád;
Ceremoniální řád;
Řídicí dokumenty ZRE ČR.

Určení nejvyššího orgánu, statutárních orgánů a organizace
ZSRU.
§9
Určení nejvyššího orgánu a statutárních orgánů ZSRU

a) Právní subjektivitu má ZSRU jako celek.
b) Nejvyšším orgánem je „Zemský sněm“.
c) Statutárním orgánem je „Zemský starosta“.
§10
Zemský sněm
a) Zemský sněm je vrcholným orgánem ZSRU. Koná se každoročně, nejméně však jednou za
dva roky.
b) Zemský sněm zejména:
-

-

Schvaluje Stanovy ZSRU a jejich změny, dodatečné úpravy Stanov ve smyslu změny
sídla ZSRU atd., nikoliv ve smyslu programového prohlášení ze dne 14.3. 1991,
registrovaného na Ministerstvu vnitra. Změny navrhuje a provádí Sekretariát ZSR a
předkládá je ke schválení Zemskému sněmu.
Posuzuje vážné stavovské problémy a aktivity ZSRU. Podle potřeby ukládá úkoly
Zemskému starostovi a ZSR,
Schvaluje činnost ZSR,

Stanovy Zemské stavovské rodové unie

stránka č: 5

Schvaluje výši členských poplatků na následující období.
Schvaluje účetní závěrku za uplynulý rok, zprávu o hospodaření ZSRU a revizní zprávu
za období mezi Zemskými sněmy,
- Volí a odvolává revizní orgán ,
- Usnáší se o zániku ZSRU a následném vypořádání majetku ( usnesení o zániku ZSRU
je platné, odsouhlasí-li zánik ZSRU čtyř pětinová většina všech platných členů ZSRU),
- Zemský sněm volí či odvolává Zemského starostu (volba je platná je-li odsouhlasen čtyř
pětinovou většinou všech platných členů ZSRU).
- Na Zemském sněmu se předávají ocenění v rámci ZSRU na podkladě rozhodnutí
Zemského starosty po projednání ZSR.
Zemský sněm svolává podle pokynů Zemského starosty Zemský místostarosta. Program, datum
a místo konání musí být oznámeny členům vhodným způsobem, nejméně dva měsíce předem. Z
jednání se pořizuje zápis.
Nesejde-li se ve stanovenou dobu nejméně jedna třetina členů starších 18 let, posune se jednání
Zemského sněmu o půl hodiny později a k počtu přítomných se již nepřihlíží.
Jednání Zemského sněmu předsedá Zemský starosta. Zemský sněm řídí Zemský starosta, nebo z
jeho pověření Zemský místostarosta .
Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných platných hlasů členů
ZSRU starších 18 let. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Zemského starosty. Vyjma hlasování o
zániku ZSRU a o volbě či odvolání Zemského starosty.
O schválení změn Stanov ZSRU rozhoduje dvoutřetinová většina platných hlasů přítomných
členů ZSRU starších 18 let.
Zemský sněm musí být svolán mimořádně, jestliže neschválí zprávu o hospodaření ZSRU nebo
požaduje-li to písemně s udáním důvodu alespoň nadpoloviční část členů ZSRU starších 18 let.
V tomto případě je Zemský starosta povinen dát pokyn místostarostovi k opětovnému svolaní
Zemského sněmu nejpozději do jednoho měsíce od hlasování nebo od přijetí poslední žádosti.
Všechna ustanovení o Zemském sněmu platí obdobně pro Zemský sněm svolaný mimořádně.
-

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

§11
Zemský starosta
a) Zemského starostu volí a odvolává Zemský sněm. Usnesení o volbě či odvolání Zemského
starosty je platné, hlasuje-li pro něj čtyř pětinová většina všech členů ZSRU starších 18 let.
Funkční období Zemského starosty není časově omezeno.
b) Je statutárním zástupcem ZSRU,
c) Je nejvyšším řídícím orgánem ZSRU, jako statutární zástupce ZSRU má právo veta ve všech
záležitostech, týkajících se činnosti a působení ZSR,
d) Zastupuje ZSRU navenek a pověřuje zastupováním další členy ZSR, zejména Zemského
místostarostu,
e) Řídí činnost ZSR osobně nebo prostřednictvím sekretariátu. K jednání svolává ZSR nejméně
jednou za tři měsíce.
f) Osobně nebo prostřednictvím Zemského místostarosty vydává pokyny pro práci ZSR.
g) Jmenuje a odvolává předsedu ZRE ČR.
h) Sleduje a kontroluje hospodaření s finančními prostředky a hmotným majetkem ZSRU,
i) Potvrzuje přijetí nových členu ZSRU a zrušení jejich členství,
j) Potvrzuje vydání erbů a predikátů a ve výjimečných případech dle vlastního uvážení na
doporučení zemského herolda uděluje dispenze,
k) Potvrzuje vydání „Pamětního listu“ o členství v ZSRU novým členům ZSRU,
Stanovy Zemské stavovské rodové unie

stránka č: 6

l) Potvrzuje udělení a předává ocenění udělovaná ZSRU,
m) Vede jednání se státními a společenskými orgány, organizacemi a rodovými společenstvími
v souladu se závěry přijatými sněmy,
n) Projednává a řeší případné spory a nedorozumění v rámci ZSRU a vynáší konečný verdikt, zabezpečuje nebo pověřuje členy ZSRU zahraničním stykem,
o) Zřizuje a ruší rodové kraje.
p) Na základě návrhu členů rodového kraje a po projednání ZSR jmenuje a odvolává hejtmany
rodových krajů. V případě chybějícího návrhu je oprávněn po projednání ZSR jmenovat
hejtmana rodového kraje podle svého uvážení.
q) Po projednání v ZSR přijímá nebo ukončuje členství v ZSRU rodová společenství.
r) Na doporučení sekretariátu ZSR jmenuje a odvolává členy ZSR.

§12
Zemská stavovská rada (ZSR)
a) ZSR je nejvyšším výkonným orgánem ZSRU. Řídí se pokyny Zemského starosty v jeho
nepřítomnosti ( dlouhodobý pobyt v zahraničí, nemoc zabraňující výkon funkce ), pokyny
Zemského místostarosty ve smyslu Stanov, Organizačního a Ceremoniálního řádu a
přijatých usnesení.
ZSR se skládá ze dvou částí:
1) Vedení ZSR – Sekretariát;
2) Funkcionáři ZSR (a nezávazně přizvaní hosté, zástupci hejtmanů RK, rodoví starostové,
Revizor atd.).
Každý ze členů ZSR má své úkoly a pravomoci dané Stanovami ZSRU a Organizačním řádem
ZSRU. Ze své činnosti se přímo zodpovídá Zemskému starostovi, v jeho nepřítomnosti
Zemskému místostarostovi.
b) Volební období členů ZSR není časově omezeno. Na návrh Zemského starosty může být
podle potřeby funkčnosti ZSR časově upraveno.
c) Sekretariát ZSR může během svého volebního období náhradou za členy neplnící své
povinnosti, odstoupivší nebo zesnulé členy ZSR doporučit Zemskému starostovi ke
schválení na uvolněná místa jiné členy ZSRU.
d) Jednáním ZSR předsedá Zemský starosta nebo z jeho pověření Zemský místostarosta. Z
jednání se pořizuje zápis, za který zodpovídá Administrátor, a který se předkládá Zemskému
starostovi ke schválení.
e) Jednání ZSR se koná za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li
pro něj nadpoloviční většina přítomných členů ZSR. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího.
f) Revizní orgán, pokud o to požádá nebo je-li vyzván, zúčastňuje se zasedání ZSR. Nemá
však hlasovací právo, je pouze pozorovatelem.
g) Zemská stavovská rada jako celek zejména:
- svolává podle pokynu Zemského starosty prostřednictvím Zemského místostarosty
Zemské sněmy ve stanovených lhůtách a v mimořádných případech,
- podává Zemským sněmům zprávy o své činnosti, hospodaření a plnění sněmovních usnesení, .
- doporučuje Zemskému sněmu jmenování Zemského starosty, který musí být potvrzen
Zemským sněmem.
- připravuje podle pokynu Zemského starosty podklady pro zřízení a zrušení Rodových krajů,
Rodových společenství,
- projednává a doporučuje Zemskému starostovi přijetí nových členů ZSRU, případně zrušení
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členství,
- na základě doporučení Zemského herolda doporučuje vystavení erbů a predikátů členům
ZSRU a jejich zápis do Zemských heraldických desek ZSRU,
- posuzuje a doporučuje Zemskému starostovi udělení dispenze na nedostupné genealogické
údaje,
- doporučuje Zemskému starostovi udělení ocenění ZSRU,
- řídí publikační, ediční a informační činnost ZSRU,
- rozhoduje v rámci svých kompetencí stanovených těmito Stanovami v záležitostech ZSRU,
mimo záležitostí, které spadají výslovně do kompetence Zemských sněmů či do kompetence
Zemského starosty nebo revizního orgánu,
- schvaluje obsahové zaměření časopisu Stavovské listy a k jejich vydávání pověřuje Redakční
radu,
- spravuje finanční a hmotný majetek ZSRU podle obecně závazných právních předpisů,
- vedení ZSR (Sekretariát) navrhuje a předkládá sněmu ke schválení změny Stanov
Organizačního řádu, Ceremoniální řádu a Heraldického řádu.
- připravuje popis symboliky ZSRU a jejich změny,
- posuzuje případná nedorozumění či spory v ZSRU a předkládá je Zemskému starostovi ke
konečnému rozhodnutí.
h) Zemské heraldické desky ZSRU se vedou v českém jazyku. Vystavený erb a predikát
zapsaný v Zemských heraldických deskách ZSRU se stává podle erbovního práva dědičným
pro legitimní potomky po meči, tj. v rodě mužského nositele.

§13
Práva a povinnosti dalších nejvyšších výkonných orgánů
a) Všechna práva a povinnosti nejvyšších výkonných orgánů jsou dané Organizačním řádem,
podle kterého se řídí ZSRU od sněmu do sněmu.
§14
Organizační struktura ZSRU
a)
b)
-

-

Organizačními jednotkami ZSRU jsou:
Rodové kraje;
Rodová společenství rodů;
Pracovní komory;
ZRE ČR.
Rodové kraje.
Členové ZSRU se podle místa svého bydliště sdružují v organizačních jednotkách –
Rodových krajích. Rodové kraje vymezuje ZSR a označuje je názvem sídelního místa.
Rodové kraje se vytvářejí tam, kde působí v sídelním místě nebo v jeho nejbližším okolí
nejméně 10 členů. Rodový kraj lze na doporučení Zemského starosty zřídit i pokud je
v příslušném sídelním místě a okolí méně členů než 10.
V čele Rodového kraje je Hejtman rodového kraje, kterého jmenuje a odvolává Zemský
starosta ZSRU. Hejtmany řídí Zemský starosta a podle jeho pokynů Zemský místostarosta.
Činnost členů ZSRU v rodovém kraji se řídí Organizačním řádem.
V odůvodněných případech, na návrh členů ZSR, Zemský starosta pozastavuje činnost,
případně ruší rodový kraj. Zrušení rodového kraje předkládá Zemský starosta ke schválení.
Datem pozastavení činnosti rodového kraje se považuje den rozhodnutí Zemského starosty o
pozastavení činnosti rodového kraje.
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-

Datem zrušení rodového kraje se považuje den schválení rozhodnutí Zemského starosty
Zemským sněmem.
c) Rodová společenství rodů
- Členové ZSRU se podle svého rodového původu mohou sdružovat v rodová společenstvích
svého rodu. Rodové společenství tvoří více rodin pocházejících od jednoho známého
předka, popřípadě rodiny stejného příjmení. Rodové společenství nepodléhá Hejtmanu RK,
ale tvoří samostatný celek.
Rodové společenství vzniká na základě iniciativy jeho příslušníků. Členové Rodového
společenství jsou členy ZSRU pokud jsou přihlášeni jako jednotlivci, kteří však tvoří
Rodové společenství v rámci ZSRU.
- Rodové společenství volí ze svého středu svého rodového starostu, který zastupuje
společenství v ZSR.
- Cílem RS v ZSRU je udržovat a rozvíjet rodovou sounáležitost a pěstovat rodové tradice.
- ZSRU spolupracuje i s rodovými společenstvími, která nejsou členy ZSRU, prostřednictvím
svých členů, příslušných RK a ZSR.
- Rodové společenství při ZSRU zřizuje i ruší Zemský starosta na doporučení Sekretariátu
ZSR. Vnitřní činnost RS vlastními zvyklostmi.
d) Pracovní komory
- Členové ZSRU ve prospěch celého ZSRU, v závislosti na svých zájmech a schopnostech,
pracují v Pracovních komorách.
- Vedoucího pracovní komory ustanovuje a odvolává na návrh ZSR Zemský starosta. Činnost
pracovních komor řídí Vedoucí (předsedové) pracovních komor ve smyslu Organizačního
řádu ZSRU.
e) ZRE ČR
- Ve prospěch heraldických aktivit jiných spolků a zájemců o heraldiku vede ZSRU
organizační jednotku ZRE ČR.
- Činnost ZRE ČR dle Stanov ZRE ČR a Organizačního řádu ZRE ČR řídí Předseda ZRE ČR.
- Předsedu ZRE ČR na návrh ZSR ustanovuje a odvolává Zemský starosta ZSRU.

Hlava V. Symbolika ZSRU a její používání
§15
Znak ZSRU
a) Znakem ZSRU je červený štít s českým lvem. V klenotu na turnajové korunované přílbě
vyrůstá herold se zlatými vlasy a vousy, v bílé košili, v červeném tabardu se zlatým lemem a
třásněmi, s českým lvem na prsou, s černo stříbrným biretem, držící v pravé ruce červenou
heroldskou hůl se zlatou hlavicí. Přikrývadla jsou vpravo červeno stříbrná, vlevo černo
stříbrná. Strážci štítu jsou vpravo moravská orlice, vlevo slezská orlice, stojící na stříbrné
červeně podšité stuze s černým nápisem: ZEMSKÁ STAVOVSKÁ RODOVÁ UNIE. Viz.
Příloha 1.
Používání upřesňuje Organizační řád. Ve zvláštních případech (např. výroba pamětních
předmětů) lze použít znak ZSRU se svolením Zemského starosty. O tonto povolení se
provede záznam do zápisu z nejbližšího jednání ZSR.
b) Prapor ZSRU je bílý čtvercový list, lemovaný zlatovými třásněmi, uprostřed s křížem s
rozšiřujícími se rameny k okrajům listu. Svislá ramena kříže jsou červená, vodorovná
ramena jsou modrá. Ve středu kříže je bílý kruh se zlatým lemem a znakem ZSRU. Kříž i
znak je oboustranný, na rubu hledí český lev k vlající části listu. Kříž se sbíhá ve středu
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listu, šířka ramen na okraji listu měří 1/2 délky listu. Průměr bílého kruhu je 1/3 a šířka lemu
1/40 délky listu. Na hlavici dřevěné žerdě přirozené barvy je upevněna šňůra se třemi střapci
v národních barvách. Rozměry listu jsou 80x80 cm ( bez třásní ), délka žerdi 200 cm, kulaté
zašpičatělé hlavice 20 cm.
Používání upřesňuje Organizační řád a Ceremoniální řád. Ve zvláštních případech lze použít
prapor ZSRU se svolením Zemského starosty. O tonto povolení se provede záznam do
zápisu z nejbližšího jednání ZSR.
c) Další symboly ZSRU a jejich používání je stanoveno Organizačním řádem.

Hlava VI. Hospodaření a podpisová pravomoc
§16
Hospodaření
a) Majetek ZSRU tvoří hmotný investiční majetek, zásoby, pohledávky a finanční majetek.
b) Finanční majetek tvoří vstupní vklady, členské příspěvky, dary, výtěžky ze společenských
akcí, apod. Hmotný majetek tvoří Zemské heraldické desky ZSRU, pečeť, razítka, prapor,
prapory RK, popřípadě RS, hmotná symbolika, archiv, knihovna a další ceremoniální
předměty a věcné prostředky. O tento majetek jsou povinni řádně pečovat příslušní
hodnostáři ZSRU, kteří jej přejímají od svých předchůdců a předávají svým nástupcům.
c) Veškerý majetek ZSRU lze použít jen k zajištění činnosti ZSRU (ve smyslu Stanov ZSRU).
ZSR poskytuje příspěvky na činnost RK.
d) Hospodaření ZSRU musí odpovídat obecně závazným právním předpisům. ZSR je povinna
podávat zprávy o hospodaření Zemskému sněmu.
e) Příjmy a výdaje ZSRU se vedou na běžném účtu u zvoleného peněžního ústavu.
f) Korespondenci ZSRU podepisuje Zemský starosta bez omezení, ostatní hodnostáři v
rozsahu své pravomoci a působnosti.
g) Finanční doklady ZSRU podepisují vždy dva z těchto hodnostářů: Zemský starosta, Zemský
místostarosta, Pokladník. Podpisové vzory těchto osob musí být uloženy ve zvoleném
peněžním ústavu.
h) Hlavním zdrojem příjmů ZSRU jsou členské příspěvky. Členové ZSRU jsou povinni uhradit
jednorázově vstupní příspěvek a platit roční členské příspěvky do konce února každého
roku. Výši vstupního příspěvku a členských příspěvků stanovuje ZSR. Taxu za vystavení
erbu a predikátu (bez kreslířských prací) stanovuje ZSR. Členové ZSRU, žijící trvale v
cizině, platí stejné částky zvýšené o stanovený příplatek na zasílání korespondence do
ciziny. Za udělení Kříže Sv. Václava se žádná taxa nevybírá.
i) Dokumentace, která má archivní hodnotu, se ke konci kalendářního roku vytřídí a předává
do Státního ústředního archivu v Praze. Kopie této dokumentace a ostatní doklady se
ukládají v sídle ZSRU.
§17
Revize hospodaření
a) Revizní orgán ověřuje účetnictví, zda je vedeno ve smyslu platných právních předpisů,
ověřuje hospodaření ZSRU, případné nesrovnalosti a podezřelé okolnosti bezodkladně hlásí
Zemskému starostovi a Zemskému místostarostovi a žádá urychlenou nápravu. Ověřuje
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rovněž správnost zprávy o hospodaření a výroční zprávy, kterou předkládá ZSR sněmu ke
schválení.
b) Revizním orgánem je Revizor. Volební období Revizora je shodné s volebním obdobím
ZSR. Při uvolnění místa Revizora rozhoduje o jeho obsazení nejbližší Zemský sněm na
návrh ZSR.
c) Revizor potvrzuje přijetí svých povinností vykonáním slibu a zápisem v Zemských
heraldických deskách ZSRU. Revizora jmenuje, odvolává Zemský starosta podle rozhodnutí
Zemského sněmu.
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Znak ZSRU

Příloha č. 2 – Vlajka ZSRU
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