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ČÍSLO 2/2013

V Ě S T N Í K
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁ ŘSKÉHO SVAZU

 1. NALÉHAVÉ - PRO ZÁKLADNÍ ORGANIZACE, KTERÉ DOSUD NEMAJÍ  IČO

ZO které dosud nemají I ČO nejsou registrovány v celostátním rejstříku ekonomických subjektů (IČO dostávají jako doklad
o registraci). Od 1. ledna 2014 vstoupí v platnost Nový občanský zákoník. Základní organizace, které mají IČO (jsou
registrovány), budou, podle tohoto Občanského zákoníku automaticky převedeny do nové registrace spolků a pobočných
spolků. Organizace, které nebudou mít IČO úředně nebudou existovat a jejich přihlášení do registrace spolků a jejich
pobočných organizací (základních organizací) se bude provádět jako u nově vzniklých organizací se řadou dokumentů a
dokladů, které zákon přímo stanovuje.

Je proto žádoucí do řešit registraci ZO ješt ě v roce 2013, kdy je jednodušší .
Doc. Josef Ernest, JUDr. Ladislav Labuta

 2. NÁVRH NOVÝCH STANOV ČZS

Návrh nových stanov ČZS byl jako koncept publikován ve
Věstníku č. 1/2013. Od té doby doznal na základě mnohých
připomínek členské základny, orgánů svazu i zpracovatelů
některé změny, které si vyžádaly jeho úpravy, doplnění a
přepracování.

 Při zaujímání stanovisek k připomínkám však musela
právní komise respektovat některé skutečnosti, které platnost
nových stanov podmiňují. Jde především o znění příslušných
ustanovení nového občanského zákoníku, legislativních
pravidel a zásad, na nichž je činnost svazu postavena. Pokud
tyto tři základní premisy nebyly připomínkami dotčeny,
zpracovatelé je podle možnosti akceptovali. Jejich vyřízení
plyne jak z nového znění návrhu, který je nyní publikován, tak
z připojeného stanoviska k vyřízení připomínek zaslaných do
10. 8. 2013.

 Ke konečnému dopracování návrhu byl představenstvem
RR stanoven termín do konce září 2013. V tomto období se
proto ještě dává možnost uplatnit nové zásadní připomínky,
které právní komise posoudí a předloží ke konečnému
stanovisku představenstvu RR a na základě jeho rozhodnutí
bude návrh nových stanov předložen ke schválení na podzim-
ním zasedání republikové rady ČZS.

JUDr. Ladislav Labuta, 
tajemník RR a předseda právní komise RR

STANOVY
Českého zahrádká řského svazu, z. s.

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST

HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1
Základní ustanovení

(1) Český zahrádkářský svaz je společenství sdružující ve
svých organizačních jednotkách fyzické a právnické osoby se
společným zájmem o zahrádkářskou činnost, podle zvláštního
právního předpisu , působící jako samosprávný spolek1)

s názvem Český zahrádkářský svaz, z. s.
(2) Sídlem svazu je Praha 3, Rokycanova 318/15.
(3) Český zahrádkářský svaz jako zapsaný spolek má

postavení hlavního spolku (dále jen "svaz").

(4) Svaz má právní postavení samostatné právnické osoby
s vlastní právní osobností, která vyvíjí svoji činnost v souladu
se stanovami, ostatními vnitrosvazovými normami a zvláštními
právními předpisy. Svaz vystupuje v právních vztazích svým
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má
vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpovědnost.

(5) Svaz vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku .2)

(6) Svaz působí na území České republiky.
(7) Organizační jednotka svazu má postavení pobočného

spolku (dále jen "organizační jednotka"), kterým je
a) Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu, (dále

jen "územní sdružení") s názvem sídelního místa,
b) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu,

(dále jen "základní organizace"), s eventuálním pojmeno-
váním a názvem místa působení,

c) Specializovaná základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu, (dále jen "základní organizace"), s eventu-
álním pojmenováním a názvem místa působení;

jejíž vznik je podmíněn zápisem do veřejného rejstříku a je2) 

vedena v evidenci svazu.
(8) Z právních jednání pobočného spolku vzniklých přede

dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku je svaz oprávněn a
zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem. Ode
dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku ručí svaz
za dluhy pobočného spolku pouze do výše hodnoty likvidační-
ho zůstatku pobočného spolku.

(9) Organizační jednotka má postavení samostatné právnic-
ké osoby s vlastní právní osobností odvozenou od právní
osobnosti svazu. Vystupuje v právních vztazích svým jménem
a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Může nabývat
práv a uzavírat závazky, pokud to není v rozporu s těmito
stanovami a zvláštními právními předpisy. Má vlastní majetek
a samostatnou majetkovou odpovědnost.

(10) Nabyde-li svaz status veřejné prospěšnosti, nabývají
tento status i organizační jednotky.

§ 2
Předmět činnosti svazu

(1) Hlavním předmětem činnosti svazu je
a) organizovat, popularizovat a podporovat ve veřejnosti

odbornou zahrádkářskou činnost,
b) aktivně se podílet svou činností na tvorbě a ochraně

životního prostředí a krajinného vzhledu,
c) vytvářet podmínky pro rozvoj zahrádkářské činnosti,

pěstování ovoce, zeleniny, vinné révy, květin a dalších
rostlin, včetně jejich zpracovávání, úpravy a ochrany
před škodlivými vlivy,
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d) hájit zájmy členů svazu, poskytovat jim organizační, 3. představenstvo územního sdružení - kolektivní statutární
právní a poradenskou pomoc, orgán územního sdružení,

e) k hlavnímu předmětu činnosti svazu uvedenému v pís- 4. kontrolní komise územního sdružení,
menu a) až d) svaz zejména 5. rozhodčí komise územního sdružení.
1. popularizuje výsledky vědy, odborné poznatky a b) základní organizace

praktické zkušenosti o přírodě, o pěstování ovoce, 1. členská schůze - nejvyšší orgán základní organizace,
zeleniny, vinné révy, květin a dalších rostlin a o jejich 2. výbor základní organizace (dále jen "výbor") - kolektivní
ochraně před škodlivými vlivy, statutární orgán základní organizace; u základní organi-

2. pořádá pro členy svazu a veřejnost přednášky, zace s počtem do 10 členů může být statutární orgán
semináře, praktické instruktáže výstavy, soutěže, individuální (předseda základní organizace),
zájezdy, exkurze a další formy vzdělávací činnosti se 3. kontrolní komise základní organizace.
zaměřením na poznávání přírody, na pěstitelskou (2) Další svazové instituce
činnost, zpracování, konzervaci a další formy využití 1. Ústředí svazu,
ovoce, zeleniny a všech dalších výpěstků, 2. odborné komise a pracovní komise,

3. provádí poradenskou činnost o pěstování a ochraně 3. Krajská koordinační rada.
rostlin, zřizuje k tomu účelu, stálé poradny, provádí
poradenskou činnost na výstavách a na webových
stránkách svazu,

4. zakládá a provozuje zahrádkové osady,
5. zakládá zájmové kroužky pro mládež a dospělé

osoby,
6. organizuje soutěže pro mládež,
7. uplatňuje zdravý životní styl,
8. ovlivňuje mezilidské vztahy,
9. usiluje o to, aby územní samosprávné celky stabilizo-

valy zahrádkové osady v územních plánech měst a
obcí a aby Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, organizační
složka státu a územní samosprávný celek vymezily
nevyužívanou nemovitou věc, která je pro stát trvale
nepotřebná, k zahrádkářské činnosti,

10. spolupracuje s dalšími spolky a institucemi s odbor-
ným a zájmovým zaměřením,

11. spolupracuje se zahrádkářským sdružením národních
svazů a obdobnými organizacemi v Evropě.

(2) Vedlejším předmětem hospodářské činnosti svazu je
a) vydávat vlastními prostředky časopisy, odbornou a

organizační literaturu a zřizovat své webové stránky,
b) budovat a provozovat zpracovatelská zařízení na ovoce

(moštárny, sušárny, povidlárny, palírny) pro členy svazu
a veřejnost,

c) organizovat služby a další hospodářskou činnost k podpo-
ře zahrádkářské činnosti a k hospodárnému využití
spolkového majetku,

d) vytvářet své finanční fondy na podporu činnosti organi-
začních jednotek.

HLAVA II
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SVAZU, HLASOVÁNÍ

V ORGÁNECH SVAZU A  SCHOPNOST USNÁŠET SE

§ 3
Orgány svazu a organiza čních jednotek, 

další svazové instituce

(1) Orgány svazu a organizačních jednotek jsou (7) V případě nezbytné potřeby mohou členové volených
A. Republikové orgány svazu orgánů svazu a organizačních jednotek, jejichž počet neklesl

1. sněm Českého zahrádkářského svazu (dále jen "sněm")
- nejvyšší orgán svazu,

2. republiková rada - nejvyšší orgán svazu mezi konáním
sněmů,

3. představenstvo svazu - kolektivní statutární orgán svazu,
4. kontrolní komise svazu,
5. rozhodčí komise svazu.

B. Územní orgány svazu a orgány organizačních jednotek
a) územní sdružení

1. konference územního sdružení Českého zahrádkářského
svazu, (dále jen "územní konference") - nejvyšší orgán
územního sdružení,

2. rada územního sdružení - nejvyšší orgán územního
sdružení mezi jednáním územních konferencí, územní
orgán svazu,

§ 4
Úprava funk čnosti orgán ů svazu a organiza čních jednotek

(1) Orgány svazu a organizačních jednotek uvedené v § 3
odst. 1 těchto stanov jsou voleny s výjimkou členské schůze
základní organizace.

(2) Členem voleného orgánu svazu a organizační jednotky
může být pouze člen svazu a čestný člen svazu.

(3) Funkční období členů volených orgánů svazu a organi-
začních jednotek je 5 let.

(4) Sněm
a) svolává se jedenkrát za 5 let,
b) delegáty sněmu volí zprostředkovaně cestou územních

konferencí všichni členové svazu na členských schůzích
základních organizací formou volby delegátů na územní
konferenci, z  níž jsou voleni delegáti na sněm,

c) stanovený klíč pro počet delegátů sněmu - na každých
započatých 2000 členů územního sdružení jeden dele-
gát.

(5) Územní konference
a) svolává se jedenkrát za 5 let v dostatečném předstihu

před konáním sněmu,
b) delegáty územní konference volí členské schůze všech

základních organizací příslušného územního sdružení,
c) stanovený klíč pro počet delegátů územní konference -

na každých započatých 100 členů základní organizace
jeden delegát,

d) územní sdružení vzniklé v jiném časovém úseku, podřídí
své volební období  sněmem vyhlášenému pětiletému
období,

(6) Členská schůze
a) svolává se nejméně jedenkrát za kalendářní rok,
b) jedenkrát za 5 let volí delegáty územní konference

v dostatečném časovém předstihu před konáním územní
konference,

c) základní organizace vzniklá v jiném časovém úseku,
podřídí své volební období  sněmem vyhlášenému
pětiletému období.

pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího
zasedání orgánu příslušného k volbě. Kooptaci schválí
příslušný orgán na svém nejbližším zasedání.

(8) Člen voleného orgánu je povinen vykonávat svoji funkci
s  nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi, poctivostí a
péčí řádného hospodáře.

(9) Volený funkcionář orgánu uvedeného v odstavci 1 může
před uplynutím funkčního období ze své funkce odstoupit na
základě písemného oznámení doručeného příslušnému
orgánu; účinnost odstoupení z funkce nastává dnem následu-
jícím po projednání písemného oznámení ve schůzi orgánu,
nejpozději však uplynutím 60 dnů ode dne, kdy bylo příslušné-
mu orgánu písemné oznámení doručeno, pokud nebude mezi
funkcionářem voleného orgánu a orgánem písemně dohodnu-
to jinak.
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(10) Funkce ve vzájemném kontrolním vztahu jsou u téže (2) Členství ve svazu (dále jen "členství") vzniká
osoby neslučitelné. Neslučitelné jsou zároveň funkce v kont-
rolním orgánu s funkcí ve statutárním orgánu, v rozhodčím
orgánu a ve funkci likvidátora na témže organizačním stupni.
Z kontrolní a rozhodčí činnosti ve vztahu k orgánům svazu a
organizačních jednotek na nižším stupni je vyloučen člen
kontrolního a rozhodčího orgánu, který je členem kontrolova-
né organizační jednotky svazu.

(11) Členem kontrolní komise nemůže být osoba blízká3)

k členovi statutárního orgánu.
(12) Orgány svazu a organizačních jednotek vykonávají

svou působnost v rozsahu určeném stanovami. K tomu
vydávají v rámci této působnosti v souladu se stanovami
příslušné vnitrosvazové normy.

(13) Členové svazu se sdružují v základních organizacích
nebo specializovaných základních organizacích, vytvářených
v určitém územním obvodu nebo podle specializovaných
zájmů.

(14) Základní organizace se podle potřeby sdružují
v územním sdružení v rámci jednotlivých okresů a hlavního
města Prahy.

(15) Členové svazu projednávají všechny otázky činnosti a
hospodaření ve své základní organizaci přímo, případně
prostřednictvím shromáždění delegátů; ve vyšších orgánech
svazu prostřednictvím zvolených delegátů podle odstavce 4
a 5.

(16) Rozhodnutí kteréhokoliv orgánu svazu a organizačních
jednotek je platné a účinné jen v rámci jeho působnosti a
v rozsahu, které není v rozporu se zvláštními právními předpi-
sy, stanovami a vnitrosvazovými normami vyšších orgánů.

(17) Vyšší orgány jsou povinny pomáhat nižším orgánům.
(18) Jednání orgánů svazu a organizačních jednotek upraví

jednací a volební řád orgánů svazu (dále jen "jednací a
volební řád").

§ 5
Účast člena svazu na zasedání orgánu svazu, hlasování

o usnesení a schopnost orgánu svazu usnášet se

(1) Člen svazu je oprávněn zúčastnit se zasedání příslušné-
ho orgánu svazu.

(2) Člen svazu může být zastoupen na zasedání orgánu
svazu a při hlasování o usnesení jiným členem svazu nebo
osobou blízkou v rozsahu uvedeném v písemné plné moci.
Zvláštní formou zastupování na jednání orgánu svazu je
zastupování člena svazu jeho manželem.

(3) Člen svazu v případě omluvené nepřítomnosti a neudě-
lení plné moci jinému členovi svazu nebo osobě blízké může
svůj hlas pro i proti při hlasování o usnesení oznámit nejpoz-
ději do doby hlasování písemně, e-mailem nebo jiným způso-
bem. Oznámení svého hlasu se považuje za účast při hlaso-
vání.

(4) Každý člen svazu má jeden hlas.
(5) Orgány svazu nebo organizačních jednotek jsou

schopny se usnášet za účasti většiny členů orgánu svazu
nebo organizační jednotky, pokud ve stanovách není uprave-
no jinak.

(6) K přijetí usnesení orgánu svazu je třeba nadpoloviční
většiny jeho přítomných členů svazu v době usnášení, pokud
ve stanovách není dále upraveno, že k přijetí usnesení je
zapotřebí dvou třetin jeho přítomných členů svazu nebo dvou
třetin všech hlasů jeho členů svazu (kvalifikovaná většina)
v době usnášení.

HLAVA III
ČLENSTVÍ VE SVAZU

§ 6
Vznik členství ve svazu

(1) Členem svazu se může stát fyzická nebo právnická
osoba, která souhlasí se stanovami.

a) při založení základní organizace zakládajícími členy,
b) přijetím fyzické osoby výborem základní organizace na

základě písemné přihlášky,
c) přijetím právnické osoby na základě písemné smlouvy

uzavřené mezi statutárním orgánem právnické osoby
nebo jiným zástupcem a statutárním orgánem svazu
nebo organizační jednotky,

d) přechodem na právního nástupce člena svazu, jehož
členství zaniklo, jestliže o členství právní nástupce
projeví nepochybný zájem, 

a zaplacením členského příspěvku.
(3) Zemře-li člen svazu, přejde členství na jeho manžela

nebo partnera za stejných podmínek, uplatní-li tato osoba své
právo u  statutárního orgánu základní organizace do 30 dnů
od smrti člena svazu.

(4) Je-li přijetí za člena svazu výborem odmítnuto, má
uchazeč o členství právo se odvolat k členské schůzi, jejíž
rozhodnutí je konečné.

(5) Dokladem členství je jednotný členský průkaz, který
členu svazu předá statutární orgán základní organizace.

(6) Člen svazu je členem pouze v jedné základní organizaci;
k uspokojení svých zájmů může hostovat a vyvíjet činnost i
v jiných základních organizacích. Pokud je člen svazu uživate-
lem pozemku v zahrádkové osadě, je členem základní
organizace, při níž je zahrádková osada zřízena. Je-li uživate-
lem pozemku ve více zahrádkových osadách, je místo členství
závislé na jeho dohodě s příslušnou základní organizací.

§ 7
Zánik členství ve svazu

(1) Členství zaniká
a) vystoupením; členství zaniká dnem, ve kterém bylo

písemné oznámení člena spolku o vystoupení doručeno
statutárnímu orgánu základní organizace,

b) zrušením členství pro neplacení členských a účelových
příspěvků pokud člen svazu nezaplatí členský a účelový
příspěvek ani v přiměřené lhůtě dodatečně určené
výborem, přestože byl předem v písemné nebo jiné
výzvě na tento následek prokazatelným způsobem
upozorněn; členství zaniká k poslednímu dnu v měsíci,
ve kterém skončila lhůta dodatečně určená výborem
k uhrazení členského a účelového příspěvku,

c) vyloučením,
d) úmrtím.
(2) Člen svazu může být vyloučen
a) porušuje-li nebo neplní povinnosti člena svazu vyplývající

ze stanov a ostatních vnitrosvazových norem, ačkoliv byl
již písemně vyzván příslušným orgánem svazu nebo
organizační jednotky, aby od takového jednání upustil a
v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,

b) dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití v základní
organizaci, které ohrozilo její řádný chod nebo chod
orgánů svazu nebo organizační jednotky,

c) způsobil-li svým jednáním svazu nebo organizační
jednotce nikoliv nepatrnou hmotnou nebo jinou zvlášť
závažnou újmu,

d) byl-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody pro úmyslný trestný čin,

e) podal-li v písemné formě návrh na vyloučení kterýkoliv
člen svazu; v návrhu uvede okolnosti osvědčující důvod
pro vyloučení.

(3) O zrušení členství podle odstavce 1 písm. b) rozhoduje
výbor základní organizace. O vyloučení člena svazu podle
odstavce 1 písm. c) rozhoduje členská schůze.

(4) Člen svazu, proti kterému směřuje návrh na vyloučení
podle odstavce 2 písm. e) má právo se s návrhem seznámit,
žádat jeho vysvětlení, doložit a uvést vše co je v jeho pros-
pěch.

(5) Vyloučený člen svazu může do 15 dnů od doručení
rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout v písemné formě, aby
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toto rozhodnutí přezkoumala rozhodčí komise územního (11) Člen svazu může do 15 dnů od doručení rozhodnutí
sdružení nebo svazu.

(6) Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena svazu
zruší na návrh rozhodčí komise vyloučení člena svazu je
v rozporu se zvláštními právními předpisy, stanovami nebo
byly zjištěny jiné důvody hodné zvláštního zřetele.

(7) Vyloučený člen svazu může do 3 měsíců ode dne
doručení konečného rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout
soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo
zaniká.

(8) Vyloučený člen svazu se může znovu ucházet o členství
po uplynutí 1 roku ode dne pravomocného rozhodnutí o jeho
vyloučení.

(9) Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členského
nebo účelového příspěvku, ani na vypořádací podíl z té části
jmění organizace, k níž byly účelové prostředky použity.

(10) Při zániku členství zaniká vedle členských práv i nárok
na užívání pozemků a společných staveb a zařízení ve
vlastnictví, v držbě, nájmu nebo pachtu svazu nebo organizač-
ní jednotky, pokud nebude smluvně sjednáno jinak.

§ 8
Pořádková opat ření

(1) Jestliže člen svazu poruší zvláštní právní předpisy,
stanovy a ostatní vnitrosvazové předpisy může příslušný
orgán svazu uložit členovi svazu písemným rozhodnutím
pořádkové opatření.

(2) Návrh k uložení pořádkového opatření podává kterýkoliv členů spolku zpracovávat výhradně v rámci svých kompe-
člen svazu nebo orgán svazu, a to orgánu příslušnému
rozhodovat o pořádkovém opatření.

(3) Pořádková opatření jsou
a) napomenutí,
b) přerušení dodávky pitné a užitkové vody ze společných

rozvodů ve vlastnictví nebo držbě základní organizace,
odpojení podružného elektroměru na dodávku elektrické
energie, omezení parkování soukromým vozidlem člena
svazu na pozemcích ve vlastnictví základní organizace
apod.,

c) ukončení nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy nebo
pachtovní smlouvy na zemědělský pacht,

d) odvolání z funkce člena orgánu svazu.
(4) K přijetí rozhodnutí o uložení pořádkového opatření je

zapotřebí dvou třetin hlasů přítomných členů svazu na jednání
příslušného orgánu svazu.

(5) Dopustí-li se člen svazu méně závažného porušení
povinností člena svazu podle odstavce 1, lze mu uložit
napomenutí podle odstavce 3 písm. a). Napomenutí ukládá
členovi svazu výbor základní organizace nebo příslušné
představenstvo orgánu svazu na návrh podle odstavce 2.

(6) Dopustí-li se člen svazu opakovaně méně závažného
porušení povinností člena svazu podle odstavce 1, lze mu
uložit pořádkové podle odstavce 3 písm. b). Pořádkové
opatření ukládá členovi svazu výbor základní organizace na
návrh podle odstavce 2.

(7) Dopustí-li se člen svazu závažného porušení povinností
člena svazu podle odstavce 1, lze mu uložit pořádkové
opatření podle odstavce 3 písm. c). Pořádkové opatření
ukládá členovi svazu členská schůze na návrh výboru
základní organizace.

(8) Dopustí-li se volený funkcionář orgánu uvedeného
v § 4 odst. 1 těchto stanov závažného porušení povinností
člena svazu podle odstavce 1, lze ho z funkce podle odstavce
3 písm. d), odvolat. Odvolání z funkce provede orgán svazu,
který člena svazu do funkce zvolil na návrh podle odstavce 2.

(9) O pořádkovém opatření může být rozhodnuto pouze
poté, co byl dotčený člen svazu písemně seznámen s důvody
k  tomu vedoucími.

(10) Člen svazu, proti kterému směřuje pořádkové opatření
má právo se s návrhem seznámit, žádat jeho vysvětlení,
doložit a uvést vše co je v jeho prospěch.

příslušného orgánu svazu o uložení pořádkového opatření
navrhnout v písemné formě, aby o rozhodnutí příslušného
orgánu svazu rozhodla rozhodčí komise územního sdružení
nebo svazu.

(12) Člen svazu, kterému bylo uloženo pořádkové opatření
podle odstavce 3 písm. c) může do 3 měsíců ode dne
doručení konečného rozhodnutí o uložení pořádkového
opatření navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti pořádko-
vého opatření, jinak toto právo zaniká.

(13) Smluvní pokuta a úrok z prodlení není pořádkové4) 4) 

opatření a lze je uložit pouze v souladu se zvláštními právními
předpisy.

§ 9
Vedení seznamu členů svazu

(1) Svaz a organizační jednotka vede seznam členů
v listinné nebo elektronické podobě v souladu se zvláštním
právním předpisem a to pouze pro účely správy a zajištění5) 

činnosti svazu a organizační jednotky.
(2) Statutární orgán zpracovává tyto osobní údaje
a) jméno, příjmení, titul před a za jménem a příjmením,
b) datum narození,
c) adresu trvalého pobytu,
d) kontaktní spojení (telefonní číslo, případně e-mailovou

adresu).
(3) Členové statutárního orgánu jsou povinni osobní údaje

tencí.
(4) Osobní údaje jsou uvedeny na originálních písemnos-

tech, kterými jsou zejména: seznam členů, přihláška za člena
svazu, účetní doklady, dohody o provedení práce, nájemní, -
podnájemní a pachtovní smlouvy, korespondence se členy
svazu apod.

(5) V seznamu členů svazu se vedou pouze aktivní členové
svazu. V příloze se vede pro archivní účely seznam členů
svazu, kteří členství ukončili.

(6) Požádá-li člen svazu, a to i bývalý, o potvrzení s výpisem
údajů vedených v seznamu členů svazu, je statutární orgán
povinen mu je na jeho náklady poskytnout.

(7) Při zániku členství se provede výmaz člena svazu ze
seznamu aktivních členů svazu. Pokud byly údaje o členovi
svazu ze seznamu členů svazu vymazány, vydá se mu na
jeho žádost a náklady potvrzení o vymazání údajů.

(8) Údaje ze seznamu členů svazu mohou být dále zveřejně-
ny pouze se souhlasem každého člena svazu a to pouze ke
konkrétním účelům.

§ 10
Práva a povinnosti člena svazu

(1) Člen svazu má právo zejména
a) účastnit se veškeré činnosti svazu a organizační jednot-

ky, jíž je členem,
b) předkládat dotazy, návrhy a podněty ke zlepšení činnosti

svazu a organizační jednotky, s právem být informován
o způsobu jejich vyřízení,

c) podílet se stanoveným způsobem na rozhodování
orgánů svazu a organizační jednotky,

d) volit a být volen do orgánů svazu a organizační jednotky,
splňuje-li stanovené podmínky,

e) každoročně být seznámen s  hospodařením základní
organizace za předcházející kalendářní rok a s plánova-
nými výdaji na následující období,

f) nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti základ-
ní organizace a na svůj náklad žádat o pořízení kopie,
opisu či výpisu z těchto podkladů,

g) obrátit se při sporných záležitostech na kontrolní komisi
základní organizace, územního sdružení nebo svazu,
případně na rozhodčí komisi územního sdružení nebo
svazu,
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h) požádat soud do 30 dnů, nejpozději do 6 měsíců ode
dne, kdy se dozvěděl, že je rozhodnutí některého
z orgánů svazu nebo organizační jednotky v rozporu se
zvláštními právními předpisy nebo odporuje stanovám,
o jeho přezkoumání.

(2) Člen svazu je povinen zejména
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitrosvazové normy vydané

v souladu se stanovami,
b) plnit usnesení orgánů svazu a organizační jednotky, jíž

je členem,
c) plnit rozhodnutí svazu a organizační jednotky přijatá

podle těchto stanov a ostatních vnitrosvazových norem
orgány svazu a plnit smluvní závazky z nich vyplývající,

d) účastnit se aktivně práce ve svazu a v organizační
jednotce, jíž je členem,

e) platit řádně členské a účelové příspěvky,
f) chránit majetek svazu a organizační jednotky a přispívat

k účelnému hospodaření s ním,
g) neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na

společných částech a zařízeních zahrádkové osady,
jakož i na jednání jiných osob a na další skutečnosti,
které společné části poškozují; podle svých schopností
a možností působit proti takovému poškozování, včetně
činnosti směřující k předcházení škod,

h) zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré
jméno svazu a organizační jednotky, dodržovat vůči
ostatním členům svazu ohleduplnost, vzájemný respekt
a zásady dobrého soužití; zdržet se jednání, jímž by
zasahoval do práv ostatních členů svazu a podstatně
omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv,

i) umožnit po předchozí výzvě vstup na pozemek v nájmu,
v pachtu, ve výpůjčce nebo ve vlastnictví člena svazu
osobám pověřeným kontrolou, prováděním oprav a
úprav souvisejících s opravami společných částí a
zařízení zahrádkové osady,

j) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na
pozemcích ostatních členů svazu nebo společných
částech a zařízeních zahrádkové osady způsobil sám
nebo ti, kteří s ním pozemek užívají nebo nájemci či
podnájemci, pachtýři a jejich rodinní příslušníci,

k) při propachtování nebo pronajmutí pozemku v zahrád-
kové osadě oznámit bez zbytečného odkladu výboru
kontaktní adresu, telefonní spojení nebo e-mail, na
kterém se lze s vlastníkem či oprávněným uživatelem
pozemku v zahrádkové osadě spojit při řešení zásadních
otázek týkajících se správy zahrádkové osady a jež lze
řešit pouze s vlastníkem či oprávněným uživatelem
pozemku,

l) při prodeji pozemku v zahrádkové osadě oznámit bez
zbytečného odkladu výboru jeho prodej a údaje o novém
vlastníkovi pozemku v zahrádkové osadě,

m) podílet se na ochraně přírody.

HLAVA IV
SVAZOVÉ OCENĚNÍ A ČESTNÉ ČLENSTVÍ

§ 11
Svazové ocen ění

Členům svazu, organizačním jednotkám svazu, případně i
 jiným fyzickým a právnickým osobám, institucím a organiza-
cím, které se zasloužili o rozvoj svazu, mohou být udělena
svazová ocenění.

§ 12
Čestné členství

Čestné členství může být uděleno zvlášť zasloužilým
členům svazu. Čestné členství opravňuje podílet se na všech předpisech,
právech člena svazu v rozsahu, který určí v rámci své místní
a věcné příslušnosti orgán svazu nebo organizační jednotky,
který čestné členství udělil.

ČÁST DRUHÁ
SVAZ, ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY A DALŠÍ SVAZOVÉ

INSTITUCE

HLAVA I

SVAZ

§ 13
Sněm

(1) Sněm je shromáždění delegátů všech členů svazu
volených na územní konferenci z delegátů územní konference
zvolených na členské schůzi základní organizace.

(2) Sněm rozhoduje o koncepčním a hlavním zaměření
svazu.

(3) Do působnosti sněmu zejména náleží
a) určit hlavní zaměření činnosti a programovou orientaci

svazu pro příští volební období,
b) schvalovat stanovy, jednací a volební řád orgánů svazu

a rozhodovat o jejich změnách,
c) schvalovat výsledky hospodaření svazu za uplynulé

volební období a stanovit zásady hospodaření pro příští
volební období,

d) volit a odvolávat členy
1. republikové rady,
2. představenstva svazu,
3. kontrolní komise svazu,
4. rozhodčí komise svazu,

e) hodnotit činnost orgánů svazu a určovat hlavní zaměření
jejich činnosti pro příští volební období,

f) rozhodovat o zrušení svazu s likvidací nebo o jeho
přeměně.

(4) K rozhodnutí podle odstavce 3 písm. b), a f) je zapotřebí
dvou třetin hlasů přítomných delegátů sněmu.

§ 14
Republiková rada

(1) Republiková rada realizuje působnost nejvyššího orgánu
svazu na svých zasedáních v mezidobí mezi zasedáním
sněmu. Je složena ze zástupců všech územních sdružení
zvolených sněmem.

(2) Republiková rada zasedá nejméně jednou ročně.
(3) Mimořádné zasedání republikové rady musí být svoláno,

požádá-li o to alespoň jedna třetina členů republikové rady
nebo předseda kontrolní komise.

(4) Nesvolá-li představenstvo mimořádné zasedání republi-
kové rady do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo
podnět podal podle odstavce 3, svolat zasedání republikové
rady na náklady republikové rady sám.

(5) Zasedání republikové rady svolává představenstvo
svazu 21 dnů před dnem jeho konání.

(6) Do působnosti republikové rady zejména náleží
a) rozhodovat o opatřeních k plnění úkolů uložených

sněmem,
b) jednat a usnášet se o plnění opatření předkládaných

představenstvem ve věcech náležejících do jeho působ-
nosti a schvalovat jeho neodkladná opatření činěná
v rámci působnosti republikové rady,

c) projednat a schvalovat rozpočet republikových orgánů
svazu, účetní závěrku a zprávy o hospodaření v jednotli-
vých rocích svého funkčního období,

d) projednat a schvalovat svazové vnitřní normy a operativ-
ní opatření svazu v oblasti organizace, činnosti a hospo-
daření svazu a jeho organizačních jednotek a jejich
změny v návaznosti na změny ve zvláštních právních

e) zřizovat odborné a pracovní komise svazu,
f) jednat a usnášet se o návrzích územních orgánů svazu,

odborných a pracovních komisí,



6

g) rozhodovat o opatřeních kontrolní komise svazu s výjim- k) schvalovat návrhy komise pro finance a ekonomiku na
kou věcí náležejících do výlučné působnosti sněmu, poskytnutí příspěvků z fondů svazu organizačním

h) působit jako odvolací orgán proti rozhodnutí rozhodčí jednotkám podle zásad, schválených republikovou
komise svazu, radou.

i) kooptovat podle § 4 odst. 7 těchto stanov a odvolávat (6) Představenstvo svazu se schází dle potřeby, nejméně
podle § 8 odst. 8 těchto stanov člena republikové rady. však jedenkrát měsíčně. Za svou činnost odpovídá republiko-

j) stanovit výši a splatnost členského příspěvku, vé radě v mezidobí mezi zasedáním sněmu.
k) stanovit způsob rozdělování členského příspěvku mezi (7) Zasedání představenstva svazu svolává předseda svazu

svaz a organizační jednotky, nejméně 7 dnů před dnem jeho konáním.
l) jednat a rozhodovat ve věcech vzniku, zániku a přeměny (8) Neodkladné záležitosti příslušející do působnosti

územních sdružení, představenstva svazu nebo republikové rady může řešit
m) uskutečňovat vlastní nakladatelskou a vydavatelskou předseda, místopředsedové a tajemník svazu. Přijatá opatření
činnost, předkládají představenstvu svazu ke schválení na jeho

n) projednat a schvalovat plán činnosti a zahraničních nejbližším zasedání.
styků, (9) Tajemník svazu plní zejména tyto hlavní úkoly

o) zřizovat svépomocný fond a další fondy pro rozvoj a) zabezpečuje činnosti pro výkon funkcí předsedy a
zahrádkářské činnosti, místopředsedů svazu,

p) zřizovat Ústředí svazu a schvalovat jeho statut, b) připravuje zasedání republikové rady a představenstva
(7) K rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), i), a l) je zapotře- svazu,

bí dvou třetin hlasů přítomných členů republikové rady. c) zpracovává zápisy ze zasedání republikové rady a před-

§ 15
Představenstvo svazu

(1) Představenstvo svazu je statutárním orgánem svazu a
je složeno z

a) předsedy svazu, (1) Kontrolní komise svazu je nejvyšším kontrolním orgá-
b) 3 až 4 místopředsedů svazu, z nichž 1 může být zvolen nem svazu.

prvním místopředsedou, (2) Kontrolní komise svazu je na ostatních republikových
c) tajemníka svazu. orgánech nezávislá a je odpovědná pouze sněmu.
(2) Předseda svazu je představitelem svazu, zastupuje svaz (3) Kontrolní komise svazu má alespoň 7 členů, z nichž

navenek a jedná jeho jménem. jeden je předseda kontrolní komise svazu.
(3) Místopředsedové svazu zastupují na základě pověření (4) Kontrolní komise svazu dohlíží, zda jsou řádně vedeny

předsedu svazu při výkonu jeho pravomocí a svaz v oblastech záležitosti svazu v souladu se zvláštními právními předpisy,
své působnosti stanovami a dalšími vnitřními svazovými předpisy, zejména

a) místopředseda svazu pro finance a ekonomiku, a) kontroluje plnění závěrů sněmu orgány svazu při realiza-
b) místopředseda svazu pro odbornou činnost, ci zaměření činnosti svazu po dobu funkčního období
c) místopředseda svazu pro propagaci, tisk a práci s mlá- mezi zasedáními sněmu,

deží, b) předkládá sněmu a v období mezi konáním sněmu
d) místopředseda svazu pro organizační a právní záleži- republikové radě návrhy na opatření k odstranění příčin

tosti. nedostatků při určení hlavního zaměření na další funkční
(4) Představenstvo svazu koordinuje činnost svazu mezi období,

zasedáními republikové rady podle jejího usnesení. Rozhodu- c) provádí průběžně revize hospodaření republikových
je o otázkách, které nejsou vyhrazeny stanovami republikové orgánů svazu a nejméně jednou za půl roku hodnotí
radě, nebo jejichž rozhodnutí si republiková rada vyhradila. jejich činnost v  této oblasti,

(5) Do působnosti představenstva svazu zejména náleží d) hodnotí účinnost a efektivitu opatření republikových
a) zastupovat svaz navenek a jednat jeho jménem, orgánů při plnění úkolů v jejich působnosti,
b) svolat a organizovat jednání sněmu a republikové rady; e) v období mezi konáním sněmu předkládá své závěry a

připravovat podklady k jejich zasedání, návrhy na řešení nedostatků zjištěných při své činnosti
c) organizovat opatření k plnění úkolů uložených sněmem představenstvu svazu jako statutárnímu orgánu svazu

a republikovou radou při působnosti nejvyššího orgánu a republikové radě jako nejvyššímu orgánu svazu mezi
svazu v  mezidobí konání sněmu, konáním sněmu,

d) připravit podklady k činnosti republikové rady při plnění f) metodicky usměrňuje a koordinuje činnost kontrolních
její působnosti jako nejvyššího orgánu svazu mezi komisí na nižších organizačních stupních svazu,
konáním sněmu, g) na základě žádosti nebo podnětu orgánů svazu, organi-

e) připravit rozpočet republikových orgánů svazu a podkla- začních jednotek svazu a stížností členů svazu o poruše-
dy pro jeho hodnocení, ní stanov a zvláštních právních předpisů zvlášť závaž-

f) připravit návrhy řídících aktů a vnitrosvazových norem ným způsobem provádí šetření na příslušných organi-
celosvazového charakteru a zajistit jejich realizaci, začních stupních svazu a upozorňuje příslušné orgány

g) organizovat a řídit činnost odborných a pracovních svazu a organizačních jednotek na nedostatky s návrhy
komisí v oblastech vymezené působnosti a připravit na přijetí nezbytných opatření,
realizaci jejich závěrů, rozhodovat o závěrech a doporu- h) na základě vlastního rozhodnutí či rozhodnutí nejvyššího
čeních komisí v oblastech vymezené působnosti, orgánu svazu provádí kontrolní činnost ve věcech využí-

h) zajistit řízení Ústředí svazu a jeho činnost, vání dotací ze svazových fondů, ze státního rozpočtu a
i) operativně řešit záležitosti náležející do působnosti od jiných veřejných institucí,

republikové rady v období mezi jejími zasedáními, pokud i) na základě vlastního rozhodnutí či rozhodnutí nejvyššího
nesnesou odkladu; tato řešení podléhají dodatečnému orgánu svazu provádí kontrolní činnost ve věcech zruše-
schválení republikovou radou, ní a zániku svazu, územního sdružení a základní organi-

j) organizovat pravidelná oblastní shromáždění zástupců zace,
územních sdružení k řešení aktuálních problémů a j) při nečinnosti kontrolních orgánů nižšího stupně ve
zajištění informovanosti v mezidobí zasedání republikové zvlášť závažných případech vykonává dle vlastního
rady, rozhodnutí nebo žádosti územních orgánů svazu kontrol-

stavenstva svazu do 30 dnů od jeho ukončení,
d) kontroluje plnění přijatých usnesení.

§ 16
Kontrolní komise svazu
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ní činnost na této úrovni; její doporučení jsou pro činnost jednacího a volebního řádu, usnesení republikových orgánů
územních orgánů svazu závazná. a vlastních usnesení.

(5) Členové kontrolní komise svazu mohou v rámci své (4) Územní sdružení prosazuje zabezpečení zájmů sdruže-
působnosti nahlížet do dokladů svazu, územního sdružení a
základní organizace a požadovat od členů představenstva
svazu a územního sdružení, členů výboru základní organizace
a dalších členů svazu nebo od zaměstnanců svazu, vysvětlení
k jednotlivým záležitostem.

(6) Předseda kontrolní komise nebo delegovaní členové
jsou oprávněni účastnit se jednání orgánů svazu s hlasem
poradním.

(7) Všechny orgány svazu jsou povinny poskytovat členům
kontrolní komise svazu potřebnou součinnost.

(8) Závěry kontrolních zjištění členů kontrolní komise svazu
tvoří závazný podklad pro rozhodnutí příslušných orgánů
svazu a organizačních jednotek k odstranění nedostatků
a jejich příčin.

(9) Kontrolní komise svazu zasedá dle potřeby, nejméně
však dvakrát ročně.

(10) Zasedání kontrolní komise svazu svolává její předseda
21 dnů před dnem jeho konání.

§ 17
Rozhod čí komise svazu

(1) Členem rozhodčí komise svazu může být jen bezúhon-
ná, zletilá a plně svéprávná osoba, která ve svazu nepůsobí
jako člen statutárního orgánu nebo kontrolní komise.

(2) Rozhodčí komise svazu má alespoň 5 členů, z nichž
jeden je předseda rozhodčí komise svazu.

(3) Do působnosti rozhodčí komise svazu náleží zejména
a) přezkoumat na návrh dotčených orgánů nebo na základě

vlastního zjištění sporné záležitosti mezi orgány svazu a
organizačních jednotek s  účastí republikových orgánů
nebo mezi územními orgány svazu navzájem, vztahující
se k jejich působnosti při řízení a kontrole svazu a jeho
organizačních jednotek,

b) přezkoumat sporné záležitosti ve věcech voleb do
republikových orgánů svazu a odvolání jejich členů
z funkcí,

c) přezkoumat rozhodnutí o zrušení organizačních jednotek
svazu,

d) rozhodovat ve věcech náležejících do její působnosti;
jejich rozhodnutí jsou pro strany sporu a pro orgány
příslušné činit opatření k realizaci rozhodnutí závazná.

(4) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí rozhodčí komise
svazu je nejvyšší orgán svazu.

(5) Rozhodčí komise svazu je odvolacím orgánem ve
věcech rozhodnutí rozhodčích komisí územního sdružení.

(6) Předseda rozhodčí komise svazu má právo se účastnit
zasedání republikových orgánů svazu týkajících se věcí, na
něž se vztahuje působnost rozhodčí komise.

(7) Rozhodčí komise svazu zasedá dle potřeby, nejméně
však dvakrát ročně.

(8) Zasedání rozhodčí komise svazu svolává její předseda
21 dnů před dnem jeho konání.

HLAVA II
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ

§ 18
Založení územního sdružení a jeho úkoly

(1) Územní sdružení zakládá svým rozhodnutím nejvyšší
orgán svazu, pokud to vyžadují potřeby rozvoje svazu
v daném území. Územní sdružení je složeno ze základních
organizací v tomto území.

(2) Hlavním posláním územního sdružení je koordinace
činnosti členů územního sdružení - základních organizací.

(3) Úkolem územního sdružení a jeho orgánů je zabezpečo-
vat činnost a rozvoj svazu v daném území a zajišťovat plnění
úkolů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, stanov,

ných základních organizací ve vztahu k  dalším spolkům a
k  mimosvazovým institucím na daném území a k republiko-
vým orgánům svazu.

§ 19
Konference územního sdružení

(1) Do působnosti konference územního sdružení (dále jen
"územní konference") náleží zejména

a) volit delegáty na sněm podle stanoveného klíče,
b) připravit podklady pro delegáty na sněm, zejména

projednáním připravovaných sněmovních dokumentů a
jejich pověřením jednat k zásadním problémům svazu,

c) vyhodnotit činnost územního sdružení za uplynulé
volební období a stanovit hlavní úkoly podle návrhu
programové orientace na další období,

d) projednat výsledky hospodaření územního sdružení za
uplynulé období a stanovit zásady činnosti v této oblasti,

e) hodnotit činnost orgánů územního sdružení a určovat její
hlavní zaměření,

f) stanovit počet členů rady územního sdružení jako nejvyš-
šího orgánu územního sdružení v době mezi konáním
územní konference,

g) volit a odvolávat členy rady územního sdružení,
h) stanovit počet a působnost členů představenstva územ-

ního sdružení jako statutárního orgánu územního sdruže-
ní,

i) volit a odvolávat představenstvo územního sdružení ve
složení
1. předsedu územního sdružení,
2. stanovený počet místopředsedů územního sdružení,
3. tajemníka územního sdružení,
4. případně další stanovené členy,

j) stanovit počet členů kontrolní a rozhodčí komise územní-
ho sdružení,

k) volit a odvolávat předsedu kontrolní komise územního
sdružení a její členy,

l) volit a odvolávat předsedu rozhodčí komise územního
sdružení a její členy.

(2) Volit hospodáře (pokladníka), je-li při představenstvu
územního sdružení tato funkce ustanovena a  zastává-li tuto
funkci člen svazu, pak je rovněž členem představenstva
územního sdružení; pokud funkci zastává zaměstnanec, pak
mu funkce v představenstvu územního sdružení nepřísluší.

§ 20
Rada územního sdružení

(1) Rada územního sdružení je nejvyšším výkonným a
řídícím orgánem územního sdružení mezi jednáním územní
konference. Je složena ze zástupců nejméně jedné třetiny
základních organizací zvolených územní konferencí.

(2) Rada územního sdružení vedle svého postavení nejvyš-
šího orgánu územního sdružení v období mezi jednáním
územní konference, vykonává působnost územního orgánu
svazu při plnění úkolů stanovených republikovými orgány
svazu.

(3) Do působnosti rady územního sdružení patří zejména
a) rozhodovat o opatřeních k plnění úkolů uložených

územní konferencí a sněmem,
b) usnášet se o návrzích a opatřeních organizačního a

personálního charakteru v územním sdružení pro jednání
územní konference,

c) jednat a usnášet se o plnění opatření předkládaných
představenstvem územního sdružení ve věcech náležejí-
cích do jeho působnosti a o opatřeních a závěrech
kontrolní a rozhodčí komise územního sdružení,
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d) projednat a schvalovat rozpočet a hospodaření územní- (3) Místopředsedové územního sdružení zastupují na
ho sdružení v jednotlivých letech svého funkčního
období,

e) projednat a schvalovat operativní opatření v oblasti
organizace, činnosti a hospodaření územního sdružení
v návaznosti na řídící akty republikových orgánů,

f) rozhodovat o opatřeních podle závěrů a návrhů kontrolní
a rozhodčí komise územního sdružení; je odvolacím
orgánem ve věcech rozhodnutí rozhodčí komise územní-
ho sdružení,

g) jednat a usnášet se o návrzích a podnětech základních
organizací,

h) zřizovat odborné a pracovní komise územního sdružení
a jednat o jejich závěrech,

i) usnášet se o vzniku, zániku a přeměně základních
organizací v působnosti územního sdružení,

j) rozhodovat o účasti územního sdružení v krajské koordi-
nační radě, volit do ní své zástupce a hodnotit jejich
činnost; rozhodovat o záležitostech k projednání v kraj-
ské koordinační radě,

k) přijímat právnické osoby za členy svazu a organizovat
jejich činnost v rámci svazu,

l) navrhovat příslušné základní organizaci odvolání člena
rady územního sdružení v případě jeho nečinnosti v
radě územního sdružení,

m) kooptovat podle § 4 odst. 7 těchto stanov a odvolávat
podle § 8 odst. 8 těchto stanov člena rady územního
sdružení.

(4) Rada územního sdružení zasedá nejméně jedenkrát do
roka.

(5) Zasedání rady územního sdružení svolává představen-
stvo 14 dnů před dnem jeho konání.

(6) Mimořádné zasedání rady územního sdružení musí být
svoláno, požádá-li o to alespoň jedna třetina sdružených
základních organizací nebo předseda kontrolní komise.

(7) Nejsou-li v orgánech územního sdružení zastoupeny
všechny základní organizace, svolá představenstvo územního
sdružení nejméně jedenkrát ročně vedle řádného zasedání
rady územního sdružení mimořádné zasedání zástupců všech
základních organizací územního sdružení.

(8) Nesvolá-li představenstvo mimořádné zasedání rady
územního sdružení do 30 dnů od doručení podnětu, může ten,
kdo podnět podal podle odstavce 6, svolat zasedání rady
územního sdružení na náklady rady územního sdružení sám.

(9) Rada územního sdružení, jako orgán svazu, po doručení
rozhodnutí výboru o založení, zrušení nebo rozdělení základní
organizace zajistí prostřednictvím svazu zápis nebo výmaz
základní organizace ve veřejném rejstříku.

(10) K rozhodnutí podle odstavce 3 písm. d), l) a m) je
zapotřebí dvou třetin hlasů přítomných členů rady územního
sdružení; k rozhodnutí podle odstavce 3 písm. i) je zapotřebí
dvou třetin hlasů všech členů rady územního sdružení,

(11) Není-li možné u územního sdružení, které má 20 a
méně základních organizací, zvolit vedle kontrolní komise
radu územního sdružení a rozhodčí komisi s počtem delegátů
nejméně jedné třetiny základních organizací, rada územního
sdružení a rozhodčí komise se nevolí a jejich působnost
vykonává představenstvo územního sdružení.

§ 21
Představenstvo územního sdružení

(1) Představenstvo územního sdružení jako statutární orgán
územního sdružení zastupuje územní sdružení navenek.

(2) Představenstvo územního sdružení je podle usnesení
územní konference složeno z

a) předsedy územního sdružení,
b) 1 až 3 místopředsedů územního sdružení,
c) tajemníka územního sdružení,
d) hospodáře (pokladníka) podle § 19 odst. 2 těchto stanov,
e) dalších zvolených členů.

základě pověření předsedu územního sdružení při výkonu
jeho pravomocí a územní sdružení v oblastech své působnosti
podle usnesení územní konference, zejména

a) místopředseda představenstva územního sdružení pro
finance a ekonomiku,

b) místopředseda představenstva územního sdružení pro
odbornou činnost,

c) místopředseda představenstva územního sdružení pro
základní organizace a organizační záležitosti.

(4) Tajemník územního sdružení zejména
a) zabezpečuje činnosti pro výkon funkcí členů představen-

stva územního sdružení,
b) připravuje zasedání rady územního sdružení a předsta-

venstva územního sdružení,
c) zpracovává zápisy ze zasedání rady územního sdružení

a představenstva územního sdružení do 30 dnů od jeho
ukončení,

d) kontroluje plnění přijatých usnesení.
(5) Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně však

čtyřikrát ročně.
(6) Zasedání představenstva svolává předseda územního

sdružení nejméně 7 dnů před dnem jejího konání.
(7) Představenstvo koordinuje činnost územního sdružení

mezi zasedáními rady územního sdružení, zejména
a) projednává a předkládá návrhy pro zasedání rady územ-

ního sdružení,
b) připravuje k projednání plán činnosti a rozpočet rady

územního sdružení,
c) hospodaří s finančními prostředky v rámci schváleného

plánu činnosti a rozpočtu rady územního sdružení,
d) rozhoduje v naléhavých případech o věcech příslušejí-

cích do působnosti rady územního sdružení; s rozhodnu-
tím musí seznámit radu územního sdružení na jejím
nejbližším zasedání,

e) připravuje kandidátku pro volby do představenstva
územního sdružení, kontrolní komise územního sdružení
a rozhodčí komise územního sdružení na zasedání
konference územního sdružení,

f) po předchozím projednání s příslušnými základními
organizacemi navrhuje jejich členy radě územního
sdružení jako zástupce základní organizace ke kooptaci
do rady územního sdružení,

g) v naléhavých případech rozhoduje o věcech příslušejí-
cích do působnosti územní rady; s rozhodnutím musí
seznámit radu územního sdružení na jejím nejbližším
zasedání,

(8) V případech, kdy podle § 20 odst. 11 těchto stanov
nebyla zřízena rada územního sdružení a rozhodčí komise,
zastává jejich působnost představenstvo územního sdružení.

(9) Neodkladné záležitosti příslušející do působnosti
představenstva může řešit předseda, případně pověřený člen.
Přijatá opatření předkládají představenstvu ke schválení na
jeho nejbližším zasedání.

(10) Rozhodnutí představenstva územního sdružení ve
věcech jeho působnosti jsou pro činnost orgánů a členů
územního sdružení závazná.

§ 22
Kontrolní komise územního sdružení

(1) Kontrolní komise územního sdružení má nejméně 3
členy.

(2) Kontrolní komise územního sdružení odpovídá za svou
činnost konferenci územního sdružení, jíž předkládá zprávu
o činnosti za uplynulé období s návrhy na opatření.

(3) Kontrolní komise územního sdružení dohlíží, zda jsou
záležitosti územního sdružení řádně vedeny a vykonává- li
územní sdružení činnost v souladu se stanovami a ostatními
vnitrosvazovými a obecně platnými právními předpisy,
zejména

a) kontroluje plnění závěrů územní konference,
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b) předkládá územní konferenci a v mezidobí jejího zasedá- (3) Rozhodčí komise územního sdružení odpovídá za svou
ní radě územního sdružení návrhy na opatření k odstra-
nění nedostatků zjištěných při kontrole plnění přijatých
závěrů územní konference,

c) průběžně, nejméně však jedenkrát za půl roku provádí
revizi hospodaření orgánů územního sdružení a hodno-
cení jejich činnost v této oblasti,

d) hodnotí účinnost a efektivitu opatření orgánů územního
sdružení při plnění úkolů v jejich působnosti,

e) v období mezi konáním územní konference předkládá
své závěry a návrhy na řešení zjištěných nedostatků
zjištěných při své činnosti představenstvu územního
sdružení,

f) řeší sporné záležitosti ve smyslu § 10 odst. 1 písm. g)
těchto stanov v rámci věcné a místní příslušnosti územ-
ního sdružení,

g) spolupracuje s kontrolní komisí svazu při šetření ve
věcech konaných tímto orgánem podle § 16 odst. 4
písm. g) až j) těchto stanov,

h) poskytuje pomoc kontrolním komisím základních organi-
zací,

i) při nečinnosti kontrolních orgánů základních organizací
a v případech, kdy kontrolní komise nejsou na základ-
ních organizacích zřízeny, vykonává dle vlastního
rozhodnutí, žádosti orgánů základních organizací a jejich
členů kontrolní činnost na této úrovni; její opatření jsou
pro činnost orgánů základních organizací závazná.

(4) Členové kontrolní komise územního sdružení mohou
v rámci své působnosti nahlížet do dokladů územního sdruže-
ní a základní organizace a požadovat od členů představen-
stva územního sdružení, výboru základní organizace a dalších
členů svazu vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

(5) Předseda kontrolní komise územního sdružení se
zúčastňuje jednání územních orgánů s hlasem poradním.
K jednání územních orgánů mohou být předsedou územního
sdružení přizváni i ostatní členové kontrolní komise územního
sdružení s hlasem poradním.

(6) Kontrolní komise územního sdružení může provádět
revizi hospodaření základní organizace ve spolupráci
s kontrolní komisí základní organizace.

(7) Kontrolní komise územního sdružení zasedá dle potře-
by, nejméně však dvakrát ročně.

(8) Zasedání kontrolní komise územního sdružení svolává
její předseda 14 dnů před dnem jeho konání.

§ 23
Rozhod čí komise územního sdružení

(1) Rozhodčí komise územního sdružení má nejméně 3
členy.

(2) Do působnosti rozhodčí komise územního sdružení
náleží zejména

a) přezkoumat na návrh dotčených orgánů nebo na základě
vlastního zjištění sporné záležitosti mezi územním
sdružením a základní organizací, vztahujících se k jejich
působnosti při řízení a kontrole,

b) přezkoumat sporné záležitosti ve věcech voleb do
orgánů územního sdružení a základních organizací a
odvolání jejich členů z funkcí,

c) přezkoumat rozhodnutí o zrušení základní organizace
v územním sdružení,

d) řešit sporné záležitosti ve smyslu § 10 odst. 1 písm. g)
těchto stanov v rámci územního sdružení,

e) rozhodovat ve věcech náležejících do její působnosti;
jejich rozhodnutí jsou pro strany sporu a pro orgány
příslušné činit opatření k realizaci rozhodnutí závazná,

f) přezkoumat rozhodnutí výboru základní organizace
v rámci územního sdružení ve sporu mezi členem svazu
a základní organizací o placení členského příspěvku,

g) přezkoumat rozhodnutí o vyloučení člena ze svazu.

činnost konferenci územního sdružení, jíž předkládá zprávu
o činnosti za uplynulé období s návrhy na opatření.

(4) Předseda rozhodčí komise územního sdružení se
zúčastňuje jednání územních orgánů s hlasem poradním.
K jednání územních orgánů mohou být předsedou územního
sdružení přizváni i ostatní členové rozhodčí komise s hlasem
poradním.

(5) Členem rozhodčí komise může být jen bezúhonná zletilá
a plně svéprávná osoba, která v územním sdružení nepůsobí
jako člen statutárního orgánu nebo kontrolní komise.

(6) Rozhodčí komise územního sdružení zasedá dle potře-
by, nejméně však dvakrát ročně.

(7) Zasedání rozhodčí komise územního sdružení svolává
její předseda 14 dnů před dnem jeho konání.

HLAVA III
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

§ 24
Založení základní organizace

(1) Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba mohou
založit základní organizaci při počtu alespoň tří osob vede-
ných zájmem o zahrádkářskou činnost.

(2) Fyzická nebo právnická osoba zabývající se specializo-
vanými obory zahrádkářské činnosti mohou založit specializo-
vanou základní organizaci, na kterou se vztahují veškerá
ustanovení stanov týkající se základních organizací.

(3) Založení organizace se děje formou ustavující schůze,
kterou svolá zakladatel uvedený v odstavce 1, který splňuje
základní podmínku členství ve svazu podle § 6 odst. 1 těchto
stanov.

(4) Ustavující schůze přijme usnesení o založení základní
organizace, které spolu s listinou přítomných, kteří svým
podpisem osvědčují svoji vůli stát se členem svazu, zašle
zakladatel statutárnímu orgánu místně příslušného územního
sdružení, který zajistí registraci založené základní organizace
jako organizační jednotky svazu a její zápis do veřejného
rejstříku.

(5) Ode dne zápisu do veřejného rejstříku nabývá základní
organizace v plném rozsahu právní osobnost organizační
jednotky svazu, jedná svým jménem a nese za své jednání
plnou právní a majetkovou odpovědnost. Do doby zápisu do
veřejného rejstříku je územní orgán svazu oprávněn a
zavázán společně a nerozdílně s touto základní organizací.

(6) Základní organizace může založit zájmový kroužek pro
děti a mladistvé zájemce o zahrádkářskou činnost. Členové
zájmového kroužku jsou oprávněni účastnit se činností
v základní organizaci stanovených výborem v přiměřeném
rozsahu a odpovídající jejich věku.

§ 25
Zahrádkové osady

(1) V případech, kdy místní podmínky pro zahrádkářskou
činnost umožňují efektivní soustředění zahrádek, zřizují
místně příslušné základní organizace podle platných vnitrosva-
zových předpisů zahrádkové osady.

(2) Vnitřní režim a správu, včetně užívání společných
zařízení zřízených základní organizací k zajištění provozu
zahrádkové osady, upraví základní organizace osadním
řádem, který je po schválení členskou schůzí závazný pro
všechny její členy.

(3) Základní organizace upraví písemnou smlouvou režim
užívání společných částí a společných zařízení, které jsou v
majetku nebo užívání základní organizace v zahrádkové
osadě, tj. cest, vody, elektřiny a dalšího majetku, s vlastníky
a uživateli nemovitostí v zahrádkové osadě. Ve smlouvě
upraví i povinnost a způsob úhrady za poskytované služby,
odpovědnost za škodu způsobenou na majetku základní
organizace a dodržování zásad ohleduplnosti, vzájemného
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respektu a dobrého soužití se členy základní organizace ve p) rozhoduje o přeměně základní organizace podle § 35
smyslu osadního řádu. odst. 4 těchto stanov,

(4) V zahrádkové osadě není povolen žádný předmět q) rozhoduje o nakládání s nemovitým a movitým majetkem
živnostenského podnikání s výjimkou živnosti volné pěstitel- v hodnotě nad 10 000 Kč.
ské pálení, moštování a sušení ovoce a vaření povidel . (7) K rozhodnutí podle odstavce 7 písm. n) a o) je zapotřebí6)

(5) Živnostenské podnikání lze v zahrádkové osadě provo- dvou třetin hlasů všech členů základní organizace a k rozhod-
zovat pouze se souhlasem členské schůze a na místech nutí podle odstavce 7 písm. l), m) a p) je zapotřebí dvou třetin
určených výborem. hlasů z přítomných členů základní organizace.

§ 26
Členská sch ůze

(1) Členskou schůzi svolává k zasedání výbor dle potřeby,
nejméně jedenkrát do roka.

(2) Mimořádné zasedání členské schůze musí být svoláno, (1) Není-li členská schůze na svém zasedání schopna podle
požádá-li o to alespoň jedna třetina členů základní organizace § 5 odst. 2, 3, 5 a 6 těchto stanov usnášet se, může výbor
nebo kontrolní komise. nebo ten, kdo původní zasedání svolal podle § 26 odst. 3 a 4

(3) Nesvolá-li výbor mimořádné zasedání členské schůze těchto stanov, svolat náhradní zasedání členské schůze.
do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal (2) Výbor nebo ten, kdo původní zasedání svolal podle § 26
podle odstavce 2, svolat zasedání členské schůze na náklady odst. 3 a 4 těchto stanov svolá novou pozvánkou ve lhůtě 15
základní organizace sám. dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní

(4) Nelze-li zajistit svolání členské schůze k zasedání podle zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhrad-
odstavce 1 a 2, může svolat zasedání členské schůze předsta- ní zasedání členské schůze.
venstvo územního sdružení. (3) Náhradní zasedání členské schůze se musí konat

(5) V základních organizacích s větším počtem členů může nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který bylo původní zasedá-
být zasedání členské schůze konáno formou shromáždění ní členské schůze svoláno.
delegátů, jejichž volbu upraví jednací a volební řád. Shromáž- (4) Na náhradním zasedání členská schůze jedná pouze o
dění delegátů nemůže rozhodovat ve věcech, kde se pro záležitostech zařazených v programu předchozího zasedání.
rozhodnutí vyžadují dvě třetiny hlasů všech členů základní Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů
organizace. základní organizace, nadpoloviční většinou hlasů přítomných

(6) Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech členů základní organizace.
základní organizace, zejména

a) plní usnesení sněmu republikové rady, konference
územního sdružení a rady územního sdružení,

b) stanoví počet členů výboru a volí předsedu základní
organizace, tajemníka a další členy výboru, stanoví
počet členů kontrolní komise základní organizace a volí
předsedu a členy kontrolní komise základní organizace,
u základní organizace s počtem do 10 členů volí nejmé-
ně předsedu, hospodáře a revizora účtů,

c) rozhoduje o odvolání předsedy základní organizace,
tajemníka a dalších členů výboru, předsedy a členů
kontrolní komise základní organizace,

d) volí delegáty na zasedání konference územního sdružení
a odvolává člena rady územního sdružení,

e) rozhoduje o konání doplňovací volby v případě, že na
uvolněné místo člena výboru nebo člena kontrolní
komise základní organizace není náhradník a výbor či
kontrolní komise základní organizace neprovedly doplně-
ní kooptací podle § 4 odst. 7 těchto stanov,

f) schvaluje plán činnosti a rozpočet základní organizace
a usnáší se na návrzích určených vyšším orgánům
svazu,

g) projednává a schvaluje čerpání rozpočtu a jeho změny,
zprávu výboru o činnosti, účetní závěrku a zprávu
kontrolní komise základní organizace,

h) jedná o návrzích předložených výborem, kontrolní komi-
se základní organizace a členů svazu,

i) stanoví výši zápisného, účelového příspěvku a jejich
splatnost,

j) schvaluje osadní řád, smlouvy, dohody a jiné vnitřní akty
upravující chod organizace,

k) rozhoduje o živnostenském podnikání v zahrádkové
osadě podle § 25 odst. 5 těchto stanov,

l) schvaluje rozsah a druh pracovní povinnosti,
m) rozhoduje o vyloučení člena spolku podle § 7 odst. 1

písm. c) těchto stanov,
n) rozhoduje s konečnou platností o odvolání proti nepřijetí

za člena spolku,
o) rozhoduje o dobrovolném zrušení základní organizace

podle § 35 odst. 3 těchto stanov,

(8) Rozhodnutí podle odstavce 7 písm. n), o) a p) nepřísluší
shromáždění delegátů.

§ 27
Náhradní zasedání členské sch ůze

§ 28
Výbor

(1) Výbor je statutárním orgánem základní organizace.
(2) Výbor zajišťuje činnost základní organizace mezi

zasedáními členské schůze podle jejího usnesení v souladu
se stanovami svazu a dalšími svazovými normami. Za svou
činnost odpovídá členské schůzi.

(3) Výbor se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát
ročně. Schůze výboru musí být svolána, požádá-li o to
nejméně jedna třetina členů výboru nebo předseda kontrolní
komise s  uvedením účelu jednání.

(4) Schůzi výboru svolává předseda základní organizace
nebo pověřený člen výboru nejméně 7 dnů před dnem jejího
konání.

(5) Výbor koordinuje činnost základní organizace mezi
zasedáními členské schůze podle jejího usnesení. Rozhoduje
o otázkách, které nejsou vyhrazeny stanovami členské schůzi,
nebo jejichž rozhodnutí si členská schůze vyhradila, zejména

a) projednává a předkládá návrhy pro zasedání členské
schůze,

b) připravuje a projednává plán činnosti a rozpočet základní
organizace,

c) hospodaří s finančními prostředky v rámci schváleného
plánu činnosti a rozpočtu základní organizace, v souladu
se zvláštními právními předpisy,

d) rozhoduje v naléhavých případech o věcech příslušejí-
cích do působnosti členské schůze; s rozhodnutím musí
seznámit členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání,

e) připravuje kandidátku pro volby do výboru, kontrolní
komise a delegáta na zasedání konference územního
sdružení,

f) rozhoduje o doplnění výboru kooptací podle § 4 odst. 7
těchto stanov,

g) rozhoduje o přijetí člena svazu,
h) rozhoduje o zrušení členství podle § 7 odst. 1 písm. b)

těchto stanov a připravuje návrh členské schůzi pro
rozhodnutí o vyloučení člena svazu podle § 7 odst. 1
písm. c) těchto stanov,
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i) vybírá členské příspěvky a účelové příspěvky a jejich (3) Členové kontrolní komise základní organizace mohou
neuhrazení v termínu stanoveném členskou schůzí v rámci své působnosti nahlížet do dokladů základní organiza-
projednává s  členem svazu, ce a požadovat od členů výboru a dalších členů svazu

j) přiděluje zahrádkové dílce členům základní organizace vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
na základě smlouvy o výpůjčce nebo zemědělského (4) Kontrolní komise základní organizace provádí nejméně7) 

pachtu do užívání, pokud je základní organizace jedenkrát za půl roku kontrolu hospodaření a činnosti základní8) 

vlastníkem nebo pachtýřem zemědělských pozemků, organizace a řeší sporné záležitosti ve smyslu § 10 odst. 1
k) zajišťuje zájmy základní organizace ve vztahu k vlastní- písm. g) těchto stanov. O výsledku kontroly informuje člen-

kům pozemků, skou schůzi na jejím zasedání a mezi zasedáními členské
l) ustavuje podle potřeby pracovní a odborné komise, schůze výbor.
m) zřizuje kroužky mládeže a pověřuje odborně vyspělé (5) Kontrolní komise základní organizace odpovídá za svou
členy základní organizace jejich vedením podle § 25 činnost členské schůzi, jíž předkládá zprávu o činnosti za
odst. 6 těchto stanov, uplynulé období s návrhy na opatření.

n) zajišťuje odbornou výchovu členů svazu, (6) Předseda kontrolní komise základní organizace se
o) vede seznam členů podle § 9 těchto stanov, zúčastňuje jednání výboru s hlasem poradním. K jednání
p) vede předepsané evidence o majetku základní organi- výboru mohou být předsedou základní organizace přizváni i

zace, ostatní členové kontrolní komise základní organizace
q) vede předepsané agendy podle vnitrosvazových norem, s hlasem poradním.

zvláštních právních předpisů a dle pokynů vyšších (7) Schůzi kontrolní komise základní organizace svolává její
orgánů svazu, předseda 7 dnů před dnem jejího konání.

r) připravuje návrhy smluv a dohod a v rámci stanovené (8) V případě, kdy kontrolní komise není u základní organi-
působnosti je realizuje a připravuje k projednání na zace s počtem do 10 členů zřízena, vykonává její působnost
zasedání členské schůze, (kromě revize účtů) podle § 22 odst. 3 písm. i) těchto stanov

s) organizuje osobní, věcná a finanční plnění vyplývající ze kontrolní komise územního sdružení.
smluv a dohod o využívání prostředků a společných (9) V případě, kdy kontrolní komise není u základní organi-
zařízení základní organizace, zace s počtem do 10 členů zřízena, kontrolu účetnictví

t) zpracovává v souladu s vnitrosvazovými normami interní základní organizace provádí revizor účtů, který má právo
normativní akty upravující fungování základní organiza- zúčastnit se jednání výboru s hlasem poradním.
ce, zejména osadní řád, působnost funkcionářů orgánů
základní organizace, podpisová práva, odpisový plán HLAVA IV
apod. DALŠÍ SVAZOVÉ INSTITUCE

(6) Tajemník zejména
a) zabezpečuje činnosti pro výkon funkci předsedy základní

organizace,
b) připravuje podklady pro schůzi výboru a zasedání
členské schůze,

c) zpracovává zápisy ze zasedání členské schůze a schůze
výboru do 15 dnů od jeho ukončení,

d) vede dokumentaci základní organizace,
e) kontroluje plnění přijatých usnesení ze zasedání členské

schůze a schůze výboru,
f) aktualizuje seznam členů spolku,
g) vyřizuje poštu výboru.
(7) Neodkladné záležitosti příslušející do působnosti výboru

vyřizuje předseda základní organizace nebo pověřený člen
výboru. Přijatá opatření předkládají výboru ke schválení na
jeho nejbližší schůzi.

(8) V případě, kdy je podle § 26 odst. 6 písm. b) těchto
stanov volen u organizace do 10 členů pouze předseda
základní organizace s hospodářem, má předseda základní
organizace postavení statutárního orgánu základní organizace
s působností výboru v přiměřeném rozsahu.

(9) Výbor oznámí radě územního sdružení založení základní
organizace podle § 24 odst. 1 a 2 těchto stanov a zrušení,
přeměnu a zánik základní organizace podle § 35 těchto
stanov.

(10) Platnost a účinnost rozhodnutí o vzniku, zrušení,
přeměně či zániku základní organizace a s ním spojená práva
a povinnosti vyplývající z právní subjektivity základní organiza-
ce nastávají po registraci nebo jejích změnách, které zajistí
příslušná rada územního sdružení.

§ 29
Kontrolní komise základní organizace

(1) Kontrolní komise základní organizace má nejméně 3
členy.

(2) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti základní
organizace řádně vedeny a vykonávají-li orgány základní
organizace činnost v souladu se stanovami a ostatními
vnitrosvazovými normami a právními předpisy.

§ 30
Ústředí svazu

(1) Ústředí svazu zabezpečuje plnění úkolů a usnesení
republikových orgánů svazu, metodickou pomoc územním
sdružením a základním organizacím.

(2) Činnost Ústředí svazu se řídí Statutem, který schvaluje
republiková rada svazu.

(3) Řízení a činnost Ústředí svazu zabezpečuje představen-
stvo svazu prostřednictvím určeného funkcionáře představen-
stva svazu nebo pověřeného pracovníka Ústředí svazu.

§ 31
Odborné komise a pracovní komise

(1) Odborné a pracovní komise jsou poradními orgány
svazu a jeho organizačních jednotek.

(2) Odborné a pracovní komise zřizují republiková rada a
rada územního sdružení, kterým jsou odpovědny.

(3) Odborné a pracovní komise jsou převážně složeny
z členů rad územních sdružení, republikové rady a dalších
odborníků.

(4) Odborné a pracovní komise zejména
a) navrhují vhodnou orientaci svazu v rámci svěřené

problematiky,
b) zpracovávají vzorové postupy pro členy spolku,
c) zjišťují nedostatky v činnosti a navrhují nápravná opa-

tření,
d) ve vymezených případech zastupují a hájí zájmy svazu

navenek,
e) pořádají odborné akce a další akce.
(5)Jsou-li závěry odborných a pracovních komisí schváleny

příslušnými statutárními orgány, jsou pro všechny orgány a
instituce, jejichž činnosti se týkají, závazné.

§ 32
Krajská koordina ční rada

(1) Krajská koordinační rada není pobočným spolkem a
nemá vlastní právní osobnost.
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(2) Krajskou koordinační radu tvoří delegáti územních (4) Základní organizace může být zrušena přeměnou
sdružení pověření územními radami k zastupování jejich
organizací ve styku s krajskými mimo svazovými institucemi.

(3) Krajská koordinační rada volí ze svých členů předsedu,
který svolává zasedání, připravuje návrh činnosti a pořizuje
zápisy z jednání.

(4) Krajská koordinační rada jedná a schází se podle
potřeby nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina jejích členů.

(5) Do působnosti Krajské koordinační rady náleží zajišťovat
zájmy a potřeby územních sdružení a základních organizací
v kraji navenek. Za tímto účelem vystupuje jménem územních
sdružení a základních organizací v kraji ve styku s orgány
státní správy a dalšími institucemi v kraji, s kraji jako vyššími
územními samosprávnými celky.

ČÁST TŘETÍ
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SVAZU A JEHO ORGANIZA ČNÍCH

JEDNOTEK

§ 33
Zrušení a zánik svazu

(1) Soud zruší svaz s likvidací v souladu se zvláštním
právním předpisem .9)

(2) Sněm zruší svaz s likvidací rozhodnutím, jestliže
zaniknou všechny organizační jednotky svazu z jejich vlastní-
ho rozhodnutí.

(3) Zrušení svazu s likvidací podle odstavce 1 a 2 se
provede pouze v případě, že svaz vlastní majetek; v opačném
případě se provede zrušení svazu bez likvidace.

(4) Dojde-li ke zrušení svazu, zrušují se i organizační
jednotky svazu a další svazové instituce.

(5) Svaz nezanikne do té doby, než zaniknou všechny jeho
organizační jednotky.

(6) Svaz zaniká dnem zápisu rozhodnutí o jeho zrušení do
veřejného rejstříku se současným výmazem z veřejného
rejstříku.

§ 34
Zrušení a zánik územního sdružení

(1) Dojde-li ke zrušení svazu, zrušuje se i územní sdružení
jako pobočný spolek.

(2) Republiková rada zruší svým rozhodnutím územní
sdružení s likvidací, zaniknou-li potřeby, pro které územní
sdružení vzniklo.

(3) Územní rada zruší svým rozhodnutím územní sdružení
s likvidací na návrh dvou třetin základních organizací v něm
sdružených.

(4) Zrušení územního sdružení s likvidací podle odstavce 2
a 3 se provede pouze v případě, že územní sdružení vlastní
majetek; v opačném případě se provede zrušení územního
sdružení bez likvidace.

(5) Územní sdružení zaniká dnem zápisu rozhodnutí o jeho
zrušení do veřejného rejstříku se současným výmazem
z veřejného rejstříku.

§ 35
Zrušení, p řeměna a zánik základní organizace

(1) Dojde-li ke zrušení svazu, zrušuje se i základní organi-
zace jako pobočný spolek.

(2) Územní rada může rozhodnout o zrušení základní
organizace s likvidací, je-li základní organizace

a) nefunkční a po dobu více jak dvou let nevyvíjí žádnou
činnost,

b) nezapojuje-li se do činnosti územního sdružení,
c) vykonává svoji činnost v rozporu se stanovami, vnitrosva-

zovými normami nebo zvláštními právními předpisy.
(3) Základní organizace může být zrušena s likvidací

dobrovolným zrušením rozhodnutím členské schůze.10) 

11)

rozhodnutím členské schůze; při přeměně se zrušuje bez
likvidace dnem účinnosti přeměny.

(5) Přeměnou základní organizace je
a) fúze12)

1.  sloučení - nejméně jedna ze základních organizací
zaniká; práva a povinnosti zanikajících základních
organizací přecházejí na jedinou z nich jako na
nástupnickou základní organizaci,

2. splynutí - zanikají všechny základní organizace a
vzniká nová základní organizace, jako základní
organizace nástupnická,

b) rozdělení13)

1. sloučením - při rozdělení sloučením uzavírají zúčast-
něné základní organizace smlouvu o rozdělení,

2. založením nových základních organizací - při rozdě-
lení se založením nových základních organizací
vyhotoví rozdělovaná základní organizace projekt
rozdělení.

(6) Zrušení základní organizace s likvidací podle odstavce
2 a 3 se provede pouze v případě, že základní organizace
vlastní majetek; v opačném případě se provede zrušení
základní organizace bez likvidace.

(7) Základní organizace zaniká dnem zápisu rozhodnutí o
jejím zrušení do veřejného rejstříku se současným výmazem
z veřejného rejstříku.

ČÁST ČTVRTÁ
HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM SVAZU 
A JEHO ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

§ 36
Hospoda ření s majetkem svazu 
a jeho organiza čních jednotek

(1) Svaz a organizační jednotky jako samostatné právnické
osoby hospodaří s majetkem, který je v jejich vlastnictví,
v souladu se  zvláštními právními předpisy a podle zásad
vydaných republikovou radou.

(2) Majetek svazu a organizačních jednotek tvoří hmotný a
nehmotný majetek, fondy, pohledávky a jiná majetková práva.

(3) Ve vlastnictví svazu je majetek, který svaz vlastní nebo
který získal jménem svazu pro potřeby svazu.

(4) Ve vlastnictví organizačních jednotek je majetek vytvoře-
ný nebo získaný základní organizací nebo územním sdruže-
ním jejich jménem pro vlastní potřebu.

(5) Základní organizace, územní sdružení a svaz jako celek
hospodaří se svým majetkem samostatně v rámci své právní
subjektivity a mohou jej mezi sebou vzájemně převádět a
disponovat s ním v rozsahu vlastnických práv.

(6) Představenstvo svazu jako statutární orgán svazu
spravuje finanční fondy svazu na základě "Statutu fondů"
svazu.

(7) Zdrojem majetku základní organizace, územního sdru-
žení a svazu je

a) hmotný majetek a majetková práva,
b) podíl z členských příspěvků,
c) účelové příspěvky,
d) výnosy akcí svazu organizovaných v souladu s posláním

svazu,
e) dary, dotace, případně jiné příspěvky státu, územních

samosprávných celků a dalších organizací,
f) výnosy z kapitálových vkladů a úroky.

§ 37
Likvidace majetku svazu a jeho organiza čních jednotek

(1) Likvidace majetku svazu a organizačních jednotek se
provádí vždy při zrušení spolku s likvidací .14)

(2) Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušeného15) 

svazu nebo organizační jednotky, vyrovnat dluhy věřitelům a
naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvida-
ce (likvidační zůstatek).
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(3) Likvidátora povolá statutární orgán zanikajícího svazu uvedení v § 39 odst. 1 a 2 těchto stanov; oprávnění zástupci
nebo organizační jednotky. Nebyl-li likvidátor povolán, podle § 39 odst. 3 a 4 těchto stanov a členové statutárních
vykonávají jeho působnost všichni členové statutárního orgánů svazu a organizačních jednotek v rozsahu své funkční
orgánu. působnosti.

(4) Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidáto-
rem i bez jeho souhlasu některého z členů statutárního
orgánu.

(5) Likvidátor nabídne likvidační zůstatek základní organiza-
ce právním subjektům v tomto pořadí

a) nástupnické základní organizaci,
b) územnímu sdružení,
c) svazu jako celku.
(6) Likvidátor nabídne likvidační zůstatek územního sdruže-

ní právním subjektům v tomto pořadí
a) základním organizacím, které jsou členy územního

sdružení,
b) svazu jako celku.
(7) Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle odstavce

3 a 4, nabídne likvidátor likvidační zůstatek
a) spolku s účelem obdobným a není-li to možné
b) obci, na jejímž území má organizační jednotka svazu

sídlo;
nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační

zůstatek kraj, na jehož území má organizační jednotka
sídlo .16)

§ 38
Nakládání s majetkem p ři fúzi 

a rozd ělení základní organizace

(1) Při fúzi základní organizace se současně se smlouvou
o fúzi zpracovává výkaz majetku a závazků všech zúčastně-
ných základních organizací ne starší než 6 měsíců k sezná-
mení všech členů ještě před zasedáním členské schůze, která
bude smlouvu o fúzi schvalovat.

(2) Při rozdělení sloučením obsahuje smlouva o rozdělení
určení jaký majetek a dluhy zanikající základní organizace,
přejímají nástupnické základní organizace.

(3) Při rozdělení se založením nových základních organizací
obsahuje projekt rozdělení určení, jaký majetek a dluhy
zanikající základní organizace přejímají nástupnické základní
organizace.

ČÁST PÁTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 39
Zastupování svazu a pobo čného spolku

(1) Základní organizaci navenek zpravidla zastupují předse-
da základní organizace spolu s dalším pověřeným členem
výboru jako statutární zástupci, u základní organizace, kde je
v postavení statutárního orgánu jen předseda základní
organizace, zastupuje organizaci on sám.

(2) Svaz jako celek a územní sdružení zastupují navenek
předseda a jeden místopředseda jako statutární zástupci,
případně předseda a pověřený člen představenstva. Krajskou
koordinační radu zastupují navenek zvolený předseda a další
člen krajské koordinační rady.

(3) Jednotlivé orgány svazu a organizačních jednotek
mohou zmocnit k zastupování na základě a v rozsahu udělené
plné moci jiné členy svazu nebo organizační jednotky,
pracovníky svazu nebo další fyzické nebo právnické osoby.

(4) Je-li k platnosti právních úkonů předepsána písemná
forma, je třeba podpisů dvou oprávněných zástupců svazu
nebo organizační jednotky.

§ 40
Odpov ědnost

Hmotnou a právní odpovědnost za provedené právní úkony
a za hospodaření s majetkem svazu nesou statutární zástupci

§ 41
Zrušovací ustanovení

Zrušují se
1. Stanovy registrované Ministerstvem vnitra ČR dnem

11. 1. 2010 pod č. j. VSP/1-2622/90-R.
2. Jednací a volební řád orgánů Českého zahrádkářského

svazu o.s. schválený republikovou radu dne 17. 4. 2010,
včetně přílohy "Směrnice upravující vznik a zánik organi-
začních jednotek ČZS".

§ 42
Platnost a ú činnost

(1) Stanovy nabývají platnosti schválením republikovou radou
ze dne 16. 11. 2013
(2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

  1) § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2) § 120 a násl. občanského zákoníku.
  3) § 22 občanského zákoníku.
  4) § 2048 občanského zákoníku,

§ 1970 občanského zákoníku.
  5) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  6) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnosten-

ský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  7) § 2193 a násl. občanského zákoníku.
  8) § 2345 a násl. občanského zákoníku.
  9) § 268 občanského zákoníku.
10) § 168 občanského zákoníku.
11) § 174 odst. 1 občanského zákoníku.
12) § 274 až 287 občanského zákoníku.
13) § 288 až 302 občanského zákoníku.
14) § 269 až 273 občanského zákoníku.
15) § 187 a násl. občanského zákoníku.
16) § 272 odst. 2 občanského zákoníku.

STANOVISKA PŘIPOMÍNKOVÝCH MÍST
- VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

k návrhu stanov Českého zahrádká řského svazu, z.s.

Představenstvo Republikové rady ČZS předalo všem
zvoleným zástupcům Územních sdružení návrh stanov ČZS
se žádostí o informovanost základních organizací a se žádostí
o zpracování stanoviska s případnými připomínkami a
doporučením k návrhu uvedeného zákona. Připomínkovými
místy byla zaslána následující stanoviska:

���� ÚS Brno-m ěsto Karel Hr ůza
Dobrý den pane Labuto, setkal jsem se s námitkou, že

v organizaci proběhly volby loni, tak proč by měli dělat volby
příští rok, když je pětileté volební období a ve stanovách není
určeno, kdy mají být. Navrhuji to ošetřit v:

§ 4 bod 5 členská sch ůze doplnit písmeno c) ZO i ÚS
vzniklé v jiném časovém úseku, pod řídí své volební
období úst ředím vyhlášenému p ětiletému období.

Tímto by stabilně docházelo ke sjednocení pětiletých
volebních období v celé republice a neměl by být problém
s volbou do Územní a Republikové rady.
Akceptováno  - v § 4 odst. 5 vloženo nové písm. d) a v odst.
6 vloženo nové písmeno c).

Byla vznesena připomínka: co je to malá organizace,
definovat o kolik se jedná členů; jestli je malá ZO do deseti
členů nebo do dvaceti členů. A od kolika členů je velká ZO.

Ve výkladu ke stanovám definovat co je myšleno malá
organizace. To znamená stanovit maximální počet členů pro
pojem malá organizace, aby se s tím nedalo spekulovat. Pro
někoho je malá organizace i dvacet pět členů.
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Navrhoval bych pro pojem malá ZO maximální počet členů i) vytváří své finanční fondy na podporu činnosti organizač-
dvacet. Dvacet až padesát pojem středně velká ZO a padesát ních jednotek
a více velká ZO. To by mohlo navazovat na volební systém. j) usiluje o to, aby správní úřady a územní samospráva

Malé ZO mohou delegovat kandidáta do ústředních orgánů, stabilizovaly zahrádkové osady v územních plánech
ale středně velké a velké budou delegovat kandidáta do měst a obcí, jejich trvalé využití pro zahrádkářskou
ústředních orgánů ČZS. činnost a dbaly o jejich rozšiřování

Tím by šel řešit i početní klíč k volbám do Územních rad. k) spolupracuje s dalšími spolky a institucemi s odborným
Informativní p řipomínka  - částečně upraveno v § 26 odst. 6
písm. b) návrhu stanov. Zapracování do JVŘ bude předmě-
tem jednání při jeho přípravě.

Díval jsem se do návrhu stanov a myslím, že by se měl
doplnit § 25 Kontrolní komise ZO v bodu 7 buď odrážkou,
nebo písmenem a) U takových základních organizací je volen
pouze jeden kontrolor, který provádí kontrolu účtu.
Akceptováno částečně - v § 29 upraven odst. 8 a vložen
nový odstavec 9, který předložený návrh upravuje s tím, že se
používá pojem „revizor účtu“, který není kontrolním orgánem
ve smyslu nového OZ.

���� doc. Josef Ernest místop ředseda RR pro ekonomiku
ÚS Rokycany
§1

v části (7) c slova „jehož“ (správně má být jejichž) vznik je
vázán zápisem do veřejného rejstříku a je veden v evidenci
svazu" oddělit od bodu 7c, protože se týká celého odstavce 7
a uvést ho jako samostatný odstavec v části 7
Akceptováno částečně - provedena úprava, ale protože se
jedná dle legislativních pravidel o „závětí“, k textu odst. 7
nelze ho uvádět samostatně, bylo by matoucí.
§2

tak, jak je upraven vyznívá především jako zaměření hlavně
dovnitř svazu a zaniká dost činnost na veřejnost. Z hlediska
posuzování veřejné prospěšnosti svazu, které se bude
posuzovat také podle poslání, formulovaného ve stanovách je
žádoucí celý § 2 přeformulovat. Připojuji námět na tuto
úpravu:

Předmět činnosti svazu
Posláním svazu je:

(1) organizovat, popularizovat a podporovat ve veřejnosti
odbornou zahrádkářskou činnost, podílet se svou činností na
tvorbě a ochraně životního prostředí a krajinného vzhledu

(2) vytvářet podmínky pro rozvoj zahrádkářské činnosti,
pěstování ovoce, zeleniny, vinné révy,, květin a dalších rostlin,
včetně jejich zpracovávání, úpravy a ochrany před škodlivými
vlivy

(3) hájit zájmy členů svazu, poskytovat jim organizační,
právní a poradenskou pomoc

(4) Za tím účelem zejména:
a) popularizuje výsledky vědy, odborné poznatky a praktic-

ké zkušenosti o přírodě, pěstování a ochraně před
škodlivými vlivy

b) pořádá, pro členy a veřejnost, přednášky, semináře,
praktické instruktáže výstavy, soutěže, zájezdy, exkurze
a další formy vzdělávací činnosti se zaměřením na
poznávání přírody, na pěstitelskou činnost, zpracování,
konzervaci a další formy využití ovoce, zeleniny a všech
dalších výpěstků

c) provádí poradenskou činnost o pěstování a ochraně
rostlin, zřizuje, k tomu účelu, stálé poradny, provádí
poradenskou činnost na výstavách a na webových
stránkách svazu

d) zakládá a provozuje zahrádkové osady
e) zakládá zájmové kroužky pro mládež
f) organizuje soutěže pro mládež
g) vydává vlastními prostředky časopisy, odbornou a

organizační literaturu a webové stránky
h) buduje a provozuje zpracovatelská zařízení na ovoce

(moštárny, sušárny, povidlárny, palírny) pro členy i
veřejnost

ch) organizuje služby a další hospodářskou činnost k pod-
poře zahrádkářské činnosti a k hospodárnému využití
spolkového majetku

a zájmovým zaměřením
l) spolupracuje se zahrádkářským sdružením národních

svazů a obdobnými organizacemi v rámci Evropské unie
Akceptováno  - § 2 nově upraven a koncipován.
§10

odst.(7) k rozhodnutí podle odstavce 1 - má být odstavce 6
Akceptováno  - text upraven.
§ 11

bod (9) e škrtnout je obsaženo v bodě (5) h
Akceptováno částečně - zrušeno písm. e), ale tajemník
zabezpečuje úkoly, které je nutno ve stanovách konkretizovat.

do odst. (5) přidat písm. k) s následujícím textem:
k) potvrzuje návrhy komise pro finance a ekonomiku na
poskytnutí příspěvků z fondů ČZS organizačním jednotkám
svazu, podle zásad, schválených republikovou radou
Akceptováno  - text upraven a vložen do odst. 5 písm. k).
§12

odst. (3) text, je neslučitelné s členstvím v ostatních republi-
kových orgánech" - nutno zvážit, protože v RR mají být
zastoupena všechna ÚS, ale pokud se nepletu (nemám doma
nový obč. zákoník) zákon říká, že členové kontrolního orgánu
nemohou být ve statutárním orgánu a v rozhodčí komisi.
Znamenalo by to z některých ÚS mít ve vrcholných republiko-
vých orgánech 2 zástupce
Neakceptováno  - ustanovení § 262 odst. 2 nového OZ
stanoví, že neurčí-li stanovy další omezení, je členství
v kontrolní komisi neslučitelné s členstvím ve statutárním
orgánu a s funkcí likvidátora. Podle § 266 odst. 2 nového OZ
nemůže člen kontrolní komise působit v rozhodčí komisi.
V nově označeném § 16 se odstavec 3 zrušuje, protože
úprava je provedena v § 4 odst. 10.
§13

v §13 není stanoven počet členů rozhodčí komise
Akceptováno  - text upraven a v nově označeném § 17 vložen
nový odst. 2.
§16

odst. (10) text „ podle odstavce 7, má být: podle odstavce 3
Akceptováno  - text upraven.
§17

odst. 8 - podle §17 odst. 11 - §17 nemá odstavec 11.
V tomto odstavci (8) se mluví o tom, pokud není zřízena rada
ÚS ta by měla být zřízena vždy, ale je 1/3 ÚS, které mají malý
počet ZO a určitě nebudou zřizovat představenstvo a statutár-
ním orgánem, bude předseda ÚS - mělo by tu být stanoveno
kdy se to bude takto řešit - tj do 10 nebo 15 ZO v ÚS
Akceptováno  částečně - text částečně upraven v nově
označeném § 20 odst. 11 s tím, že představenstvo se volí
vždy.
§25

odst. (7) na konci textu doplnit „ v tom případě si ZO zvolí 1
- 2 revizory účtů.
Akceptováno částečně - text upraven v nově označením
§ 29, ke je vložen nový odst. 9.

���� ÚS Hradec Králové p ředseda ÚS Ing. Macl
Zasílám připomínku PÚS k návrhu nových Stanov ČZS a

sice k § 22 čl. 6., který stanoví, že členská schůze je schopná
se usnášet za účasti většiny všech členů. Po telefonickém
rozhovoru s JUDr. Labutou sice víme, že nám to ukládá
Občanský zákoník, ale je třeba provést vlastní opatření, aby
v tomto případě bylo možno schůzi ukončit a ihned zahájit
náhradní schůzi, kdy ke schopnosti se usnášet stačí nadpolo-
viční většina přítomných členů. Na další náhradní členskou
schůzi nám totiž většina členů nepřijde.
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Akceptováno částečně - nově upraveno hlasování v novém
§ 5, kde se upravuje účast na jednání orgánu svazu a
hlasování o usnesení.

Zasedání náhradní členské schůze nelze zahájit ihned po
ukončení zasedání členské schůze z důvodu, že není schop-
na se usnášet. Ustanovení § 252 odst. 1 nového OZ obliga-
torně stanoví, kdy členská schůze je schopna se usnášet a
§ 257 nového OZ dává možnost (neznamená, že musí) tomu,
kdo svolal původní zasedání členské schůze svolat náhradní
zasedání členské schůze. Současně, ale obligatorně stanoví
podmínky pro její svolání. V případě navrhovaného postupu,
svolání náhradního zasedání bezprostředně po ukončení
řádného zasedání, je zde nebezpečí podání návrhu soudu
členem svazu na rozhodnutí o neplatnosti rozhodnutí členské
schůze z důvodu porušení zákona nebo stanov, protože mu
nebylo umožněno se zúčastnit jednání náhradní členské
schůze.

���� ÚS Ostrava Lud ěk Červený
Zdenku zjisti, proč v Praze dali do návrhu nových stanov

§ 22, odstavec 6. V dosavadních stanovách není stanoven
minimální počet členů na schůzi a tak je usnášení schopná
vždy. Podle nového návrhu u nás nebude ani jedna členská
schůze usnášení schopná a svolávat proto náhradní schůzi,
na kterou přijde ještě méně členů je blbost!

Proč vymysleli tak složité stanovy (staré mají 26 § a nové
39 §). Mám obavu, že tím odradí spoustu lidí od další činnosti.
Akceptováno částečně - viz stanovisko k připomínce ÚS
Hradec Králové.

���� ÚS Karviná, p ředseda ÚS Old řich Jank ů
PÚR ČZS Karviná na zasedání konané dne 9. dubna 2013

je proti zřízení rozhodčích komisí při územním sdružení ČZS.
V zákoně č. 89 / 2012 pododdíl 2 Spolek je v § 243 uvede-

no, že orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán,
případně kontrolní komise, rozhodčí komise. I v dalších
odkazech tj. v § 265, je ponechána volnost, a rozhodující
k tomuto budou stanovy.

Situace v ZO a na územním sdružení dnes.
Získat funkcionáře do těchto orgánů není jednoduché. Ve

většině případů, před volbami, vedeme jednání se schopnými
členy pro navrhované funkce. Nesnadným úkolem je přesvěd-
čit tyto schopné funkcionáře, aby byli vůbec ochotni funkci
přijmout. Závěr z tohoto je jednoznačný, nejlepší funkcionáři,
kteří jsou ochotni se angažovat, jsou ve výborech nebo
v revizních komisích, rozhodčí komise bude z ostatních.
Čili výbory nebo revizoři budou radit rozhodčí komisi, aby

byla vůbec schopná něco přezkoumat, nechci-li o něčem
rozhodovat.

Námitka, že dotazy posíláme na úst ředí a neřešíme
sami.

Dotazy pro právníky ani v příštím období, tímto zřízením
rozhodčích komisí, rozhodně nevyřešíme, komise na toto
nebudou mít kvalifikaci a právníky můžeme najmout (když na
to máme) i bez rozhodčí komise.

Nesouhlasíme se z řízením rozhod čí komise, nebo ť
vytvo říme něco, co bude jen na papí ře, nebude funk ční a
tudíž bude k ni čemu.
Akceptováno částečně - protože se jedná o dispozitivní
ustanovení, není zvažováno zřízení rozhodčí komise na úrovni
základních organizací. V nově označeném ust. § 23 jde o
úpravu záležitostí, spadajících do vnitřní autonomie spolku,
kterou považujeme za nutnou upravit, protože řešení stanove-
ných kompetencí výrazně přibývá a představenstvo ani
kontrolní komise to nejsou schopny zvládnout. Výjimkou je
nezřízení rozhodčí komise podle 20 odstavec 11.

���� F. Borkovec - p řipomínka z webových stránek ČZS
K paragrafu 25 mám připomínku. Stanovy vůbec neřeší

střet zájmů kdy je např. manžel předseda ZO a předseda
kontrolní komise je jeho manželka. V takovém případě

kontrolní komise je jen papírový orgán. Dokonce stanovy
neřeší ani to, že by to mohla být tatáž osoba??
Navrhuji stanovy doplnit o body takovouto příbuzenskou držbu
ZO vyloučit.
Akceptováno  - text upraven, v § 4 vložen nový odst. 11.

���� ZO ČZS Hradec Králové, Miroslav H ůlek revizor ZO
Věc: Výhrady k návrhu nových stanov ČZS.
Porovnal jsem si v návrhu stanov především odstavce

týkající kontrolní komise s nObčZ - jako výchozím textem
s tímto výsledkem:

První věta §262 (1) je do §25 (1) stanov ČZS přenesena a
doplněna konstatováním: „z nichž jeden je předseda.“
Souhlasím, protože samostatnost revizorů v ZO bez koordina-
ce činnosti je neživotná. Jen do funkce by jeden ze členů měl
být i v tak malém kolektivu zvolen.
Akceptováno částečně - byl doplněn nově označený § 26
odst. 6 písm. b), kde je upravena volba členů výboru a
kontrolní komise základní organizace. V nově označeném
§ 29 odst. 1 by další úprava byla nadbytečná.
Čl. (5) v §25 KK ZO zřejmě vypustil „.. právo zúčastňovat

se ..“ povinností zúčastňovat se jednání výboru - budiž. Druhá
věta tohoto odstavce však nemá opodstatnění v nObčZ a
jednoznačně neurčuje kým může být přizvána. Vztahovačný
předseda výboru může odmítnout další přísedící.

Navrhuji: Členové KK ZO mají právo zúčastňovat se jednání
výboru ZO s hlasem poradním.
Akceptováno částečně - text upraven. Pro předsedu
kontrolní komise je obligatorně stanovena povinnost zúčastňo-
vat se jednání výboru. Do druhé věty je vloženo, že členy
kontrolní komise může na jednání výboru přizvat předseda
výboru.

Co jsem postrádal ve stanovách ČZS nejvíce, je obsah
§264 nObčZ (V rozsahu působnosti KK může její pověřený
člen nahlížet do dokladů..). Jen nevím proč musí být člen
pověřený, když se neřeší kým. Možnost nahlížet je k ničemu,
pokud povinnost doklady předkládat ke kontrole KK nemá
„černé na bílém“ výbor. Přesto bych doporučoval, obsah § 264
nObčZ do stanov ČZS přenést.
Akceptováno  - text upraven v nově označeném § 16 vložen
nový odstavec 5, v nově označeném § 22 vložen nový
odstavec 4 a v v nově označeném § 29 vložen nový odst. 3.

���� doc. Josef Ernest místop ředseda RR pro ekonomiku
ÚS Rokycany

Připomínky k návrhu nových stanov II
§ 4, odst. (4), písm. c)
Stanovený klíč pro počet delegátů na územní konferenci „na

každých započatých 100 členů „ je vyhovující pro ÚS, která
mají více jak 20 základních organizací. Je to 57 ÚS, z nichž
některá mají velký počet ZO a ještě část z nich s počtem více
jak 100 členů. Na) územní konferenci se z těchto ÚS sejde
100-150 delegátů (Praha má 134 ZO, Brno-město 86 ZO,
Karviná 83 ZO, Zlín 82 ZO a ještě některé ZO i s několika sty
členů.

17 US má však počet ZO od 6-20 a ještě většinou s počty
členů pod 100, tedy měly by 1 delegáta. (ÚS Prachatice má
6 ZO, Kutná Hora 9 ZO, Rokycany 11 ZO, Kolín a Domažlice
12 ZO, Tachov 13 ZO, Jablonec n. Nisou a Semily 14 ZO,
Rakovník 15 ZO, Nymburk, Český Krumlov a Sokolov 16 ZO,
Benešov 18 ZO, Strakonice, Klatovy a Blansko 19 ZO a
Jihlava 20 ZO) Jejich konference dá jen s obtížemi dohroma-
dy mezi delegáty, potřebný počet ke zvolení všech funkcioná-
řů ÚS, kteří mají být zvoleni.

Navrhuji proto následující úpravu části § 4,odst. 4),písm.(c):
„c) stanovený klíč pro počet delegátů územní konference -

u územního sdružení s počtem základních organizací do 20
na každých započatých 50 členů základní organizace jeden
delegát,, u ostatních ÚS na každých započatých 100 členů
základní organizace jeden delegát"
Neakceptováno  - dostatečně upravuje nově označený § 20
odst. 11.
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���� ZO ČZS Rakovník I, M. Vl ček jednatel
Věc: Návrh nových stanov ČZS - připomínky

HLAVA III - ZÁKLADNÍ ORGANIZACE -g 22 Členská
schůze

V § 22 odst. (6) navrhujeme vypustit 1. větu („Členská
schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů základ-
ní organizace“).

V posledních letech jsme nikdy nedosáhli toho, aby na
(výroční) členské schůzi ZO byla přítomna většina členů ZO
(počet členů naší ZO se v těchto posledních letech blíží
k počtu 200 členů ZO).

Kdybychom teoreticky chtěli toto ustanovení předmětné 1.
věty zabezpečovat, museli bychom pro konání takovéto
členské schůze pronajímat sál (místnost) pro takový počet
účastníků schůze, což by zvyšovalo náklady na konání této
schůze. V případě, že by se na takovou členskou schůzi
nedostavila většina členů ZO, nebyla by taková členská
schůze schopna usnášet se a veškeré vynaložené úsilí i
náklady na takovou schůzi by bylo vynaloženo nadarmo.

V odst. (5) předmětného § 22 je sice uvedeno, že „V zá-
kladních organizacích s větším počtem členů může být
zasedání členské schůze konáno formou shromáždění
delegátů", což by mohlo být i pro náš uvedený případ řeše-
ním, ale cit. věta pokračuje slovy „jejichž volbu upraví jednací
a volební řád." Nový jednací a volební řád nám však není
dosud znám. Tímto řešením bychom však znemožnili (omezili)
účast na takové (výroční) členské schůzi těm členům ZO, kteří
(výroční) členské schůze normálně se zájmem navštěvují.
Akceptováno částečně - viz stanovisko k připomínce ÚS
Hradec Králové.
V § 22 odst. (7) písm. p) je pak uvedeno:

„(7) Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech
základní organizace, zejména

p) rozhoduje o nakládání s nemovitým a movitým majetkem
v hodnotě nad 10 000 Kč." Považujeme za potřebné blíže
specifikovat pojem „nakládání..". Příklad: Výbor ZO chce
pronajmout za úplatu nějakému zájemci na nějakou dobu
k dočasnému užívání část budovy, která je majetkem ZO.

Může o tom rozhodnout výbor ZO nebo musí tuto záležitost
(nakládání s movitým majetkem v hodnotě nad 10 000 Kč)
rozhodnout přímo členská schůze? Str.7, § 4 odst. 19 přeformulovat první větu - K přijetí

V tom případě by taková záležitost mohla být projednávána usnesení orgánu svazu je třeba nadpoloviční většiny jeho
a rozhodnuta příp. např. až za 10 měsíců, až se bude konat přítomných členů v době usnášení, pokud ve stanovách není
výroční členská schůze. Případný zájemce by však mohl dále upraveno, že k přijetí usnesení je zapotřebí dvou třetin
v tom případě o pronájem ztratit zájem. jeho přítomných členů nebo dvou třetin všech hlasů jeho
Neakceptováno  - dostatečně upravuje nově označený § 28
odst. 5 písm. d).

���� ZO ČZS Nivnice M. Kománková
Předmět: Nové stanovy - připomínky
Dobrý den, zasílám připomínky ke stanovám:
§5, odst. (9) O zrušení členství podle odstavce 7 písm. b)

nebo o vyloučení podle odstavce 7 písm. c) rozhoduje výbor
základní organizace.

§10, odst. (7) K rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c),..(je
uvedeno odstavce 1)
§11 odst. (7) Zasedání představenstva svazu svolává 

(buď je písmeno navíc nebo nedopsaný text) 
předseda svazu nejméně 7 dnů před dnem jejího ??? jeho
konání.

§16 odst. (10) K rozhodnutí podle odstavce 3 písm. d)..-
podle odstavce 3 
(je uvedeno u odstavce 7)
Akceptováno  - text upraven.

§17 odst. (8) V případech, kdy podle § 16 odst. 11 ..(je
uvedeno §17)
Akceptováno částečně - text upraven.

§ 18 odst. (3), písm. g) spolupracuje s šetřením kontrolní
komise svazu ve věcech konaných tímto orgánek podle §13
odst. 6, písm. g/ a h/ těchto stanov. § 13 odst. 6 nemá
písmena, takže tam bude nějaký jiný § ???

§37 ..statutární zástupci uvedení v § 36 odst. 1 a 2, opráv-
nění zástupci podle § 36 odst. 3 a 4 
..( je uveden § 37).
Akceptováno - text upraven.

���� ZO ČZS Ostrava - Záb řeh, PhDr. Jaromír Matýsek
Vážený pane dr. Labuto, na naší poslední výborové schůzi

ZO ČZS Ostrava-Zábřeh jsme se zabývali Návrhem nových
stanov ČZS a byl jsem pověřen, abych Vám zaslal ke zvážení
následující připomínku, která se dotýká změny textu v § 18,
bod 3, odst.c na znění: "průběžně, ale nejméně jednou za půl
roku provádí revizi hospodaření a hodnocení činnosti orgánů
územního sdružení v této oblasti". Domníváme se, že smysl
a obsah tohoto znění více koresponduje a odpovídá obsahu
§ 15,bod 1 stávajících stanov ČZS (včetně navazujících
metodických pokynů), což považujeme za vyhovující a
potřebné. Nevidíme důvod tuto kontrolní činnost zněním
nových stanov v tomto bodě oslabovat, jak se nám to jeví -
zvláště s ohledem na to, že v nových stanovách v § 25,bod 3
je kontrolním komisím ZO stanoveno také provádět " nejméně
jedenkrát za půl roku kontrolu hospodaření a činnosti základní
organizace.

jedenkrát za půl roku.." (!). Omlouváme se, že jsme nestačili
poslat tuto připomínku dříve, ale na telefonické doporučení
z Ústředí ČZS zasíláme Vám ji přímo v očekávání, že ji
projednáte na právní komisi. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem a přáním všeho dobrého PhDr. Jaromír
Matýsek.
Akceptováno  - text upraven.

���� Ing. Jan Hinterholzinger, CSc. - p ředseda ČZS
Str.1 - § 1 odst.7/c - v závorce doplnit ..specializované

základní organizace..
Neakceptováno  - v celém návrhu stanov je zavedena
jednotná legislativní zkratka „základní organizace“.

Str. 3 - odst.1/c bod 2 - za slovem veřejnost vypustit čárku
Bod 6 - doplnit „ ..i dospělé“
Str. 4, bod 11 - slova „v rámci Evropské unie“ nahradit slovy

„v Evropě“ (jde např. o Švýcarsko)
Akceptováno  - text upraven.

členů (kvalifikovaná většina) v době usnášení.
Akceptováno částečně - text upraven.

Str. 8 odst.2/d - opravit gramatickou chybu - jestliže
Akceptováno  - text upraven.

Str. 9, odst. 8/e - NA ZVÁŽENÍ zda by na návrh na vylouče-
ní neměl mít právo jen člen organizační jednotky, který je
členem organizační jednotky jejímž členem je vylučovaný člen
(já myslím, že ne, protože potom by na návrh na vyloučení
neměl ani člen orgánu na vyšším stupni, např. člen ÚS nebo
RR - otázka je, zda by se tento odstavec vůbec neměl vypustit
- možná, že by to bylo lepší a ponechat to jen na zákonu)
Neakceptováno  - zákon obecně stanoví dva důvody pro
vyloučení člena spolku, pokud stanovy neurčí jinak. K odstra-
nění případných sporů je nutné konkrétně uvést důvody pro
vyloučení člena svazu s cílem zamezit případným problémům
v aplikační praxi.

Str. 10, odst.3 písm. b/ třetí řádek doplnit: ..ve vlastnictví
nebo držb ě základní organizace (možná by stálo za zvážení
místo držby uvést oprávněné užívání)

Str. 13, § 8 písm. k) doplnit ve třetím a čtvrtém řádu „ ..
vlastníkem či oprávn ěným uživatelem  pozemku ..“

§ 9 odst.1 upravit: „Členům svazu, organizačním jednotkám
svazu, případně ..“

Str. 14 § 11 odst. 4 doplnit „Nesvolá-li představenstvo
mimo řádné  zasedání ..“
Akceptováno  - text upraven.
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Odst. 6 písm. c) zvážit náhradu slova rocích slovem létech
Neakceptováno  - slovo „létech“ je synonymem slova „rocích“.
Při schvalování rozpočtu se v právní terminologii používá
termín „rozpočtový rok“ v účetnictví se používá termín „účetní
období“, kterým je „kalendářní nebo hospodářský rok“.
Z uvedených důvodů je vhodnějším termínem slovo „rocích“.

Str. 15 odst.6 písm. k) upravit ..organizační jednotky“
Str. 16 odst.7 - místo konání dát konáním

Akceptováno  - text upraven.
Str. 17 odst. 5 upravit územní sdružení a základní organiza-

ce do množného čísla
(Na str. 16 a jinde v úpravě působností navrhuje předseda

užívat nedokonavého vidu např. nikoli „upravit“, ale „upra-
vovat“.
Neakceptováno  - při tvorbě právního předpisu se používá
oznamovacího způsobu přítomného času, zpravidla jednotné-
ho čísla a právní předpis musí být terminologicky jednotný.

Str. 18 odst.6, druhý řádek - vypustit slova „a dalších orgánů
svazu“

§ 14 odst.3, písm. a/ místo vztahujících dát vztahující
Str. 19 § 15 odst. 3 doplnit ..zabezpečovat činnost  a

rozvoj..
§ 16 odst.1 b) doplnit „ ..připravit podklady  pro delegáty..
Písm. c) slovo „připravované“ nahradit slovem „návrhu“
Písm. e/ jejích opravit na její
Str. 20 § 17 odst. 2 - konec věty upravit - ..orgán svazu při

plnění úkolů stanovených republikovými orgány svazu..
Str. 21 písm. j) upravit- „ .. volit do ní své zástupce a

hodnotit jejich činnost ..“
Akceptováno  - text upraven.

Písm. k) - doplnit „ .. činnost v rámci Českého zahrádkářské-
ho svazu ..“
Akceptováno  - text částečně upraven vzhledem k zavedení
legislativní zkratky „svaz“.

Odst. 8 doplnit .. mimo řádné  zasedání ..
Str. 22 § 19 odst.3/g upravit slovosled „.. spolupracuje

s kontrolní komisí svazu při šetření ..“
Str. 25 § 21 odst.1 - navrhuje se užít množného čísla „Zletilé

osoby nebo právnické osoby ..“
Neakceptováno - při tvorbě právního předpisu se používá

oznamovacího způsobu přítomného času, zpravidla jednotné-
ho čísla a právní předpis musí být terminologicky jednotný.

Odst. 3 v druhém řádku vypustit „a“
Str. 26 § 23 odst. 3 - opět doplnit mimo řádné  zasedání
Str. 27 odst.6a upravit - místo sjezdu dát sněmu
     Písm.d/ - dát - .. volí delegáty ..
     Písm.e/ - druhý řádek vypustit čárku
Str. 28 § 24 odst. 4 druhá věta - místo „členů svazu“ dát

„členů základní organizace“
Str. 29 písm.m - místo „odbornou přípravu“ dát „odbornou

výchovu“
Str. 31 § 27 odst.3 doplnit větu slovy - „.. svazu prostřednic-

tvím určeného funkcionáře představenstva svazu nebo
pověřeného pracovníka Ústředí“

     § 28 odst. e) vypustit první výraz „akce“
Str. 32 § 29 odst. 3 upravit  !

„.. podle potřeby nebo požádá-li ..“
Doplnit o odst. 5 ve znění „Krajská koordinační rada volí ze

svých členů předsedu, který svolává zasedání, připraví návrh
činnosti a pořizuje zápisy z jednání.“

Str. 33 odst. 2 a 3 doplnit „.. svým rozhodnutím“
Str. 34 odst. 5 ujednotit skloňování
Odst. 7 upravit návětí ..není-li to možné - snad bez částky

nebo dohromady jako v zákonu, nebo na zvláštní řádky
Str. 36 odst. 2 - u KKR upravit termín „představitel“ na

„předseda“
Akceptováno  - text upraven.

���� ZO ČZS Popovice, Ji ří Vratislavský, p ředseda výboru
Posílám připomínky k návrhu nových Stanov, uvedeném ve

Věstníku 1/2013. Po 3 letech jsme si po různých doplňcích

zvykli na Stanovy z roku 2010 a už navrhujete další, tlustší,
inovovanou verzi. Odvolávky na Obč. zák. možná nebudou
platit v novém Občanském zákoníku, což asi normálního
člena běžně nezajímá.
Neakceptováno  - poznámky pod čarou jsou odkazem na
příslušná ustanovení nového OZ, který nabývá účinnosti
dnem 01. 01. 2014.

§2 odst. (2), písm. b) a c) sloučit text do a)- mají stejný
význam
Akceptováno částečně - text § 2 je celý nově upraven.

§3 - zavedení Sněmu ČZS a Konference ÚS ČZS je
zbytečné i s 5tiletou periodou schůzování, oboje jsou nejvyšší
orgány a jenom by kopírovaly práci RR ČZS a R ÚS.
Neakceptováno  - nová úprava je dána do souladu s příslušný-
mi ustanoveními nového OZ (§ 243 a násl.).

- Kontr. a Rozhodčí komisi ÚS sloučit do standardní
kontrolní (revizní) komise, RR potřebuje další instituci?
Neakceptováno  - kontrolní a rozhodčí komise jsou dva
samostatné subjekty, přičemž v ust. § 266 odst. 2 nového OZ
se jednoznačně stanoví, že členem rozhodčí komise nemůže
být člen statutárního orgánu nebo kontrolní komise.

§ 4 odst. (3) a (4) - Sněm a Územní konference zrušit - viz
par. 3
Neakceptováno  - nová úprava je dána do souladu s příslušný-
mi ustanoveními nového OZ (§ 243 a násl.).

- písm. b) text převést do § 22, písm. d), tam chybí
Neakceptováno  - je upraveno v ustanovení upravující
členskou schůzi.

odst. (5) zrušit, popis je v § 22
Neakceptováno  - komplexně se nově vymezuje úprava
funkčnosti orgánů svazu a organizačních jednotek.

odst. (7) okresy už neexistují, změnit na území (viz §14
odst. (3), oblasti..)
Neakceptováno  - od roku 2003 sice přestaly fungovat
okresní úřady, ale okresy stále existují a využívají se jako
statistická jednotka ČSÚ.

odst. (8) když počet neklesne, proč kooptovat - zmatečný
text
Neakceptováno  - kooptace přichází do úvahy v případě, kdy
člen voleného orgánu z jakéhokoliv důvodu ukončil svoji
činnost v orgánu a je nutné orgán doplnit. Stanoví se však
podmínka, že kooptace je možná pouze v případě, že neklesl
počet členů voleného orgánu pod polovinu.

odst. (10) co jsou, a jaké povinnosti jsou ve „zvláštních
právních předpisech“ uveďte aspoň adresu předpisů, nebo
text zrušte, zatím máme Vnitrosvazové předpisy, ne normy -
sjednotit názvy
Akceptováno částečně - nově upraveno v § 8 - Pořádková
opatření. Zvláštními právními předpisy jsou zákony, nařízení
vlády, vyhlášky ministerstev, obecně závazné vyhlášky obcí
apod.

odst. (15) a (16) sloučit, u (15) určit o jak velkou většinu jde,
přítomných, všech?
Akceptováno částečně - viz stanovisko k připomínce ÚS
Hradec Králové.

§ 5 odst. (9) vyloučení podle odst. (7) je chyba, - asi podle
(8)
Akceptováno částečně - nově upraveno v § 7 - Zánik
členství ve svazu.

§ 8 odst. (2) placení / neplacení příspěvků? -uvést
Neakceptováno  - nesrozumitelná připomínka.

§ 10 odst. (7) rozhodnutí .. podle odst (1) je chyba - asi
podle (6)
Akceptováno  - text upraven v novém § 14

§ 11 odst.(7) překlep mezi .. svolává j předseda .. 7 dnů
předem je málo, lepší je kalendářní plán na celý rok (i pro
soukromé plánování členů)
Akceptováno částečně - písařská chyba opravena. Stanove-
ný termín pro svolání představenstva je dostatečný, bez
připomínek členů představenstva.
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§ 12, 13 - rozsáhlé popisy uvést v jednacím řádu - pokud
bude
Neakceptováno  - základním dokumentem ČZS jsou jeho
stanovy, proto je působnost kontrolní komise a rozhodčí
komise podrobně upravena.

§ 15 konferenci zrušit, (příp. potřebné body uvést v § 16)
Neakceptováno  - konference územního sdružení je nejvyš-
ším orgánem územního sdružení.

§ 16 odst. 10 - odvolání na odst. (7) - nemá písmena -
opravit - asi na odst. 3
Akceptováno  - text upraven v nově označeném § 20.

§ 17 odst (8) odvolávka na neexist. odst. (11) (rada ÚS je
snad podmínkou) = odst. (8) zrušit
Akceptováno částečně - text částečně upraven v nově
označeném § 20 odst. 11 s tím, že představenstvo se volí
vždy.

§ 18 odst.(2) kontr. komise odpovídá ..radě ÚS, ne konfe-
renci (1x za 5 let), sloučit odst. (2) a (3)
Neakceptováno  - kontrolní komise odpovídá konferenci
územního sdružení jako nejvyššímu orgánu územního sdru-
žení.

- odst. (3) písm. g) . odvolávka na § 13 odst.(6) písm. g) a
h) - neexistují
Akceptováno  - text upraven v nově označeném § 22.

- odst. (7) - není uvedeno, jak často se má scházet kontr.
(rev.) komise - doplnit
Akceptováno  - text upraven v nově označeném § 22 vložen
nový odstavec 7.

§ 19 - rozhodčí komisi zrušit, jen potřebné body uvést v § 18
Neakceptováno  - kontrolní a rozhodčí komise jsou dva
samostatné subjekty, přičemž v ust. § 266 odst. 2 nového OZ
se jednoznačně stanoví, že členem rozhodčí komise nemůže
být člen statutárního orgánu nebo kontrolní komise.

§ 21 - vydat jednoduchý vzorový řád s možností doplnění
podle místních podmínek
Informativní p řipomínka  - bude předmětem jednání právní
komise RR ČZS.

§ 22 odst. (7) písm. a) sjezd RR už nebude existovat, bude
zasedání RR ČZS
Akceptováno částečně - text částečně upraven v nově
označeném § 26 odst. 6 písm. a).

- písm. d) uvést : volí a odvolává člena rady ÚS (konferenci komisi územního sdružení pouze na základě rozhodnutí
zrušit)
Neakceptováno  - konference územního sdružení je nejvyš-
ším orgánem územního sdružení.

§ 24 odst . (5) písm. c) - co jsou „zvláštní právní předpisy“
- zrušit, nebo napsat kde jsou
Neakceptováno  - zvláštními právními předpisy jsou zákony,
nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, např. zákon o účetnictví
a k tomu prováděcí právní předpisy.

- písm. e) - ..a delegáta na zasedání Rady ÚS
Neakceptováno  - konference územního sdružení je nejvyš-
ším orgánem územního sdružení.

§25 odst. (7) proč je revize účtů v závorce, když jde skoro
o hlavní činnost? - zrušit závorku
Akceptováno částečně - text upraven v nově označeném
§ 29 vložen nový odstavec 9.

§28 KKR = zbytečný orgán, není ani pobočný, ani pobožný,
nemá subjektivitu, asi pouze čerpá finance = zrušit
Neakceptováno  - jedná se o další svazovou instituci, která
zajišťuje zájmy zahrádkářů při jednáních na úrovni krajských
institucí.

§31 odst. (4) a (5) - pro neprávníka asi nesrozumitelný bodech uvádí i nepřesnou znalost počtu krajů.
popis, zjednodušit, nebo uvést jen názvy možností
Neakceptováno  - pokud se jedná o nesrozumitelný popis, tak
uvedení pouze názvů bude pro členy svazu ještě komplikova-
nější.

§33 v prvním odstavci uvést, že v případě zrušení ZO
rozhodne o majetku ZO členská schůze 2/3 přítomných hlasů,
likvidátor až v případě problémů
Neakceptováno  - stanovy jednoznačně v souladu s novým
OZ, kdy se organizace zrušena s likvidací a v tomto případě
musí být likvidátor povolán.

§36 odst (4) vyjmenovat aspoň základní předepsané právní
úkony pro dva podpisy - aspoň rámcově
Informativní p řipomínka  - zapracování do JVŘ bude předmě-
tem jednání při jeho přípravě.

§37 v paragrafu nejsou vyjmenováni opráv. zástupci, chybí
odst. 1, 2, 3 a 4 - asi má být odvolávka na § 36
Akceptováno  - text upraven v nově označeném § 40.

Závěrem: nevím, jestli dosud neexistující Občanský zákoník
bude vyžadovat i změny v názvech organizací a jejich orgánů
(občanské sdružení už nebude?), nebo je to jen snaha
úředníků RR ČZS vnést do Stanov kus první republiky?
Zavedení Sněmu ČZS a Konference ÚS ČZS (proč ne taky
sněmu?) ve spartakiádním 5tiletém termínu je nesmysl.

Doufám, že si nové Stanovy přečtou i členové P RR ČZS
před jejich schválením.
Informativní p řipomínka  - stanovy jsou dány do souladu s
novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., který nabývá
účinnosti dnem 01. 01. 2014. Není to žádný výmysl členů RR
ČZS a zaměstnanců Ústředí svazu.

���� Předseda ÚR Liberec, Mgr. Jaroslav Trávní ček
Připomínky ke stanovám ČZS
Představenstvo ÚR Liberec projednávalo návrh stanov ČZS

a má k němu několik připomínek.
1./ Rozhodčí komise není NOZ stanovena direktivně a proto

také návrh stanov by měl takto vystupovat. Je nutné si
uvědomit, že převážná část představenstev ÚR má problémy
s kvalitními a znalými funkcionáři a oddělení určité jejich části
do rozhodčí komise nebude přínosem. Skutečností je to, že
stejně problémy se musí vždy vyřešit ve vedení PUR a nikde
jinde. Zřízení rozhodčí komise by byla pouze neužitečná
formalita a proto s jejím zřízením u územních sdružení
zásadně nesouhlasíme..
Akceptováno částečně - viz stanovisko k připomínce US
Karviná.

Navrhujeme v § 3 odstavec 1B u bodu 5 doplnit - rozhodčí

delegátů.
Zvolení rozhodčí komise ponechat pouze v § 9
§ 10 odstavec 1 upravit .. Je složena zástupci všech

územních sdružení ..
Neakceptováno  - dle návrhu se jedná pouze o formální
úpravu slovosledu.

§ 16 odstavec 1 upravit .. složena ze zástupců všech
základních organizací Naprosto není myslitelné zvát pouze
některé organizace a ostatní nepozvat. Tímto bychom si
odradili i ten zbytek organizací. Neúčast bude vždy, ale je
střídavá. Odstavec 7 považujeme za zbytečný.
Neakceptováno  - formulace „je složena ze zástupců nejméně
jedné třetiny základních organizací“ nevylučuje, že R ÚS bude
složena ze zástupců všech základních organizací. Rozhodnutí
o složení R ÚS je výlučnou působností konference ÚS.
Z uvedených důvodu má opodstatnění ustanovení odst. 7.

V souvislosti s tím je nutné i upravit textaci v návrhu nové
organizace, neboť i zde s ní nebyl ze strany PUR vysloven
souhlas. Dle našeho názoru je nutné právě podchytit zájem
všech zástupců územních sdružení, základních organizací a
nikoliv zde provádět určitou selekci. Navíc návrh v některých

V každém případě je nutné využít všech možností daných
NOZ k různým úpravám které jsou pro svaz výhodnější.
Informativní p řipomínka  - nesouvisí přímo s návrhem
nových stanov.



19

���� Předseda ÚR Most Josef Dejl Naposledy došlo ke zm ěně minimální mzdy v roce 2007.
Připomínky ke stanovám ČZS

Představenstvo ÚR ČZS Most na svém zasedání projednalo
návrh stanov ČZS, které nám zaslalos Liberce k posouzení a
souhlasí s připomínkami.

1.) Rozhodčí komise není NOZ stanovena direktivně a proto
také návrh stanov by měl takto vystupovat. Je nutné si
uvědomit, že převážná část představenstev ÚR má problémy
s kvalitními a znalými funkcionáři a oddělení určité jejich části
do rozhodčí komise nebude přínosem. Skutečností je to, že
stejně problémy se musí vždy vyřešit ve vedení PUR a nikde
jinde. Zřízení rozhodčí komise by byla pouze neužitečná
formalita a proto s jejím zřízením u územních sdružení
zásadně nesouhlasíme..

Navrhujeme v § 3 odstavec 1B u bodu 5 doplnit - rozhodčí
komisi územního

sdružení pouze na základě rozhodnutí delegátů.
Zvolení rozhodčí komise ponechat pouze v § 9
§ 10 odstavec 1 upravit .. Je složena zástupci všech

územních sdružení.
§ 16 odstavec 1upravit .. složena ze zástupců všech

základních organizací
Naprosto není myslitelné zvát pouze některé organizace a

ostatní nepozvat. Tímto bychom si odradili i ten zbytek
organizací. Neúčast bude vždy, ale je střídavá.

Odstavec 7 považujeme za zbytečný.
V souvislosti s tím je nutné i upravit textaci v návrhu nové

organizace, neboť i zde s ní nebyl ze strany PUR vysloven
souhlas. Dle našeho názoru je nutné právě podchytit zájem
všech zástupců územních sdružení, základních organizací a
nikoliv zde provádět určitou selekci. Navíc návrh v některých
bodech uvádí i nepřesnou znalost počtu krajů.

V každém případě je nutné využít všech možností daných
NOZ k různým úpravám, které jsou pro svaz výhodnější.
Neakceptováno - viz stanovisko k připomínce ÚS Liberec.

���� ZO ČZS Libiš Jan Komárek p ředseda ZO
Na základě Vašich připomínek Vám sdělujeme, že po

projednání ve výboru ZO ČZS Libiš dne 14. 03. 2013 nemáme
zásadních připomínek ke stanovám ČZS.
Informativní p řipomínka.

JUDr. Ladislav Labuta
tajemník RR a předseda právní komise

 3. K NÁVRHU ZAHRÁDKÁ ŘSKÉHO ZÁKONA

Právní komise republikové rady dokončila práce na návrhu
zahrádkářského zákona, jehož znění před poslední fází
vnitrosvazového připomínkového řízení bylo publikováno ve
Věstníku ČZS č. 1/2013. Zákon měl být předložen ve formě
poslanecké iniciativy k projednání v Poslanecké sněmovně.
Z informací na Podvýboru Poslanecké sněmovny pro mysli-
vost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství a rozvoj
venkova však vyplynulo, že v současné době schválení
zákona nelze za stávající politické konstelace předpokládat.
Proto představenstvo republikové rady schválilo návrh právní PROSTOR V BUDOVĚ ÚSTŘEDÍ ČZS o.s.
komise odložit předání návrhu zákona a předložit jej do
Poslanecké sněmovny až po následujících volbách. 

JUDr. Ladislav Labuta
tajemník RR a předseda právní komise

 4. ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY

Nová vláda vedená premiérem Ji řím Rusnokem dne
16.7.2013 schválila zvýšení minimální mzdy. 

Od 1. srpna 2013 se minimální mzda zvýší ze sou čas-
ných 8.000,- K č na 8.500,- Kč.

Došlo také ke zvýšení základní hodinové sazby a nej niž-
ších úrovní tzv. zaru čené mzdy.

Minimální mzda bude zvýšena novým nařízením vlády,
které vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů, a kterým se
mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o
nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve
ztíženém pracovním prostředí. Nařízení vlády se vydává na
základě § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce. Vláda přihlédla ke zvýšení mezd a spotřebitel-
ských cen, k němuž došlo v uplynulých letech a s platností od
1. 8. 2013 zvýšila měsíční sazbu minimální mzdy o 500,- Kč
na 8.500 Kč

Zároveň byla valorizována výše základní hodinové sazby ze
současných 48,10 Kč na 50,60 Kč. 

V návaznosti na to byly zvýšeny i nejnižší úrovně zaručené
mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.
Zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpověd-
nosti a namáhavosti vykonávaných prací. Minimální tarify pro
jednotlivé profese jsou rozděleny do 8 skupin. Náročnost prací
v jednotlivých skupinách je popsána v příloze k nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., kde jsou uvedeny i příklady konkrétních prací
v těchto skupinách a různých oborech. Zaručená mzda se pro
jednotlivé skupiny zvyšuje takto:

Skupina Nejnižší úrove ň zaručené mzdy
prací v Kč za hodinu V Kč za měsíc

nyní od 1. 8. nyní od 1. 8.

1. 48,10 8 00050,60 8 500
2. 53,10 8 90055,90 9 400
3. 58,60 9 80061,70 10 400
4. 64,70 10 80068,10 11 400
5. 71,50 12 00075,20 12 600
6. 78,90 13 20083,00 13 900
7. 87,10 14 60091,70 15 400
8. 96,20 16 100101,20 17 000

U zaměstnanců pobírajících invalidní důchod se výše všech
minim ponechává na současné úrovni.

Změna platby pojistného za osoby bez zdanitelných
příjmů

Osoby bez zdanitelných příjmů jsou povinny od platby
pojistného za měsíc srpen 2013 zvýšit pojistné z dřívějších
1 080 Kč na částku 1 148 Kč. Poprvé bude v této výši
hrazeno pojistné za srpen 2013, splatné nejpozději 9. září
2013 (8. září 2013 je neděle).

Monika Korbová, ekonomické oddělení, Ústředí ČZS

 5. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽEBNÍCH UBYTOVACÍCH

1. Budova ústředí ČZS o.s., Rokycanova 15, Praha 3 je
kolaudovaná jako administrativní budova sloužící k zajišťo-
vání činnosti Ústředí, RR, PRR komisí apod.

2. Ubytovací prostory v budově slouží výhradně pro zajištění
činností Českého zahrádkářského svazu o.s. a jsou
zejména určeny pro služební jednání funkcionářů a aktivis-
tů ČZS.

3. Ubytovací prostory nelze využívat pro ubytování dětí,
pokud nejsou účastníky akcí pro mládež.

4. Ubytovací prostory lze se souhlasem předsedy nebo
ředitele ústředí využít i pro zahraniční hosty ČZS o.s.

Schváleno PRR 19. 6. 2013



6. PŘEHLED O ČINNOSTI ZO A ÚS ČZS ZA ROK 2012

Počet akcí Počet zůč.   Členů

celkem v osadách přídomních celkem v osadách moštáren sušáren povid. palíren výstav zájezdů přednášek instruktáží pro děti dětí ZO v OZ

CELKEM 148846 97788 34326 14971,96 10438,30 377 44 50 39 712 637 1109 571 599 26805 1328
Střední Čechy 24271 18001 4982 1686,80 1018,39 33 0 0 0 73 124 165 103 98 3626 121
Jižní Čechy 8540 5543 1600 704,02 315,06 25 0 0 2 30 21 63 25 31 821 61
Západní Čechy 13829 10208 2924 999,14 710,21 46 0 0 0 53 74 138 57 51 2183 97
Severní Čechy 24049 19265 1388 1141,93 962,71 18 0 0 0 17 24 25 16 48 1796 65
Východní Čechy 19801 13825 5520 1204,52 1490,83 59 0 1 0 147 91 208 89 92 3490 225
Jižní Morava 30403 16196 10256 2042,32 627,11 119 30 44 36 271 183 316 191 177 7048 307
Severní Morava 27953 14750 7656 7193,23 5313,99 77 14 5 1 121 120 194 90 102 7841 452
Střední Čechy 24271 18001 4982 1686,80 1018,39 33 0 0 0 73 124 165 103 98 3 626 121
Praha-město 8291 8025 80 460,15 456,00 1 0 0 0 6 2 32 15 10 298 2
Benešov 978 487 491 15,50 8,50 3 0 0 0 6 15 15 2 2 38 1
Beroun 1653 266 1126 156,72 24,53 9 0 0 0 28 44 38 22 15 543 29
Kladno 2515 2050 170 220,00 130,00 2 0 0 0 4 15 2 0 13 950 14
Kolín 774 586 161 62,00 36,80 1 0 0 0 11 8 21 25 8 202 12
Kutná Hora 1034 964 84 59,10 59,10 1 0 0 0 1 5 9 6 4 64 1
Mělník 1414 985 425 65,96 38,39 1 0 0 0 0 0 15 6 4 80 7
Mladá Boleslav 1416 943 306 63,00 44,00 3 0 0 0 5 6 11 8 6 117 13
Nymburk 1050 972 78 72,00 45,00 2 0 0 0 3 3 4 3 10 450 16
Praha východ 2135 1333 802 129,80 85,90 2 0 0 0 6 0 4 4 12 171 8
Praha západ 1520 320 1100 300,00 30,00 3 0 0 0 0 10 9 0 4 250 4
Příbram 952 813 108 61,78 43,38 3 0 0 0 0 8 0 1 6 203 2
Rakovník 539 257 51 20,79 16,79 2 0 0 0 3 8 5 11 4 260 12

Jižní Čechy 8540 5543 1600 704,02 315,06 25 0 0 2 30 21 63 25 31 821 61
České Budějovice 1236 632 604 228,00 124,00 4 0 0 1 6 0 25 12 2 46 10
Český Krumlov 1350 128,96 3 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0
Jindřichův Hradec 965 733 232 32,60 19,20 4 0 0 1 7 4 16 2 6 430 18
Pelhřimov 889 588 243 46,90 22,70 5 0 0 0 6 7 11 4 10 86 11
Písek 1444 1390 66 119,30 39,20 2 0 0 0 4 3 2 0 0 0 12
Prachatice 286 264 22 23,69 23,06 0 0 0 0 1 1 0 1 5 79 2
Strakonice 888 835 116 58,57 32,90 1 0 0 0 1 2 1 1 3 60 3
Tábor 1482 1101 317 66,00 54,00 6 0 0 0 5 3 6 3 5 120 5

Západní Čechy 13829 10208 2924 999,14 710,21 46 0 0 0 53 74 138 57 51 2183 9 7
Domažlice 729 53 357 30,69 1,17 10 0 0 0 8 9 21 8 7 170 18
Cheb 2289 2018 159 107,28 107,28 3 0 0 0 4 1 2 0 4 110 4
Karlovy Vary 3346 3300 60 302,00 275,00 0 0 0 0 6 10 18 5 6 140 26
Klatovy 1100 520 505 106,80 72,30 10 0 0 0 7 8 24 12 10 258 13
Plzeň region 3338 1734 1424 301,00 118,00 17 0 0 0 17 34 62 27 19 448 16
Rokycany 392 40 352 12,10 3,60 4 0 0 0 4 6 8 3 0 0 6
Sokolov 1668 1623 15 75,47 69,86 1 0 0 0 2 5 2 1 2 94 7
Tachov 967 920 52 63,80 63,00 1 0 0 0 5 1 1 1 3 963 7

Výměra půdy v ha Počet členů / zahrádek v ZO
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Počet



Severní Čechy 24049 19265 1388 1141,93 962,71 18 0 0 0 17 24 25 16 48 1796 6 5
Česká Lípa 1447 1336 77 64,35 61,09 1 0 0 0 2 5 0 0 5 235 4
Děčín 2559 2557 74 135,51 126,32 1 0 0 0 1 0 1 0 3 56 3
Chomutov 2973 2972 25 109,00 109,00 0 0 0 0 2 2 4 6 12 320 6
Jablonec n. Nisou 880 16 1 95,50 70,50 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0
Liberec 2352 1226 182 113,20 4 0 0 0 6 10 2 6 12 879 17
Litoměřice 1727 1075 652 72,82 72,82 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 6
Louny 1576 1306 270 74,00 57,00 1 0 0 0 2 0 3 0 1 28 5
Most 4752 3139 37 163,42 157,42 3 0 0 0 0 5 0 0 5 183 13
Teplice 3590 3510 30 179,00 178,00 1 0 0 0 2 2 6 1 8 85 8
Ústí nad Labem 2193 2128 40 135,13 130,56 4 0 0 0 0 0 4 1 2 10 3

Východní Čechy 19801 13825 5520 1204,52 1490,83 59 0 1 0 147 91 208 89 92 34 90 225
Havlíčkův Brod 1229 913 399 56,80 57,10 6 0 0 0 8 7 5 4 5 245 13
Hradec Králové 3670 2594 857 239,24 119,27 8 0 0 0 13 21 44 28 12 689 24
Chrudim 813 651 162 45,43 26,13 5 0 0 0 8 2 11 2 13 368 12
Jičín 1018 810 177 110,20 66,02 3 0 0 0 4 4 4 1 3 212 61
Náchod 1163 705 458 114,31 1 0 0 0 13 0 29 12 3 146 9
Pardubice 2531 1741 853 156,96 88,65 7 0 0 0 45 13 27 10 24 967 27
Rychnov n. Kněž. 1719 1004 715 1,40 934,00 3 0 1 0 14 0 25 12 12 462 21
Semily 821 518 313 78,58 38,54 1 0 0 0 5 6 15 5 0 0 9
Svitavy 1723 1337 235 111,25 71,50 6 0 0 0 23 15 10 6 11 86 20
Trutnov 2264 1720 381 147,85 44,92 5 0 0 0 6 9 9 3 5 200 12
Ústí n. Orlicí 2850 1832 970 142,50 44,70 14 0 0 0 8 14 29 6 4 115 17

Jižní Morava 30403 16196 10256 2042,32 627,11 119 30 44 36 27 1 183 316 191 177 7048 307
Blansko 1319 138 1181 84,00 8 1 0 0 8 13 15 12 13 170 6
Brno město 5326 5213 184 303,90 3 0 1 0 7 25 20 6 85
Brno venkov 2324 1020 1201 132,00 86,00 6 0 0 0 35 62 76 15 15 320 25
Břeclav 2698 1219 1108 301,00 72,00 2 0 0 1 52 28 38 18 13 360 62
Zlín 3049 2084 965 204,00 107,00 24 8 14 10 13 11 7 10 311 16
Hodonín 3880 1720 2160 122,00 50,00  1 3 3 33 12 25 15 16 1490 27
Jihlava 1220 827 95,50 40,50 7 0 0 0 9 10 5 2 4 850 13
Kroměříž 1378 743 387 91,35 33,71 11 6 9 1 11 11 16 11 16 682 17
Prostějov 1033 87 596 78,01 12,90 12 1 0 2 18 13 22 32 19 838 25
Třebíč 1108 635 471 87,25 9 0 0 0 14 0 17 15 6 235 24
Uherské Hradiště 2689 1015 1387 218,00 82,00 17 11 15 16 38 27 35 29 41 718 49
Vyškov 1245 234 189 128,00 51,00 10 2 2 1 19 7 20 13 12 839 27
Znojmo 1553 107 99,31 0 0 0 1 5 1 3
Žďár n.Sáz. 1581 1261 320 98,00 92,00 10 0 0 1 9 10 2 3 150 16

Severní Morava 27953 14750 7656 7193,23 5313,99 77 14 5 1 121 120 194 90 102 7841 452
Bruntál 2310 2238 72 97,80 86,80 3 0 0 0 5 1 7 1 1 5
Frýdek Místek 2885 681 2028 276,11 31,88 16 0 0 0 36 47 53 23 37 4985 40
Karviná 3696 2599 1097 192,24 138,96 2 0 0 0 13 20 27 8 12 820 12
Nový Jičín 2629 997 742 141,43 79,00 6 5 1 0 9 12 7 7 92 18
Olomouc 1656 984 596 91,00 43,00 2 0 0 0 11 12 10 6 7 185 14
Opava 4343 2946 1397 229,00 91,00 19 0 0 0 9 2 18 16 2 41 20
Ostrava 3090 5832,00 4665,00 6 0 0 0 10 16 25 0 5 210 0
Přerov 2371 1114 970 85,00 9 2 0 0 15 10 21 11 16 850 320
Šumperk 3012 2054 329 179,00 149,00 3 1 0 0 8 12 10 11 11 638 12
Vsetín 1961 1137 425 69,65 29,35 11 6 4 1 5 11 7 4 20 11
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7. ZÁSADY PRO POUŽÍVANÍ VLASTNÍCH VOZIDEL  9. VYHLÁŠENÍ FLORISTICK É SOUTĚŽE 2014
A JEJICH ÚHRADU NA AKCÍCH ČZS o.s.

1. Použití vlastního vozidla (dále AUV) na akcích zajišťova-
ných Ústředím ČZS o.s. musí být schváleno předsedou - Základní kolo pořádá Územní sdružení ČZS.
nebo ředitelem ústředí vč. uvedení způsobu proplácení. - Zemské kolo – české + moravské pořádá komise pro práci

2. Výše úhrady p ři použití vlastního vozidla:
- při dopravě do 2 osob  bude proplaceno použití AUV ve

výši ceny hromadné dopravy nebo dle dohody,
- při dopravě 3 a více osob  bude proplaceno použití AUV

dle ZP (tj. náhrada za km včetně pohonných hmot a
dalších vedlejších výdajů - např. parkovné),

- při vyžádané doprav ě materiálu  na akce ČZS bude
proplaceno použití AUV dle ZP (tj. náhrada za km
včetně pohonných hmot a dalších vedlejších výdajů -
např. parkovné).

3. Při zajišťování hromadných akcí musí být použití AUV a
jeho úhrada stanoveny v organizačních pokynech a to ve
smyslu bodu 1 a 2.

4. Pokud je AUV použito bez předchozího souhlasu , je
jízdné propláceno ve výši ceny hromadné dopravy.

5. Pro použití AUV pro pracovní cesty je bezpodmínečně
nutné mít vozidlo havarijn ě pojišt ěno vč. sedadel , což
majitel AUV stvrzuje svým podpisem a číslem pojistky.
Pokud AUV tyto podmínky nesplňuje, nemůže být použito
pro sl. cestu a v případě nepravdivých údajů nezodpovídá
ČZS o.s. za event. důsledky havárie, odcizení a všech
nepříznivých událostí.

Schváleno PRR 19. 6. 2013

 8. FLORISTICKÁ SOUTĚŽ 2013

Na celostátní výstavě KVĚTY v Lysé nad Labem proběhlo
12. července 2013 již druhé finálové kolo floristické soutěže
ČZS. Zúčastnilo se jej 18 účastníků ze dvou zemských kol,
kteří soutěžili ve třech kategoriích (žáci – ZŠ a G, junioři – SŠ,
senioři). Ti měli za úkol během dvou hodin zhotovit dvě
aranžérská díla – dekorace na výzdobu matematické konfe-
rence s námětem Geometrie mezi květinami. Celá soutěž byla
motivovaná 120. výročím narození významného českého
matematika Eduarda Čecha.

Celostátnímu kolu předcházela zemské kola, která se
uskutečnila 25. května 2013 v Praze a  5. června 2013
v Olomouci za účasti vítězů okresních kol z Územních sdruže-
ní ČZS.

Úsilí soutěžících bylo oceněno pěknými cenami, které
věnovalo Ústředí ČZS, časopis Zahrádkář, Olomoucký kraj,
Zahradnické centrum Zetaspol Bedihošť.

Výsledné po řadí v sout ěži
kategorie žáci
1 Klatovy - Valentýna Votápková
2 Karviná - Daniela Mlčúchová 
3 Chrudim - Klára Zvolská 
4 Prostějov - Nikola Kyllarová 
5 Karviná - Denisa Medviďová
6 Kolín - Pavla Martikánová
kategorie junio ři
1 Praha-město - Lucie Ajchlerová
2 K.Vary Petra - Dlouhá
3 Kroměříž - Jan Karger
4 Opava - Jana Müllerová
5 Prostějov - Veronika Rajsiglová
6 Rychnov n/K - Karolína Machačová
kategorie senio ři
1 Kroměříž - Jana Skotková
2 Zlín - Dana Lukešová
3 Ústí n/Orlicí - Vlasta Šlezingerová
4 K.Vary - Hana Dlouhá
5 Frýdek.Místek - Vladimíra Karásková
6 Praha-město - Marie Opoldová

ČZS vyhlašuje 3. ro čník Floristické sout ěže.
Soutěž je tříkolová:

s dětmi a mládeží + ÚS ČZS.
- Celostátní finále pořádá komise pro práci s dětmi a mládeží

+ Ústředí ČZS.
Kategorie:
1. žáci ZŠ a odpovídajících ročníků G
2. junioři – žáci středních škol
3. senioři (dospělí)

Termíny a místa konání pro rok 2014 budou upřesněna na
webových stránkách svazu a v časopisu Zahrádkář.

 10. MLADÝ ZAHRÁDKÁ Ř 2013

Dějištěm 26. ročníku soutěže Mladý zahrádkář se stalo ve
dnech 21.6. -23.6.2013 již podruhé královské město Klatovy.
Soutěž proběhla v prostorách Střední zemědělské a potravi-
nářské školy v Klatovech. Zapojilo se do ní 78 soutěžících
z 37 územních sdružení.

Ve večerních hodinách si po slavnostním zahájení prohlédli
účastníci barokní lékárnu U bílého jednorožce a zdolali 226
schodů na Černou věž s krásným výhledem na celé Klatovy.

V sobotu dopoledne probíhala vlastní soutěž. Na soutěžící
čekal písemný test se čtyřiceti otázkami a dále poznávání
rostlin a semen. Na ni navazovala zajímavá beseda se
zástupci specializované ZO ČZS Pěstitelé klatovských
karafiátů zaměřená na pěstování těchto krásných rostlin.
Odpoledne všichni účastníci navštívili hrad Velhartice a
šlechtitelskou stanici VESA Velhartice, kde měli možnost se
seznámit se šlechtěním brambor, ale také ochutnat výborné
bramboráčky.

Večer již všichni netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků.
Kromě radosti z umístění potěšily i pěkné ceny, které věnovali
Plzeňský kraj, město Klatovy, Zahradnictví Papež – Klatovy,
SZO ČZS Pěstitelé Klatovských karafiátů, časopis Zahrádkář,-
Ústředí ČZS Praha, Plastimex Prostějov, SEMO Smržice,
Zahradnictví Novosadovi Hrdibořice.

Výsledné po řadí - kategorie A (mladší žáci)
   Jméno okres body
1 Přerostová Lucie Klatovy 60
2 Chvojková Anežka Praha 54
3 Zajíček Dominik Prostějov 52
4 Skalová Anna Plzeň-jih 52
5 Nechuta Jan Blansko 51
6 Stehlíková Marta Hodonín 50
7 Šmíro Václav Plzeň-město 50
8 Mikolášová Iveta České Budějovice 50
9 Belzová Aneta Chrudim 49
10 Vokálová Kateřina Kolín 47
11 Ambrož David Prostějov 47
12 Olbrechtová Eliška Nový Jičín 46
13 Heger Karel Benešov  44
14 Bláhová Marie Žďár n.S  42
15 Bilaničová Kristýna Šumperk 41
16 Bělková Dorota Rychnov n.Kn. 41
17 Hanušková Marika Břeclav 40
18 Krabcová Nikola Kladno 40
19 Dymaszová Markéta Karviná 39
20 Polášek Dominik Zlín 39
21 Bártek Jiří Kroměříž 39
22 Matlochová Natálie Přerov 38
23 Jedličková Tereza Karviná 38
24 Jedličková Adéla Ústí n.O. 37
25 Požár Jaroslav Rakovník 36
26 Macek Jan Třebíč 34
27 Bohuslavová Barbora  Plzeň-sever 34
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28 Galuščáková Kateřina Náchod 34
29 Oczka Vojtěch Opava 32
30 Asszonyi Anna Ostrava 31
31 Košňarová Barbora Svitavy 31
32 Kročilová Nikola Jihlava 27
33 Kolář Roman Cheb 27
34 Vidlička Marek Frýdek-Místek 24
35 Ďuráčová Natálie Pardubice 22
36 Vyskočilová Iva Praha-východ 19
37 Bořuta Přemysl Karlovy Vary 19

Výsledné po řadí - kategorie B  (starší žáci)

1 Koštíř Vojtěch Praha město 69
2 Mlčúchová Daniela Karviná 69
3 Šnajdr Roman Prostějov  68
4 Bracek Filip Blansko 64
5 Rudolf Jiří Jihlava 62
6 Kešeláková Lenka  Nový Jičín 62
7 Brichcín Jiří Plzeň město 60
8 Skřipčák Tony Ostrava 60
9 Červenka Ondřej  Kladno 59
10 Šachta Ondřej Č.Budějovice 58
11 Bartek Vojtěch Frýdek-Místek 56
12 Majerová Lenka Klatovy 55
13 Kimák Šimon Chrudim 54
14 Brada Martin Pelhřimov 54
15 Kučírek Marek Kolín 52
16 Skala Roman Plzeň jih 52
17 Horáková Jiřina Hodonín 52
18 Sobelová Tereza Karviná 51
19 Davidová Michaela Náchod 49
20 Hrbata Martin Prostějov 49
21 Markulček Petr Přerov 49
22 Gyénová Gabriela Ústí n/Orlicí 48
23 Fleischhans Richard Benešov 48
24 Pilařová Berenika Praha východ 48
25 Šnebergerová Nikola Plzeň sever 46
26 Vlčková Nicol Pelhřimov 45
27 Kašník Jan Cheb 40
28 Galliková Diana Pardubice 37
29 Žáková Lucie Břeclav 37
30 Havránek Viktor Šumperk 37
31 Hlaváčová Zuzana Svitavy 37
32 Hladíková Tereza Tachov 35
33 Dehnerová Lucie Opava 34
34 Zbořilová Tereza Kroměříž 33
35 Zaoralová Radka Zlín 33
36 Svobodová Viktorie Třebíč 33
37 Špringrová Klára Rychnov n/K 32
38 Procházka Martin Žďár n/S 32
39 Drblíková Sára Uh.Hradiště 29

 11. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 
MLADÝ ZAHRÁDKÁ Ř pro rok 2014

MLADÝ ZAHRÁDKÁ Ř 2014 – 27. ročník
Národní kolo se uskute ční v Rakovníku.
Soutěž je dvoukolová:
- Okresní kola (duben – květen 2014) pořádají Územní

sdružení ČZS.
- Národní kolo (červen 2014) pořádá komise pro práci

s dětmi a mládeží + Ústředí ČZS. Podzimní výstava výp ěstků ze zahrad a vinohrad ů . Brno
Kategorie:
1. mladší žáci - 4.–6. třída ZŠ a G ŽIVOT NA ZAHRADĚ . . . . . . . . . . . Ostrava - Černá louka
2. starší žáci - 7.–9. třída ZŠ a G

Termín p řihlášky je do 25. 5. 2014 na Úst ředí ČZS.
Do národního kola postupují vítězové okresních kol.

V případě umístění na 1.–3. místě v NK může výjimečně ÚS
vyslat následující rok do národního kola dva účastníky.

Při rovnosti bodů v celkovém hodnocení soutěžících
rozhoduje o pořadí počet bodů v poznávačkách.

SOUTĚŽE ČZS V ROCE 2013 SPONZORSKY 
PODPOŘILY ZEJMÉNA

Plzeňský kraj, Olomoucký kraj, m ěsto Klatovy, Zahradnic-
tví Papež Klatovy, Zahradnické centrum Zetaspol Bedi -
hoš ť, Zahradnictví Novosadovi Hrdibo řice, SZO ČZS
Pěstitelé klatovských karafiát ů, SEMO Smržice, Plastimex
Prost ějov .

Český zahrádká řský svaz d ěkuje 
všem sponzor ům za jejich podporu sout ěžím.

Mgr. Vlasta Ambrožová, komise pro práci s dětmi a mládeží

 12. POCHLUBTE SE SVÝMI ZAHRÁDKAMI

Český zahrádkářský svaz vyhlásil v letošním roce pro své
členy fotosoutěž „Naše zahrádková osada“ . Každý, kdo se
chce pochlubit svou upravenou zahrádkou, může posílat své
fotografie ještě do 20. září. Vzhledem k tomu, že do srpna byl
zájem o tuto soutěž pouze minimální, hrozí, že soutěž
nakonec nebude vyhodnocena. Vybrán měl být nejlepší
snímek z každého kraje, který by se následně objevil v kalen-
dáři ČZS pro rok 2014. Ten bude pro členy ČZS nabídnut i
k prodeji, náhled kalendáře bude koncem roku zveřejněn na
stránkách ČZS. Pro zaslání fotografií máte tedy několik málo
posledních dní. Dvě fotografie své zahrádky či zahrádkové
osady, které odpovídají vyhlášenému tématu zašlete na
e-mail fotosoutez@czsos.cz. Fotografie musí mít minimální
velikost  1280 x 1024 pixelů (cca 1,2 Mpx). Maximální velikost
souboru 4 MB.

Do předmětu zprávy uveďte fotosoutěž, své příjmení a kraj,
v němž byl snímek pořízen, např. Fotosoutěž, Novák, Středo-
český. Další podrobnosti, jako je celé jméno, telefonické
spojení, přesné místo pořízení fotografie (název základní
organizace) atd. uveďte do těla zprávy. 

Pokud chcete usilovat o zařazení svého snímku do kalendá-
ře ČZS pro rok 2014, musíte mít k dispozici fotografii o min.
velikosti 4500 x 3000 px, která umožňuje tisk v kvalitě 300 dpi
na formát B4 a kterou nám na vyžádání zašlete.

Všechny informace o soutěži najdete na:
- www.zahradkari.cz/soutez/foto.

Ing. Zdena Jankovičová, organizační odd. Ústředí ČZS

 13.  VÝSTAVY A PŘÍBUZNÉ AKCE 2013 - pokra čování

Pokračování seznamu výstav uveřejněného v článku 26
Věstníku 1/2013 o nově nahlášené akce.

ZÁŘÍ
Podzimní trvalky . . Pr ůhonice - dendrologická zahrada
7. 9. Komentovaná exkurze. Lektor: Adam Baroš
Výstava bonsají . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prost ějov
13.-15. 9. BK Haná při ZO ČZS Prostějov 1. v Rajské zahradě.
Výstava bonsají . . . . . . . . . Brodek u Prost ějova - zámek
13.-15. 9. BK Haná při ZO ČZS Prostějov. Ukázky tvarování.
Výstava ji řinek . . . Česká Skalice, Muzeum B. N ěmcové
13.-15. 9. Na 150 druhů jiřinek ve volné výsadbě k objednání.
Jedovaté rostliny . . . Pr ůhonice - dendrologická zahrada
21. 9.  Komentovaná exkurze. Lektor: Samuel Burian.
Zahrada Věžky 2013 . . . . . . . . . . . . . Věžky u Krom ěříže
25.-29. 9.  Zahradnická a hobby prodejní výstava.

26.-28. 9.  Pořádá ÚS ČZS Brno na Mendlově náměstí.

27.-29. 9.  Podzimní výstava pro zahrádkáře a včelaře.
Vysokoveselský Krtek . . . . . . . . . . . . Vysoké Veselí, KD
27.-29. 9. Pořádá ZO ČZS, + soutěž o nejdelší paprikový lusk.
Pohádkové krajinky ze sukul. rostlin . . . . . Brno Bystrc
27.9.-6.10. Pořádá Sukulent Honc v ZC Čtyřlístek.
Výstava ovoce, zeleniny a kv ětin . Míškovice u Holešova
28.-29. 9. V KD pořádá ZO ČZS doplněno o soutěž výpěstků.
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ŘÍJEN
Tradi ční zahrádká řská výstava . . . . . . . Lázn ě Bělohrad
3.-6. 10. Pořádá ZO ČZS v Památníku K.V. Raise.
Okresní výstava ovoce, zeleniny a kv ětin . . . . . . . Krnov
4.-5. 10. Pořádá ÚS Krnov v paláci Silesia.
Zahrada Pošumaví VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . Klatovy, KD
4.-7.10.  Výst. Zeleniny ovoce a květin s mezinárodní účastí.
Tvarování bonsají . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prost ějov
5. 10. Pořádá BK Haná při ZO ČSZ Prostějov 1.
Ovocná řský den . . . . . . . . . . . Horní B ělá, Kulturní d ům
5. 10. - 9 hod. Ing. Josef Vačkář – Choroby a škůdci jádrovin.
Okresní výstava ovoce a zeleniny . . . . . .  Machová, KD
5.-6. 10. Nejlepší kolekce jablek a nejlepší jablko Machová.
Výstava ovoce, zeleniny, kv ětin . . . . . . . . . . Paskov, KC
5.-7. 10. Pořádá ZO ČZS a město Paskov v bývalé sokolovně.
Výstava ovoce, zeleniny a v čelařství . Nové Hod ějovice
5.-7. 10. Pořádá ZO ČZS a ČS Včelařů České Budějovice.
Orchidea bohemica 2013 . . . . . . . . Praha - PVA Let ňany
10.-13. 10. Prodejní výstava orchidejí.
Dřeviny a jejich využití . . . Pr ůhonice - dendro. zahrada
12. 10. komentovaná exkurze. Lektor: Eva Kopecká
Výstava chryzantém, ovoce a zeleniny Žumberk u N.Hr adů
12.-13. 10. Pořádá SZO ČZS Chryzantéma ve tvrzi Žumberk.
Barvy podzimu . . . Pr ůhonice - dendrologická zahrada
19. 10. Komentovaná exkurze. Lektor: Josef Souček

Údaje i termíny jsou jen informativní a mohou se bez
našeho vědomí změnit - více na webových stránkách ČZS.

Ing. Miloš Kožešník, organizační odd, Ústředí ČZS

 14. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 9. dubna oslavila své 88 narozeniny přítelkyně Helena
Hauptmanová , dlouholetá členka ZO Jinice a současná
jednatelka Územního sdružení ČZS Příbram. Činnost pro
Územní sdružení pečlivě a obětavě vykonává již více než 30
let. Je držitelkou několika svazových vyznamenání. 

Děkujeme jí za její obětavou práci pro ÚS Příbram a přeje-
me jí do dalších let více zdraví a osobní pohodu.

Zahrádkářský svaz zastihla smutná zpráva, že dne 14. 8.
zemřel ve svých 106 letech nejstarší člen ČZS a nejstarší
muž České republiky

př. Jan Nitka.
Byl zákládajícím členem zahrádkářské organizace Tršice,

které 30 let předsedal a dále zůstal v řadách ČZS jako čestný
předseda. Zahradničení nebylo pouze jeho celoživotním
koníčkem, ale i povoláním. V tomto oboru získal spoustu
ocenění republikového významu. Přítel Jan Nitka v rámci
svých možností do posledních chvil navštěvoval místní akce
a především zahrádkářské výstavy a začátkem letošního roku
se dokonce osobně účastnil i volby prezidenta republiky.

Přítel Jan Nitka by se dne 22. 11. 2013 dožil 107 let.

Všichni členové ZO Tršice budou vzpomínat na vše, co pro
zahrádkáře a obec Tršice udělal. 

Čest jeho památce
ZO ČZS Tršice spolu s ÚS ČZS Olomouc

 15. KALENDÁŘ PRÁCE NA ZAHRÁDCE 2014

Vážené zahrádká řky, vážení zahrádká ři,
dovolujeme si Vám nabídnout 15. pokračování oblíbeného
týdenního stolního kalendáře RNDr. Stanislava Pelešky:

"Práce na zahrádce - XV"
na rok 2014

s řadou užitečných a praktických rad, které čekají, až si je
sami ověříte při vaší pěstitelské práci na zahrádce i doma.

Kalendář vás opět provede celoročními starostmi i radostmi
zahrádkáře. Připomene co a kdy zasít, zasadit, ošetřit proti
škůdcům a plevelům, kdy sklízet jednotlivé druhy zeleniny a
ovoce v užitkové části zahrady a jak si poradit s okrasnou
zahrádkou. Nebudou chybět ani rady pro milovnice a milovní-
ky pokojových rostlin.

Kalendář má formát 210x148 mm, 62 celobarevných stran
a kartónový stojánek. Vyjde v červenci 2013.

Cena kalendáře je 89,- Kč. Pro členy ČZS jsme připravili
zajímavé slevy:

Slevy pro  organizace ČZS
při odběru 5 až 10 výtisků . . . . . . . množstevní sleva 20%
11 až 30 výtisků . . . . . . . . . . . . . . . množstevní sleva 25%
31 až 50 výtisků . . . . . . . . . . . . . . . množstevní sleva 30%
nad 50 výtisků . . . . . . . . . . . . . . . . množstevní sleva 35%

K cen ě je účtováno poštovné a balné.
V objednávce uvádějte prosím způsob platby (faktura,

dobírka, v hotovosti) a přesnou adresu včetně IČ a DIČ.
Chcete- li dodat zboží na jinou než fakturační adresu, uveďte
prosím úplné údaje.

Bližší informace vám rádi poskytneme a objednávky přijímá-
me na adrese:
Vydavatelství MAC, spol. s r.o., 
Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice,
tel.: 226 218 864, fax: 226 218 865, e-mail: info@vydamac.cz,
internetové knihkupectví: http://knihy.vydavatelstvimac.cz

 16. ŠKOLENÍ  K OCHRAN Ě ROSTLIN

Zákony a vyhlášky z oblasti ochrany rostlin prošly v roce
2012 rozsáhlou novelizací, která mimo jiné přináší i výrazné
omezení prodeje a použití přípravků na ochranu rostlin. 

Proto Ústředí  připravuje ve spolupráci s Českou společnos-
tí rostlinolékařskou pro rok 2014 školení o současných pra-
vidlech, možnostech a omezeních. Školení bude  součástí
vzdělávání instruktorů a absolventi takto získají základní
osvědčení I. kategorie „Odborné způsobilosti pro nakládání
s přípravky na ochranu rostlin“. 

Ing. Ivan Branžovský, ředitel Ústředí
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