
Vysvětlivky k registračnímu listu pro ÚS 
Dosavadní registrace ÚS je prováděna na základě Registračního listu ve státním rejstříku 
ekonomických subjektů. Dokladem o registraci je přidělení IČO. Od ledna 2014 přechází 
registrace našich organizací ČZS, podle nového Občanského zákoníku na rejstříkové soudy 
jako registrace spolků a pobočných spolků. IČO  a další základní údaje zůstávají pro registraci 
stejné, pouze jde o rozšíření údajů o vedlejší hospodářskou činnost a o uvedení všech 
zvolených členů statutárního orgánu US (představenstva ÚS) a všech zvolených členů 
kontrolní komise ÚS. Proto byl k tomu účelu upraven registrační list. 
Tento upravený registrační list ÚS bude uplatněn po územních konferencích v r. 2014, po 
zvolení funkcionářů ÚS na období let 2014-2019 Vyplněný nový RL ÚS předloží nově 
zvolené orgány ÚS ústředí ČZS, které provede jejich registraci. 
 
Název Územního sdružení: Uvede se zavedený název: Územní sdružení Českého 
zahrádkářského svazu, případné místní označení a název místa působiště – celé vypsat bez 
zkratek. 
Místo působiště: vyplní se pouze, pokud sídlo ÚS je jinde než místo působiště. 
Evidenční číslo ČZS: Uvede se  evid. č. ÚS. 
Adresa sídla: Uvede se úplná adresa, sídla, místo, ulice, číslo popisné (červené). 
IČO: uvede se přidělené IČO. 
Adresa k doručování pošty: Uvede se v případě, že má ÚS pro doručování pošty jinou 
adresu než adresu sídla US. 
Adresa k doručování Věstníku:  Uvede se v případě, že má ÚS pro doručování Věstníku 
(Zpravodaje) jinou adresu než sídla ÚS. 
Datum vzniku ÚS Všechna ÚS uvedou datum 1. 4. 2006. 
Datum registrace: ÚS uvedou, kdy jim bylo přiděleno IČO. 
Datum zrušení se uvede datum územní konference, kde bylo rozhodnutí přijato. 
Telefonní číslo: uvede se v případě, že má ÚS evidováno tel. číslo na sebe. 
e-mail: uvede se v případě, že má e-mailovou adresu přímo ÚS. 
Vedlejší hospodářská činnost: zaškrtne se křížkem přes vyznačený kroužek vedlejší činnost, 
kterou ÚS má, případně zapíše další. 
Statutární orgán ÚS je podle stanov představenstvo ÚS. Zde se zakroužkuje kolik má 
členů a tolik úplných adres musí následovat:titul, jméno, příjmení, místo bydliště, ulice, číslo 
popisné a neopomenout rok narození, č. telefonu (pokud je) a celý datum kdy byl každý člen 
do funkce zvolen a kdy byla jeho činnost ukončena. 
Kontrolní komise – totéž jako u představenstva 
Rámečky na podpisy – Používají se pouze nová razítka s novým, současným textem. 


