
1

ČÍSLO 3/2013

V Ě S T N Í K
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS o.s. 
KONANÉHO VE DNECH 15.-16. 11. 2013

v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích

8. zasedání se zúčastnilo 70 členů, tj. 92 %, 6 členů bylo
omluveno. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci
ústředí ČZS. Po diskusi, ve které bylo předneseno 23 diskus-
ních příspěvků, 8. zasedání RR ČZS:

1. Bere na vědomí:
- informaci o stavu neuhrazených členských příspěvků za rok

2011, 2012 a 2013
- informaci o čerpání rozpočtu za 1-9/2013
- informaci o nákladech na pomologický seminář v Hradci

Králové
- informaci o úpravě prodejních cen Zahrádkáře
- informaci šéfredaktora o časopisu Zahrádkář
- vyhodnocení XII. Mezinárodního pomologického semináře
- informaci o úpravě registračních listů pro ZO a ÚS v souvis-

losti s novým Občanským zákoníkem
- informaci o soutěžích pro mladé zahrádkáře

2. Schvaluje:
- zápis ze 7. zasedání RR ČZS
- zprávu předsedy ČZS Ing. Jana Hinterholzingera, CSc. o
činnosti představenstva RR za období od 7. zasedání RR
z 5. a 6. 4. 2013

- zprávu předsedy RS RR ČZS Ing. Josefa Valenty o prove-
dené revizi ve dnech 4.- 6. 11. 2013

- zprávu ředitele ústředí ČZS Ing. Ivana Branžovského, CSc.
o činnosti ústředí ČZS za období od 7. zasedání RR

- výsledek hospodaření ústředí ČZS za rok 2012 se ziskem
3 850 401,34 Kč s tím, že, podle usnesení 6. zasedání
republikové rady bude čistý zisk vložen do Fondu rozvoje
ČZS

- výsledek hospodaření ve fondech ČZS za rok 2012
- úpravu výše úroku za půjčky do Svépomocného fondu ČZS

s výpovědní lhůtou 1 rok z 0,5 % na 0,4 %, 2 roky z 1,5 %
na 0,8 % a 3 roky z 1,9 % na 1 %

- potvrzuje usnesení představenstva RR o úpravě prodejních
cen Zahrádkáře z 24 na 28 Kč u jednoho čísla a celoroční
předplatné z 288 Kč na 336 Kč, ve volném prodeji z 32 na
34 Kč za jeden výtisk, zlevněnou cenu pro ZO a ÚS ze
144 Kč na 180 Kč a cenu stránky plošné inzerce z 80 tisíc
na 98 tisíc Kč

- návrh rozpočtu ústředí ČZS na rok 2014 s možnou odchyl-
kou do výše 1 mil. Kč

- návrh svazových ocenění pro rok 2014 včetně finančního
ocenění

- výši členské známky pro rok 2014 ve výši 100 Kč a její
rozdělení - 40 % pro ZO, 30 % pro ÚS, 25 % pro ústředí
ČZS, 4 % do FR ČZS a 1 % do Rizikového fondu ČZS

- organizační opatření pro volební rok 2014
- návrh stanov ČZS v souladu s novým Občanským zákoní-

kem
- způsob vyřízení a zapracování připomínek do návrhu

stanov ČZS

- příspěvek 50 Kč z fondu rozvoje ČZS na každého účastníka
územní konference 2014 (podle prezenční listiny) všech ÚS
ČZS

Příspěvky z Fondu rozvoje ČZS
(u všech příspěvků byly předloženy a překontrolovány
stanovené doklady)
ÚS ČZS Cheb č. org. 302000 – příspěvek 10 tis. Kč na

dokončení opravy budovy.
ÚS ČZS Teplice č. org. 409000 – příspěvek 10 tis. Kč na

obnovu PC.
ZO ČZS 1 Nymburk č. org. 108001 – příspěvek 12 tis. Kč na

opravu moštárny. 
ZO ČZS Klatovy II Markyta č. org. 304043 – příspěvek 3 tis.

Kč na opravu vodovodního řadu v osadě.
ÚS ČZS Praha město č. org. 800000 – příspěvek 800 Kč na

občerstvení při soutěži floristů.
ZO ČZS Mirovice č. org. 2050005 – příspěvek 12 tis. Kč na

profinancování plynofikace moštárny. Schválení bezúročné
půjčky ve výši 50 tis. Kč se splatností 2 let, na profinancová-
ní plynofikace moštárny. 

ÚS ČZS Brno-venkov č. org. 603000 – příspěvek 10 tis. Kč
na obnovu PC.

ÚS ČZS Chrudim č. org. 503000 - příspěvek 10 tis. Kč na
obnovu PC. 

ZO ČZS Katovice č. org. 207004 – příspěvek 13 tis. Kč na
koupi pasterizátoru pro moštárnu.

ZO ČZS Katovice č. org. 207004 – poskytnutí bezúročné
půjčky ve výši 50 tis. Kč na profinancování koupě pasterizá-
toru pro moštárnu.

ZO ČZS Chudenice č. org. 304006 – příspěvek 8 tis. Kč na
koupi lisu pro moštárnu.

ZO ČZS Česká Skalice č. org. 505003 – příspěvek 13 tis. Kč
na opravu budovy ZO.

ZO ČZS Lužice č. org. 606025 - příspěvek 14 tis. Kč na
opravu kanalizační přípojky v osadě.

ZO ČZS Staré Město č. org. 611036 - příspěvek 15 tis. Kč na
opravu spolkové budovy.

ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou č. org. 507000 – příspěvek
1 300,-Kč na občerstvení pro soutěžící na okresním kole MZ
a pro soutěžící „Floristické soutěže“.

ÚS ČZS Chrudim č. org. 503000 - příspěvek 1 050 Kč na
občerstvení pro soutěžící na okresním kole „Floristické
soutěže“.

ÚS ČZS Olomouc č. org. 705000 - příspěvek 1 600 Kč na
občerstvení pro soutěžící na okresním kole „Floristické
soutěže“.

ÚS ČZS Opava č. org. 706000 - příspěvek 3 050 Kč na
občerstvení pro soutěžící na okresním kole „Floristické
soutěže“ a na okresní kolo MZ.

ÚS ČZS Klatovy č. org. 304000 - příspěvek 1 800 Kč na
občerstvení pro soutěžící na okresním kole MZ.

ÚS ČZS Svitavy č. org. 509000 - příspěvek 1 750 Kč na
občerstvení pro soutěžící na okresním kole „MZ“.

ÚS ČZS Třebíč č. org. 610000 - příspěvek 1 700 Kč na
občerstvení pro soutěžící na okresním kole „MZ“.

ÚS ČZS Praha-město č. org. 800000 - příspěvek 2 200 Kč
na občerstvení pro soutěžící na okresním kole „MZ“.
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ÚS ČZS České Budějovice č. org. 201000 - příspěvek ZO ČZS Hostivař č. org. 810006 - příspěvek 10 tis. Kč na
1 300 Kč na občerstvení pro soutěžící na okresním kole MZ.

ZO ČZS Bystřice p.H. č. org. 608001 - příspěvek 10 tis. Kč
na dokončení rekon. klubovny a moštárny ve vlastnictví ZO.

ZO ČZS Žamberk č. org. 511025 - poskytnutí bezúročné
půjčky ve výši 30 tis. Kč na profinancování rekonstrukce
moštárny.

ZO ČZS Žamberk č. org. 511025 - příspěvek 10 tis. Kč na
dokončení rekonstrukce moštárny.

ÚS ČZS Pelhřimov č. org. 204000 - příspěvek 1 000 Kč na
občerstvení dětí při soutěži MZ.

ÚS ČZS Olomouc č. org. 705000 - příspěvek 1 950 Kč na
občerstvení dětí při soutěži Zemského kola ve floristice.

ÚS ČZS Nový Jičín č. org. 704000 - příspěvek 2 200 Kč na
občerstvení pro soutěžící na okresním kole MZ.

ÚS ČZS Kroměříž č. org. 608000 - příspěvek 1 850 Kč na
občerstvení dětí při soutěži Okresního kola ve floristice
2013.

ÚS ČZS Karviná č. org. 703000 - příspěvek 1 400 Kč na
občerstvení dětí při soutěži Okresního kola ve floristice
2013.

ÚS ČZS Brno-venkov č. org. 603000 - příspěvek 3 tis. Kč na
stěhování.

ÚS ČZS Kladno č. org. 103000 - příspěvek 1650 Kč na
občerstvení MZ 2013. 

ÚS ČZS Prostějov č. org. 609000 - příspěvek 4 550 Kč na
občerstvení dětí při soutěži Okresního kola ve floristice 2013
a soutěži MZ 2013. 

ÚS ČZS Benešov č. org. 101000 - příspěvek 10 000 Kč na
obnovu PC. 

ÚS ČZS Kladno č. org. 103000 - příspěvek 2 000 Kč na
zakoupení věnce na akci „LIDICE“.

ÚS ČZS Ostrava č. org. 707000 - příspěvek 10 tis. Kč na
obnovu PC.

ZO ČZS Plzeň-Litice č. org. 305012 - příspěvek 10 tis. Kč na
drtič ovoce.

ZO ČZS Vizovice č. org. 605026 - příspěvek 12 tis. Kč na
opravu budovy.

ZO ČZS Sokolí Vrch č. org. 402013 - příspěvek 10 tis. Kč na
opravu přehrady na užitkovou vodu.

ZO ČZS Bartovice č. org. 707001 - příspěvek 10 tis. Kč na
opravu budovy a moštárny.

ZO ČZS Poruba Ves č. org. 707015 - příspěvek 9 tis. Kč na
opravu drtiče moštárny.

Příspěvky z Rizikového fondu ČZS
(u všech příspěvků bylo doloženo poškození majetku ZO
z povodní)
ZO ČZS Svatava č. org. 309025 - příspěvek 3 tis. Kč na

pomoc při povodni v lednu 2013. 
ZO ČZS Sadov č. org. 303019 - příspěvek 10 tis. Kč na

odstranění škody, která byla způsobena neznámým pacha-
telem. (Vytrhané litinové trubky v délce 54 m).

ZO ČZS Sezimovo Ústí II. č. org. 208003 - příspěvek 10 tis.
Kč na likvidaci povodňových škod z června 2013.

ZO ČZS Sezimovo Ústí II. č. org. 208002 - příspěvek 10 tis.
Kč na likvidaci povodňových škod z června 2013.

ZO ČZS Neratovice č. org. 106002 - příspěvek 10 tis. Kč na
likvidaci povodňových škod z června 2013.

ZO ČZS Vepřek č. org. 106019 - příspěvek 10 tis. Kč na
likvidaci povodňových škod z června 2013.

ZO ČZS Křemen č. org. 106058 - příspěvek 10 tis. Kč na
likvidaci povodňových škod z června 2013.

ZO ČZS Veltrusy č. org. 106011 - příspěvek 10 tis. Kč na
likvidaci povodňových škod z června 2013.

ZO ČZS Řež u Prahy č. org. 109064 - příspěvek 10 tis. Kč na
likvidaci povodňových škod z června 2013.

ZO ČZS Jitřenka č. org. 403055 - příspěvek 8 tis. Kč na
likvidaci škod po přívalové vodě.

likvidaci povodňových škod z června 2013.
ZO ČZS Višňovka č. org. 506069 - příspěvek 10 tis. Kč na

likvidaci škod po přívalové vodě.

3. Ukládá:
a) představenstvu ČZS:
- dopracovat jednací a volební řád v souladu s novými

stanovami a dát ho v lednu 2014 k dispozici všem ZO, SZO
a ÚS.

- uskutečnit v březnu oblastní porady k objasnění změn
v důsledku nového Občanského zákoníku v podmínkách
ČZS.

- upravit návrhy nových registračních listů do 15. 1. 2014 a
vyvěsit je na webových stránkách www.zahradkari.cz.

b) členům RR ČZS:
- přispět k dořešení dluhů za členské příspěvky 2011, 2012

a 2013.
- podílet se na přípravě výročních schůzí a územní konferen-

ce ve svém ÚS.

c) předsedovi ČZS:
- vyhodnotit diskusi z 8. zasedání RR ČZS, zabezpečit její

využití v další činnosti.
- zabezpečit vydání Věstníku č. 3/2013 s výsledky jednání 8.

zasedání RR ČZS s textem nových stanov a vydat na
začátku roku 2014 jednací a volební řád podle nových
stanov.

d) ÚS, ZO a SZO:
- organizovat výroční členské schůze a územní konference

v souladu se schváleným „Organizačním zabezpečením
volebního roku 2014“.

Usnesení bylo projednáno členy RR ČZS s následujícím
výsledkem:

Pro usnesení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Proti usnesení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Zdrželi se: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Usnesení bylo schváleno dne 16. 11. 2013

 2. NOVÉ STANOVY 
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

Rozhodnutím RR ČZS z 16. 11. 2013 byla završena téměř
roční příprava nových stanov ČZS, které bylo nutné vydat
v návaznosti na úpravu spolkové činnosti novým občanským
zákoníkem s účinností od 1. 1. 2014. Návrh stanov byl
v průběhu přípravy podroben širokému vnitrosvazovému
připomínkovému řízení, jehož se zúčastnily všechny republi-
kové orgány, možnost připomínek využily i územní orgány
svazu a jeho organizační jednotky. 

Připomínky uplatnilo 72 respondentů, kteří vznesli 263
připomínek obsahového i formálního charakteru, z nichž více
jak 160 bylo zcela nebo částečně akceptováno. Výsledkem je
dokument, na jehož základě bude po registraci příslušným
státním orgánem ČZS v souladu s obecnou právní úpravou
nadále vyvíjet svoji činnost.

Vedle stanov se připravuje nový jednací a volební řád,
který bude publikován začátkem příštího roku. V návaznosti
na tyto normy jsou v tomto Věstníku v podobě samostatné
přílohy vloženy nové registrační listy, které budou hlavním
identifikačním dokumentem organizačních jednotek svazu a
bude nutné je vyplnit a zaslat Ústředí svazu po volbách na
výročních schůzích ZO a územních konferencích. Podrobné
pokyny k vyplnění registračních listů jsou součástí přílohy.

JUDr. Ladislav Labuta
tajemník RR a předseda právní komise RR ČZS
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STANOVY
Českého zahrádkářského 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"), kterou 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 pojme-
nováním a názvem místa působení,

c) Specializovaná základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu (dále jen "základní organizace")
s eventuálním pojmenováním a názvem místa působe-
ní;

jejíž vznik je podmíněn zápisem do veřejného rejstříku  a je2)

vedena v evidenci svazu.
(8) Z právních jednání organizační jednotky, vzniklých přede

dnem jejího zápisu do veřejného rejstříku, je svaz oprávněn
a zavázán společně a nerozdílně s organizační jednotkou.
Ode dne zápisu organizační jednotky do veřejného rejstříku
ručí svaz za dluhy organizační jednotky pouze do výše
hodnoty likvidačního zůstatku organizační jednotky po vypořá-
dání všech závazků organizační jednotky.

(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 a jeho organizačních jednotek
(1)  Hlavním předmětem činnosti svazu a jeho organizač-

ních jednotek 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,

d) hájit zájmy členů svazu, poskytovat jim organizační,
právní a poradenskou pomoc.

(2) K hlavnímu předmětu činnosti svazu uvedenému
v odstavci 1 svaz, zejména

a) popularizuje výsledky vědy, odborné poznatky a prak-
tické zkušenosti o přírodě, o pěstování ovoce, zeleniny,
vinné révy, květin a dalších rostlin a o jejich ochraně
před škodlivými vlivy,

b) pořádá pro členy svazu a veřejnost přednášky, seminá-
ře, praktické instruktáže, výstavy, soutěže, zájezdy,
exkurze a další formy vzdělávací činnosti se zaměře-
ním na poznávání přírody, na pěstitelskou činnost,
zpracování, konzervaci a další formy využití ovoce,
zeleniny a 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 a dospělé osoby,
f) organizuje soutěže pro mládež,
g) uplatňuje zdravý životní styl,
h) ovlivňuje mezilidské vztahy,
i) usiluje o to, aby územní samosprávné celky stabilizova-

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

j) spolupracuje s dalšími spolky a institucemi s obdobným
odborným a zájmovým zaměřením,

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

(3) Vedlejším předmětem hospodářské činnosti svazu a
jeho organizačních jednotek 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 podpoře zahrádkářské činnosti a k hospodárnému
využití svazového majetku,

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

HLAVA II
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SVAZU, HLASOVÁNÍ V OR-

GÁNECH SVAZU A SCHOPNOST USNÁŠET SE
§ 3

Orgány svazu a organizačních jednotek, 
další svazové instituce

(1) Orgány svazu a organizačních jednotek jsou 
A. Republikové orgány svazu

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 (dále jen "rozhodčí komise").

B. Územní orgány svazu a orgány organizačních jednotek
a) územní sdružení
1. konference územního sdružení Českého zahrádkářské-

ho svazu, (dále jen "územní konference") - nejvyšší
orgán územního sdružení,

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

3. představenstvo územního sdružení - kolektivní statutár-
ní orgán územního sdružení,
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4. kontrolní komise územního sdružení. (10) Funkce ve vzájemném kontrolním vztahu jsou u téže
b) základní organizace
1. členská schůze - nejvyšší orgán základní organizace,
2. výbor základní organizace (dále jen "výbor") - kolektivní

statutární orgán základní organizace; u základní
organizace s počtem do 10 členů svazu může být
statutární orgán individuální (předseda základní organi-
zace),

3. kontrolní komise základní organizace.
(2) Další svazové instituce
1. Ústředí svazu,
2. odborné komise a pracovní komise,
3. Krajská koordinační rada.

§ 4
Úprava funkčnosti orgánů svazu a organizační jednotky

(1) Orgány svazu a organizačních jednotek uvedené v § 3
odst. 1 těchto stanov jsou voleny. Výjimkou je pouze členská
schůze základní organizace.

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

(3) Funkční období členů volených orgánů svazu a organi-
začních jednotek je 5 let; počátek a konec funkčního období
je závazný pro všechny volené orgány svazu a organizačních
jednotek. 

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

konference všichni členové svazu na členské schůzi
základní organizace 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
delegát.

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

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

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

- na každých započatých 100 členů svazu základní
organizace jeden delegát,

d) územní sdružení, vzniklé v jiném časovém úseku,
podřídí své volební období 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, (3) Člen svazu v případě omluvené nepřítomnosti a neudě-
podřídí své volební období vyhlášenému pětiletému
období.

(7) V případě nezbytné potřeby mohou členové volených
orgánů svazu a organizačních jednotek, jejichž počet neklesl
pod polovinu, kooptovat člena svazu 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.

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 jsou rozhodnutím nejvyššího
orgánu svazu podle potřeby sdruženy v územním sdružení
v rámci teritoria kraje 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
písm. b) a odstavce 5 písm. b).

(16) Rozhodnutí kteréhokoliv orgánu svazu a organizační
jednotky 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 při
aplikaci stanov v praxi.

(18) Jednání orgánů svazu a organizačních jednotek
upravuje 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
v rozsahu zástupčího oprávnění uvedeném v plné moci. Na
zasedání členské schůze může být člen svazu rovněž
zastoupen osobou blízkou v rozsahu zástupčího oprávnění
uvedeném v plné moci; zvláštní formou zastupování na
zasedání členské schůze je zastupování člena svazu jeho
manželem.

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 jeho hlasu se považuje za účast při hlaso-
vání.

(4) Každý člen svazu má jeden hlas. 
(5) Orgány svazu nebo organizační jednotky jsou schopny

se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů
orgánu svazu nebo organizační jednotky; členská schůze
základní organizace je schopna se usnášet za účasti nejméně
jedné třetiny členů svazu, vedených v seznamu členů základní
organizace, pokud ve stanovách není upraveno jinak.

(6) K přijetí usnesení orgánu svazu nebo organizační
jednotky je třeba většiny hlasů přítomných členů svazu v době
usnášení, pokud ve stanovách není dále upraveno, že k přijetí
usnesení je zapotřebí dvou třetin hlasů jeho přítomných členů
svazu nebo dvou třetin všech hlasů jeho členů svazu v době
usnášení (kvalifikovaná většina).
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HLAVA III (5) Vyloučený člen svazu může do 15 dnů od doručení
ČLENSTVÍ VE SVAZU rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout v písemné formě, aby

§ 6
Vznik členství ve svazu

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

(2) Členství ve svazu (dále jen "členství") vzniká
a) při založení základní organizace zakládajícími členy,
b) přijetím fyzické osoby výborem 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) Je-li přijetí za člena svazu výborem odmítnuto, má

uchazeč o členství právo se odvolat k členské schůzi, jejíž
rozhodnutí je konečné. 

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

(5) Člen svazu je členem pouze v jedné základní organizaci;
k uspokojení svých zájmů může hostovat a vyvíjet činnost i (1) Jestliže člen svazu poruší zvláštní právní předpisy,
v jiných základních organizacích. Pokud je člen svazu uživate- stanovy a ostatní vnitrosvazové normy, může příslušný orgán
lem pozemku v zahrádkové osadě, je členem základní svazu uložit členovi svazu písemným rozhodnutím pořádkové
organizace, při níž je zahrádková osada zřízena. Je-li uživate- opatření.
lem pozemku ve více zahrádkových osadách, je místo členství (2) Návrh k uložení pořádkového opatření podává kterýkoliv
závislé na jeho dohodě s příslušnou základní organizací. člen svazu nebo orgán svazu, a to orgánu příslušnému

§ 7
Zánik členství ve svazu

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

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

b) zrušením členství pro neplacení členských a účelových
příspěvků pokud člen svazu nezaplatí členský a účelo-
vý příspěvek ani v přiměřené lhůtě dodatečně určené
výborem, přestože byl předem v písemné nebo jiné
výzvě na tento následek prokazatelným způsobem
upozorněn a na jednání výboru s ním byl prokazatelně
seznámen; 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, vyplýva-

jící ze stanov a ostatních vnitrosvazových norem,
ačkoliv byl již písemně vyzván příslušným orgánem
svazu nebo organizační jednotky, aby od takového
jednání upustil a ve stanovené lhůtě zjednal 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. 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. a), b), c) a e) má právo se s návrhem
seznámit, žádat jeho vysvětlení a na členské schůzi doložit a
uvést vše co je v jeho prospěch.

toto rozhodnutí přezkoumala rozhodčí komise svazu. 
(6) Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena svazu

zruší na návrh rozhodčí komise, pokud je vyloučení člena
svazu 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, společných staveb a zařízení ve vlastnic-
tví, v držbě, nájmu nebo pachtu svazu nebo organizační
jednotky, pokud nebude smluvně sjednáno jinak.

§ 8
Pořádková opatření

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 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 opatření podle odstavce 3 písm. b). Pořádko-
vé opatření ukládá členovi svazu výbor 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.

(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 na návrh podle
odstavce 2 

a) na úrovni republikových orgánů sněm nebo podle § 14
odst. 1 těchto stanov republiková rada,

b) na úrovni územního sdružení územní konference nebo
podle § 20 odst. 2 těchto stanov rada územního sdruže-
ní,

c) na úrovni základní organizace členská schůze.
(9) O pořádkovém opatření může být rozhodnuto pouze

poté, co byl dotčený člen svazu písemně seznámen s důvody
vedoucími k uložení pořádkového opatření.
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(10) Člen svazu, proti kterému směřuje pořádkové opatření, h) požádat soud do 30 dnů, nejpozději do 6 měsíců ode
má právo se s návrhem seznámit, žádat jeho vysvětlení,
doložit a uvést vše co je v jeho prospěch.

(11) Člen svazu může do 15 dnů od doručení rozhodnutí
příslušného orgánu svazu o uložení pořádkového opatření
navrhnout v písemné formě, aby rozhodnutí příslušného
orgánu svazu přezkoumala rozhodčí komise 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 svazu
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

členů svazu zpracovávat výhradně v rámci svých kompetencí.
(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 po dobu 10 let pro archivní účely
seznam členů svazu, kterým členství zaniklo.

(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

jednotky, 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 jednot-
ky, splňuje-li podmínky uvedené v § 4 odst. 1 a 2 těchto
stanov,

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
základní 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 svazu,

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 vyplýva-
jící,

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 přispí-

vat 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 ná-
jmu, 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, společných částech a zařízeních zahrádko-
vé 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 uživatelem pozemku v zahrádkové
osadě spojit při řešení zásadních otázek, týkajících se
správy zahrádkové osady,

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 ocenění 

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
právech člena svazu v rozsahu, který určí v rámci své místní
a věcné příslušnosti orgán svazu nebo organizační jednotky,
který čestné členství udělil.
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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 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,

e) hodnotit činnost orgánů svazu a určovat hlavní zaměře-
ní 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) je zapotřebí
dvou třetin hlasů přítomných delegátů sněmu, k rozhodnutí
podle odstavce 3 písm. f) je zapotřebí dvou třetin hlasů všech
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 náleží, zejména 
a) rozhodovat o opatřeních k plnění úkolů uložených

sněmem,
b) stanovit počátek a konec funkčního období členů

volených orgánů svazu a organizačních jednotek,
c) jednat a usnášet se o plnění opatření předkládaných

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

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

e) projednat a schvalovat svazové vnitřní normy a opera-
tivní opatření svazu v oblasti organizace, činnosti a
hospodaření svazu a jeho organizačních jednotek a
jejich změny v návaznosti na změny ve zvláštních
právních předpisech,

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

svazu, odborných a pracovních komisí, 

h) rozhodovat o opatřeních kontrolní komise svazu
s výjimkou věcí náležejících do výlučné působnosti
sněmu,

i)  působit jako odvolací orgán proti rozhodnutí rozhodčí
komise,

j) kooptovat podle § 4 odst. 7 těchto stanov člena republi-
kové rady, představenstva svazu, kontrolní komise
svazu a rozhodčí komise,

k) stanovit výši a splatnost členského příspěvku,
l) stanovit způsob rozdělování členského příspěvku mezi

svaz a organizační jednotky,
m) jednat a rozhodovat ve věcech vzniku, zániku a pře-

měny územních sdružení,
n) uskutečňovat vlastní nakladatelskou a vydavatelskou

činnost,
o) projednat a schvalovat plán činnosti a zahraničních

styků,
p) zřizovat svépomocný fond a další fondy pro rozvoj

zahrádkářské činnosti,
q) zřizovat Ústředí svazu a schvalovat jeho statut.

(7) K rozhodnutí podle odstavce 6 písm. d), j) a l) je zapotře-
bí dvou třetin hlasů přítomných členů republikové rady;
k rozhodnutí podle odst. 6 písm. m) je zapotřebí dvou třetin
hlasů všech členů republikové rady.

(8) Dosavadní republiková rada vykonává své pravomoci
ode dne voleb, při ukončení jejího funkčního období, do
zvolení nové republikové rady nebo do dne, kdy sněm
v případě jejího nezvolení rozhodl o zrušení svazu s likvidací
nebo o jeho přeměně. O zvolení republikové rady nebo o
zrušení svazu s likvidací nebo o jeho přeměně musí být
rozhodnuto do 6 měsíců ode dne voleb.

§ 15
Představenstvo svazu

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

a) předsedy svazu,
b) 3 až 4 místopředsedů svazu, z nichž 1 může být zvolen

prvním místopředsedou,
c) tajemníka svazu,
d) případně dalších členů představenstva v počtu stano-

veném sněmem.
(2) Předseda svazu je představitelem svazu, zastupuje svaz

navenek a jedná jeho jménem. 
(3) Místopředsedové svazu zastupují na základě pověření

předsedu svazu při výkonu jeho pravomocí a svaz v oblastech
své působnosti

a) místopředseda svazu pro finance a ekonomiku,
b) místopředseda svazu pro odbornou činnost,
c) místopředseda svazu pro propagaci, tisk a práci

s mládeží,
d) místopředseda svazu pro organizační a právní záleži-

tosti.
(4) Představenstvo svazu koordinuje činnost svazu mezi

zasedáními republikové rady podle jejího usnesení. Rozhodu-
je o otázkách, které nejsou vyhrazeny stanovami republikové
radě, nebo jejichž rozhodnutí si republiková rada vyhradila. 

(5) Do působnosti představenstva svazu náleží, zejména
a) zastupovat svaz navenek a jednat jeho jménem,
b) svolat a organizovat jednání sněmu a republikové rady

a připravit podklady k jejich zasedání; připravit kandi-
dátku pro volby do představenstva svazu a kontrolní
komise svazu,

c) organizovat opatření k plnění úkolů uložených sněmem
a republikovou radou při působnosti nejvyššího orgánu
svazu v mezidobí konání sněmu,

a) připravit podklady k činnosti republikové rady při plnění
její působnosti jako nejvyššího orgánu svazu mezi
konáním sněmu,

d) připravit rozpočet republikových orgánů svazu a podkla-
dy pro jeho hodnocení,



8

e) připravit návrhy řídících aktů a vnitrosvazových norem ti, představenstvu svazu jako statutárnímu orgánu
celosvazového charakteru a zajistit jejich realizaci, svazu a republikové radě jako nejvyššímu orgánu

f) organizovat a řídit činnost odborných a pracovních svazu mezi konáním sněmu,
komisí v oblastech vymezené působnosti a připravit f) metodicky usměrňuje a koordinuje činnost kontrolních
realizaci jejich závěrů, rozhodovat o závěrech a doporu- komisí organizačních jednotek,
čeních komisí v oblastech vymezené působ-nosti, g) na základě žádosti nebo podnětu orgánů svazu,

g) zajistit řízení Ústředí svazu a jeho činnost, organizačních jednotek svazu a stížností členů svazu
h) operativně řešit záležitosti náležející do působnosti o porušení stanov a zvláštních právních předpisů zvlášť

republikové rady v období mezi jejími zasedáními, závažným způsobem provádí šetření na příslušných
pokud nesnesou odkladu; tato řešení podléhají doda- organizačních stupních svazu a upozorňuje příslušné
tečnému schválení republikovou radou, orgány svazu a organizačních jednotek na nedostatky

i) organizovat pravidelná oblastní shromáždění zástupců s návrhy na přijetí nezbytných opatření,
územních sdružení k řešení aktuálních problémů a h) na základě vlastního rozhodnutí či rozhodnutí nejvyšší-
zajištění informovanosti v mezidobí zasedání republiko- ho orgánu svazu provádí kontrolní činnost ve věcech
vé rady, využívání dotací ze svazových fondů, ze státního

j) schvalovat návrhy komise pro finance a ekonomiku na rozpočtu a od jiných veřejných institucí,
poskytnutí příspěvků z fondů svazu organizačním i) na základě vlastního rozhodnutí či rozhodnutí nejvyšší-
jednotkám podle zásad, schválených republikovou ho orgánu svazu provádí kontrolní činnost ve věcech
radou. zrušení a zániku svazu, územního sdružení a základní

(6) Představenstvo svazu se schází dle potřeby, nejméně organizace,
však jedenkrát měsíčně. Za svou činnost odpovídá republiko- j) při nečinnosti kontrolních orgánů organizačních jedno-
vé radě v mezidobí mezi zasedáním sněmu. tek ve zvlášť závažných případech vykonává dle

(7) Zasedání představenstva svazu svolává předseda svazu vlastního rozhodnutí nebo žádosti územních orgánů
nejméně 7 dnů před dnem jeho konáním. svazu kontrolní činnost na této úrovni; její doporučení

(8) Neodkladné záležitosti příslušející do působnosti jsou pro činnost územních orgánů svazu závazná.
představenstva svazu nebo republikové rady může řešit (5) Členové kontrolní komise svazu mohou v rámci své
předseda, místopředsedové a tajemník svazu. Přijatá opatření působnosti nahlížet do dokladů svazu, územního sdružení a
předkládají představenstvu svazu ke schválení na jeho základní organizace a požadovat od členů představenstva
nejbližším zasedání. svazu a územního sdružení, členů výboru a dalších členů

(9) Tajemník svazu plní zejména tyto hlavní úkoly svazu nebo od zaměstnanců svazu, vysvětlení k jednotlivým
a) zabezpečuje činnosti pro výkon funkcí předsedy svazu záležitostem.

a místopředsedů svazu, (6) Předseda kontrolní komise svazu nebo předsedou
b) připravuje zasedání republikové rady a představenstva kontrolní komise svazu delegovaní členové kontrolní komise

svazu, svazu jsou oprávněni účastnit se jednání orgánů svazu
c) zpracovává zápisy ze zasedání republikové rady a s hlasem poradním a mohou předkládat návrhy v rámci své

představenstva svazu do 30 dnů od jeho ukončení, působnosti.
d) kontroluje plnění přijatých usnesení. (7) Všechny orgány svazu jsou povinny poskytovat členům

(10) Dosavadní předseda svazu, místopředsedové svazu a kontrolní komise svazu potřebnou součinnost.
tajemník svazu vykonávají své pravomoci ode dne voleb, při (8) Závěry kontrolních zjištění členů kontrolní komise svazu
ukončení jejich funkčního období, do zvolení nového předsedy tvoří závazný podklad pro rozhodnutí příslušných orgánů
svazu, místopředsedů svazu a tajemníka svazu nebo do dne, svazu a organizačních jednotek k odstranění nedostatků a
kdy sněm v případě jejich nezvolení rozhodl o zrušení svazu jejich příčin.
s likvidací nebo o jeho přeměně. O zvolení předsedy svazu, (9) Kontrolní komise svazu zasedá dle potřeby, nejméně
místopředsedů svazu a tajemníka svazu nebo o zrušení svazu však dvakrát ročně.
s likvidací nebo o jeho přeměně musí být rozhodnuto do 6 (10) Zasedání kontrolní komise svazu svolává její předseda
měsíců ode dne voleb. 21 dnů před dnem jeho konání.

§ 16
Kontrolní komise svazu

(1) Kontrolní komise svazu je nejvyšším kontrolním orgá-
nem svazu.

(2) Kontrolní komise svazu je na ostatních republikových
orgánech nezávislá a je odpovědná pouze sněmu.

(3) Kontrolní komise svazu má alespoň 7 členů, z nichž 1 je
předseda kontrolní komise svazu.

(4) Kontrolní komise svazu dohlíží, zda jsou řádně vedeny
záležitosti svazu v souladu se zvláštními právními předpisy, (1) Členem rozhodčí komise, může být jen bezúhonná,
stanovami a dalšími vnitřními svazovými předpisy, zejména zletilá a plně svéprávná osoba, která ve svazu nepůsobí jako

a) kontroluje plnění závěrů sněmu orgány svazu při člen statutárního orgánu nebo kontrolní komise svazu.
realizaci zaměření činnosti svazu po dobu funkčního (2) Rozhodčí komise má alespoň 7 členů, z nichž 1 je
období mezi zasedáními sněmu, předseda rozhodčí komise.

b) předkládá sněmu a v období mezi konáním sněmu (3) Do působnosti rozhodčí komise náleží, zejména
republikové radě návrhy na opatření k odstranění příčin a) přezkoumat na návrh dotčených orgánů nebo na
nedostatků při určení hlavního zaměření na další základě vlastního zjištění sporné záležitosti mezi
funkční období, orgány svazu a organizačních jednotek s účastí republi-

c) provádí průběžně kontrolu hospodaření republikových kových orgánů, vztahující se k jejich působnosti při
orgánů svazu a nejméně jednou za půl roku hodnotí řízení a kontrole svazu a jeho organizačních jednotek,
jejich činnost v této oblasti, b) přezkoumat sporné záležitosti ve věcech voleb do

d) hodnotí účinnost a efektivitu opatření republikových republikových orgánů svazu a odvolání jejich členů
orgánů při plnění úkolů v jejich působnosti, z funkcí,

e) v období mezi konáním sněmu předkládá své závěry a c) přezkoumat rozhodnutí o zrušení organizační jednotky
návrhy na řešení nedostatků, zjištěných při své činnos- svazu,

(11) Dosavadní předseda kontrolní komise svazu a členové
kontrolní komise svazu vykonávají své pravomoci ode dne
voleb, při ukončení jejich funkčního období, do zvolení nového
předsedy kontrolní komise svazu a členů kontrolní komise
svazu. O zvolení předsedy kontrolní komise svazu a členů
kontrolní komise svazu musí být rozhodnuto do 6 měsíců ode
dne voleb.

§ 17
Rozhodčí komise svazu
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d) přezkoumat rozhodnutí výboru ve sporu mezi členem b) připravit podklady pro delegáty na sněm, zejména
svazu a základní organizací o placení členského pří- projednáním připravovaných sněmovních dokumentů a
spěvku, jejich pověřením jednat k zásadním problémům svazu,

e) přezkoumat rozhodnutí členské schůze o vyloučení c) vyhodnotit činnost územního sdružení za uplynulé
člena ze svazu, volební období a stanovit hlavní úkoly podle návrhu

f) přezkoumat rozhodnutí příslušného orgánu svazu o programové orientace na další období,
uložení pořádkového opatření. d) projednat výsledky hospodaření územního sdružení za

g) rozhodovat ve věcech náležejících do její působnosti; uplynulé období a stanovit zásady činnosti v této
jejich rozhodnutí jsou pro strany sporu a pro orgány oblasti,
příslušné činit opatření k realizaci rozhodnutí závazná, e) hodnotit činnost orgánů územního sdružení a určovat

(4) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí rozhodčí komise je její hlavní zaměření,
republiková rada. f) stanovit počet členů rady územního sdružení jako

(5) Rozhodčí komise je odvolacím orgánem proti rozhodnutí nejvyššího orgánu územního sdružení v době mezi
územních orgánů, zejména řeší konáním územní konference, 

a) sporné záležitosti ve smyslu § 10 odst. 1 písm. g) g) volit a odvolávat členy rady územního sdružení,
těchto stanov v rámci územního sdružení, h) stanovit počet a působnost členů představenstva

b) sporné záležitosti mezi územním sdružením a základní územního sdružení jako statutárního orgánu územního
organizací, vztahujících se k jejich působnosti při řízení sdružení, 
a kontrole, i) volit a odvolávat představenstvo územního sdružení ve

c) sporné záležitosti ve věcech voleb do orgánů územního složení
sdružení a základní organizace a odvolání jejich členů 1. předseda územního sdružení, 
z funkcí. 2. stanovený počet místopředsedů územního sdružení,

(6) Členové rozhodčí komise mohou v rámci své působnosti 3. tajemníka územního sdružení,
nahlížet do dokladů svazu, územního sdružení a základní 4. případně další členy územního sdružení v počtu stanove-
organizace a požadovat od členů představenstva svazu a ném konferencí územního sdružení,
územního sdružení, členů výboru a dalších členů svazu nebo j) stanovit počet členů kontrolní komise územního sdru-
od zaměstnanců svazu, vysvětlení k jednotlivým záležitostem. žení,

(7) Předseda rozhodčí komise nebo předsedou rozhodčí k) volit a odvolávat předsedu kontrolní komise územního
komise delegovaní členové rozhodčí komise mají právo se sdružení a její členy.
účastnit zasedání republikových orgánů svazu týkajících se
věcí, na něž se vztahuje působnost rozhodčí komise a mohou
předkládat návrhy v rámci své působnosti.

(8) Rozhodčí komise zasedá dle potřeby, nejméně však
jedenkrát ročně.

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

(10) Dosavadní předseda rozhodčí komise a členové
rozhodčí komise vykonávají své pravomoci ode dne voleb, při
ukončení jejich funkčního období, do zvolení nového předsedy
rozhodčí komise a členů rozhodčí komise. O zvolení předsedy
rozhodčí komise a členů rozhodčí komise musí být rozhodnu-
to do 6 měsíců ode dne voleb.

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,
jednacího a volebního řádu, usnesení republikových orgánů
a vlastních usnesení. 

(4) Územní sdružení prosazuje zabezpečení zájmů sdruže-
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

 
Do působnosti konference územního sdružení (dále jen

"územní konference") náleží, zejména
a) volit delegáty na sněm podle stanoveného klíče dle § 4

odst. 4 písm. c) těchto stanov,

§ 20
Rada územního sdružení

(1) Rada územního sdružení je nejvyšším výkonným a řídícím
orgánem územního sdružení mezi jednáním územní konferen-
ce. Je složena ze zástupců nejméně jedné třetiny základních
organizací zvolených územní konferencí. 
(2) Rada územního sdružení, vedle svého postavení nejvyšší-
ho orgánu územního sdružení, realizuje působnost nejvyššího
orgánu územního sdružení v mezidobí mezi zasedáním
územní konference a vykonává působnost územního orgánu
svazu při plnění úkolů stanovených republikovými orgány
svazu. 
(3) Do působnosti rady územního sdružení náleží, 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 náleže-
jících do jeho působnosti a o opatřeních a závěrech
kontrolní komise územního sdružení,

d) projednat a schvalovat rozpočet a hospodaření územní-
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 kontrol-
ní komise územního sdružení,

g) jednat a usnášet se o návrzích a podnětech základních
organizací; projednat návrhy a podněty základních
organizací přednesených na zasedání zástupců všech
základních organizací,

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

i) rozhodovat v působnosti územního sdružení o zrušení
základní organizace s likvidací podle § 34 odst. 2 nebo
podle § 34 odst. 6 těchto stanov,

j) rozhodovat o účasti územního sdružení v krajské
koordinační radě, volit do ní své zástupce a hodnotit
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jejich činnost; rozhodovat o záležitostech k projednání (7) Zasedání představenstva územního sdružení svolává
v krajské koordinační radě, předseda územního sdružení nejméně 7 dnů před dnem jeho

k) přijímat právnické osoby za členy svazu a organizovat konání.
jejich činnost v rámci svazu, (8) Představenstvo územního sdružení koordinuje činnost

l) kooptovat podle § 4 odst. 7 těchto stanov člena rady územního sdružení mezi zasedáními rady územního sdružení,
územního sdružení, představenstva územního sdružení zejména
a kontrolní komise územního sdružení. a) projednává a předkládá návrhy pro zasedání rady

(4) Rada územního sdružení zasedá nejméně jedenkrát do územního sdružení,
roka. b) připravuje k projednání plán činnosti a rozpočet rady

(5) Zasedání rady územního sdružení svolává představen- územního sdružení,
stvo územního sdružení 14 dnů před dnem jeho konání. c) hospodaří s finančními prostředky v rámci schváleného

(6) Mimořádné zasedání rady územního sdružení musí být plánu činnosti a rozpočtu rady územního sdružení, 
svoláno, požádá-li o to alespoň jedna třetina sdružených d) rozhoduje v naléhavých případech o věcech příslušejí-
základních organizací nebo předseda kontrolní komise. cích do působnosti rady územního sdružení; s rozhod-

(7) Nesvolá-li představenstvo územního sdružení mimořád- nutím musí seznámit radu územního sdružení na jejím
né zasedání rady územního sdružení do 30 dnů od doručení nejbližším zasedání,
podnětu, může ten, kdo podnět podal podle odstavce 6, svolat e) připravuje kandidátku pro volby do představenstva
zasedání rady územního sdružení na náklady rady územního územního sdružení a kontrolní komise územního
sdružení sám. sdružení na zasedání konference územního sdružení,

(8) K rozhodnutí podle odstavce 3 písm. d) a l) je zapotřebí f) po předchozím projednání s příslušnými základními
dvou třetin hlasů přítomných členů rady územního sdružení; organizacemi navrhuje jejich členy radě územního
k rozhodnutí podle odstavce 3 písm. i) je zapotřebí dvou třetin sdružení jako zástupce základní organizace ke koopta-
hlasů všech členů rady územního sdružení. ci do rady územního sdružení,

(9) Není-li možné u územního sdružení, které má 20 a g) zajistí prostřednictvím svazu, po doručení usnesení
méně základních organizací, zvolit vedle kontrolní komise zakladatele o založení základní organizace, zápis
územního sdružení radu územního sdružení s počtem delegá- základní organizace ve veřejném rejstříku; s usnesením
tů nejméně jedné třetiny základních organizací, rada územní- zakladatele o založení základní organizace seznámí
ho sdružení se nevolí a její působnost vykonává představen- radu územního sdružení na jejím nejbližším zasedání,
stvo územního sdružení. h) zajistí prostřednictvím svazu, po doručení rozhodnutí

(10) Dosavadní rada územního sdružení vykonává své členské schůze o zrušení nebo přeměně základní
pravomoci ode dne voleb, při ukončení jejího funkčního organizace, výmaz základní organizace ve veřejném
období, do zvolení nové rady územního sdružení nebo do rejstříku; s rozhodnutím členské schůze o zrušení nebo
dne, kdy územní  konference  v případě jejího  nezvolení rozdělení základní organizace seznámí radu územního
rozhodla  o zrušení  územního sdružení s likvidací nebo o sdružení na jejím nejbližším zasedání,
zrušení územního sdružení bez likvidace. O zvolení rady (9) Nejsou-li v orgánech územního sdružení zastoupeny
územního sdružení nebo o zrušení územního sdružení musí všechny základní organizace, svolá představenstvo územního
být rozhodnuto do 6 měsíců ode dne voleb. sdružení nejméně jedenkrát ročně vedle řádného zasedání

§ 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) dalších zvolených členů územního sdružení.

(3) Předseda územního sdružení je představitelem územní-
ho sdružení, zastupuje územní sdružení navenek a jedná jeho
jménem.

(4) Místopředsedové územního sdružení zastupují na
základě pověření předsedu územního sdružení při výkonu
jeho pravomocí a územní sdružení v oblastech své působnosti
podle usnesení územní konference, zejména

a) místopředseda územního sdružení pro finance a
ekonomiku,

b) místopředseda územního sdružení pro odbornou
činnost,

c) místopředseda územního sdružení pro základní organi-
zace a organizační záležitosti. 

(5) Tajemník územního sdružení zejména
a) zabezpečuje činnosti pro výkon funkcí členů předsta-

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

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

ní a představenstva územního sdružení do 30 dnů od
jeho ukončení,

d) kontroluje plnění přijatých usnesení.
(6) Představenstvo územního sdružení se schází dle

potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.

rady územního sdružení zasedání zástupců všech základních
organizací územního sdružení, kde je zejména informuje o

a) činnosti rady územního sdružení od posledního zase-
dání zástupců všech základních organizací,

b) rozpočtu územního sdružení,
c) hospodaření územního sdružení,
d) způsobu projednání návrhů a podnětů základních

organizací přednesených na zasedání zástupců všech
základních organizací.

(10) V případech, kdy podle § 20 odst. 9 těchto stanov
nebyla zřízena rada územního sdružení, vykonává představen-
stvo územního sdružení její působnost.

(11) Představenstvo územního sdružení volí 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.

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

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

(14) Dosavadní předseda územního sdružení, zvolení
místopředsedové územního sdružení a tajemník územního
sdružení vykonávají své pravomoci ode dne voleb, při
ukončení jejich funkčního období, do zvolení nového předsedy
územního sdružení, místopředsedů územního sdružení a
tajemníka územního sdružení nebo do dne, kdy rada územní-
ho sdružení v případě jejich nezvolení rozhodla o zrušení
územního sdružení s likvidací nebo o zrušení územního
sdružení bez likvidace. O zvolení předsedy územního sdruže-
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ní, místopředsedů územního sdružení a tajemníka územního (7) Kontrolní komise územního sdružení zasedá dle potře-
sdružení nebo o zrušení územního sdružení musí být rozhod-
nuto do 6 měsíců ode dne voleb. 

§ 22
Kontrolní komise územního sdružení

(1) Kontrolní komise územního sdružení má nejméně 3
členy, z nichž 1 je předseda kontrolní komise územního
sdružení.

(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 zvláštními právními
předpisy, stanovami a ostatními vnitrosvazovými předpisy,
zejména

a) kontroluje plnění závěrů územní konference,
b) předkládá územní konferenci a v mezidobí jejího

zasedání radě územního sdružení návrhy na opatření
k odstranění 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) přezkoumává na návrh dotčených orgánů nebo na
základě vlastního zjištění sporné záležitosti mezi
územním sdružením a základní organizací, vztahující
se k jejich působnosti při řízení a kontrole,

g) přezkoumává sporné záležitosti ve věcech voleb do
orgánů územního sdružení a základní organizace a
odvolání jejich členů z funkcí,

h) přezkoumává rozhodnutí o zrušení základní organizace
v územním sdružení,

i) řeší sporné záležitosti ve smyslu § 10 odst. 1 písm. g)
těchto stanov v rámci věcné a místní příslušnosti
územního sdružení,

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

k) poskytuje pomoc kontrolní komisí základní organizace,
l) v případech, kdy kontrolní komise není podle § 28 odst.

8 u základní organizace zřízena, přebírá její působnost
(kromě revize účtů) podle § 28 odst. 8 těchto stanov;
její opatření jsou pro činnost orgánů základních organi-
zací závazná,

m) při nečinnosti kontrolního orgánu základní organizace,
vykonává dle vlastního rozhodnutí nebo dle žádosti
orgánů základní organizace a jejich členů kontrolní
činnost na této úrovni; její opatření jsou pro činnost
orgánů základní organizace 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 a dalších členů svazu
vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

(5) Předseda kontrolní komise územního sdružení nebo
předsedou kontrolní komise územního sdružení delegovaní
členové kontrolní komise územního sdružení jsou oprávněni
účastnit se jednání orgánů územního sdružení s hlasem
poradním a mohou předkládat návrhy v rámci své působnosti.

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

by, nejméně dvakrát ročně.
(8) Zasedání kontrolní komise svolává její předseda 14 dnů

před dnem jeho konání.
(9) Dosavadní předseda kontrolní komise územního sdruže-

ní a členové kontrolní komise územního sdružení vykonávají
své pravomoci ode dne voleb, při ukončení jejich funkčního
období, do zvolení nového předsedy kontrolní komise územní-
ho sdružení a členů kontrolní komise územního sdružení. O
zvolení předsedy kontrolní komise územního sdružení a členů
kontrolní komise územního sdružení musí být rozhodnuto do
6 měsíců ode dne voleb.

HLAVA III
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 

§ 23
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) Zletilá fyzická nebo právnická osoba zabývající se
specializovanými obory zahrádkářské činnosti mohou založit
specializovanou základní organizaci, na kterou se vztahují
veškerá ustanovení stanov týkající se základní organizace.

(3) Založení základní organizace se děje formou ustavující
schůze, kterou svolá zakladatel uvedený v odstavce 1 a 2,
který splňuje 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 sám nebo prostřednictvím výboru 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. 

(6) Základní organizace může založit zájmový kroužek pro
nezletilé  (děti a mladiství) zájemce o zahrádkářskou činnost.6)

Členové zájmového kroužku jsou oprávněni účastnit se
činností v základní organizaci stanovených výborem v přiměře-
ném rozsahu a odpovídající jejich věku. 

§ 24
Zahrádková osada

(1) V případech, kdy místní podmínky pro zahrádkářskou
činnost umožňují efektivní soustředění zahrádek, zřizuje
místně příslušná základní organizace podle platných vnitrosva-
zových předpisů zahrádkovou osadu.

(2) Vnitřní režim a správu zahrádkové osady, 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, odpověd-
nost za škodu způsobenou na majetku základní organizace a
dodržování zásad ohleduplnosti, vzájemného respektu a
dobrého soužití se členy základní organizace ve smyslu
osadního řádu.

(4) V zahrádkové osadě není povolen žádný předmět
živnostenského podnikání s výjimkou živnosti volné pěstitel-
ské pálení, moštování a sušení ovoce a vaření povidel . 7)
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(5) Živnostenské podnikání lze v zahrádkové osadě provo- q) rozhoduje o nakládání s nemovitým a movitým majet-
zovat pouze se souhlasem členské schůze a na místech kem v hodnotě nad 10 000 Kč.
určených výborem. (8) Dosavadní předseda základní organizace a členové

§ 25
Členská schůze

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

(2) Zasedání členské schůze svolá výbor 14 dnů před dnem
jeho konání.

(3) Mimořádné zasedání členské schůze musí být svoláno,
požádá-li o to alespoň jedna třetina členů základní organizace
nebo předseda kontrolní komise základní organizace.

(4) Nesvolá-li výbor mimořádné zasedání členské schůze
do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podle
odstavce 2 podal, svolat zasedání členské schůze na náklady
základní organizace sám.

(5) Nelze-li zajistit svolání členské schůze k zasedání podle
odstavce 1 a 3, může svolat zasedání členské schůze předsta-
venstvo územního sdružení.

(6) V základní organizaci s větším počtem členů svazu (1) Není-li členská schůze na svém zasedání schopna podle
může být zasedání členské schůze konáno formou shromáž- § 5 odst. 2, 3, 5 a 6 těchto stanov usnášet se, může výbor
dění delegátů, jejichž volbu upraví jednací a volební řád. nebo ten, kdo původní zasedání svolal podle § 25 odst. 3 a 4
Shromáždění delegátů nemůže rozhodovat ve věcech, kde se těchto stanov, svolat náhradní zasedání členské schůze.
pro rozhodnutí vyžadují dvě třetiny hlasů všech členů základní (2) Výbor nebo ten, kdo původní zasedání svolal podle § 25
organizace. odst. 3 a 4 těchto stanov, svolá novou pozvánkou ve lhůtě 15

(7) Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní
základní organizace, zejména zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhrad-

a) plní usnesení sněmu republikové rady, konference ní zasedání členské schůze. 
územního sdružení a rady územního sdružení, (3) Náhradní zasedání členské schůze se musí konat

b) stanoví počet členů výboru a volí předsedu základní nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který bylo původní zasedá-
organizace, tajemníka a další členy výboru, stanoví ní členské schůze svoláno.
počet členů kontrolní komise základní organizace a volí (4) Na náhradním zasedání členská schůze jedná pouze o
předsedu kontrolní komise a členy kontrolní komise záležitostech zařazených v programu předchozího zasedání.
základní organizace; u základní organizace s počtem Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů
do 10 členů svazu volí nejméně předsedu základní základní organizace, nadpoloviční většinou hlasů přítomných
organizace, tajemníka a revizora účtů, členů základní organizace.

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

d) z členů základní organizace volí delegáty na zasedání
konference územního sdružení podle § 4 odst. 5 písm.
c) a odst. 6 písm. b) těchto stanov,

e) rozhoduje o konání doplňovací volby v případě, že na
uvolněné místo člena výboru nebo člena kontrolní
komise základní organizace výbor či kontrolní komise
základní organizace neprovedly doplnění 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
komisí 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 § 24 odst. 5 těchto stanov,

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

písm. c) a odst. 3 těchto stanov,
n) rozhoduje s konečnou platností o odvolání proti nepřije-

tí za člena svazu,
o) rozhoduje o dobrovolném zrušení základní organizace

podle § 34 odst. 3 těchto stanov,
p) rozhoduje o přeměně základní organizace podle § 34

odst. 4 těchto stanov,

výboru vykonávají své pravomoci ode dne voleb, při ukončení
jejich funkčního období, do zvolení nového předsedy základní
organizace a členů výboru nebo do dne, kdy členská schůze
v případě jejich nezvolení rozhodla o zrušení základní
organizace s likvidací nebo o zrušení základní organizace bez
likvidace. O zvolení předsedy základní organizace a členů
výboru nebo o zrušení základní organizace musí být rozhod-
nuto do 6 měsíců ode dne voleb.

(9) K rozhodnutí podle odstavce 7 písm. l), m) a n) je
zapotřebí dvou třetin hlasů přítomných členů základní organi-
zace; k rozhodnutí podle odstavce 7 písm. o) a p) je zapotřebí
dvou třetin hlasů všech členů základní organizace.

(10) Rozhodnutí podle odstavce 7 písm. n), o) a p) nepříslu-
ší shromáždění delegátů.

§ 26
Náhradní zasedání členské schůze

§ 27
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. Zasedání výboru musí být svoláno, požádá-li o to
nejméně jedna třetina členů výboru nebo předseda kontrolní
komise základní organizace s uvedením účelu jednání.

(4) Zasedání výboru svolává předseda základní organizace
nebo pověřený člen výboru nejméně 7 dnů před dnem jeho
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 soula-
du 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 základní organizace a delegáta na zasedání
konference územního sdružení,
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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)

a odst. 3 těchto stanov a připravuje návrh členské
schůzi pro rozhodnutí o vyloučení člena svazu podle §
7 odst. 1 písm. c) těchto stanov,

i) vybírá členské příspěvky a účelové příspěvky a jejich
neuhrazení v termínu stanoveném členskou schůzí
projednává s členem svazu,

j) přiděluje zahrádkové dílce členům základní organizace
na základě smlouvy o výpůjčce  nebo zemědělského8)

pachtu  do užívání, pokud je základní organizace9)

vlastníkem nebo pachtýřem zemědělských pozemků,
k) zajišťuje zájmy základní organizace ve vztahu k vlastní-

kům pozemků,
l) ustavuje podle potřeby pracovní a odborné komise,
m) zřizuje kroužky pro nezletilé a pověřuje odborně vys-

pělé členy svazu jejich vedením podle § 23 odst. 6
těchto stanov,

n) zajišťuje odbornou výchovu členů svazu,
o) vede seznam členů podle § 9 těchto stanov,
p) vede předepsané evidence o majetku základní organi-

zace,
q) vede předepsané agendy podle vnitrosvazových

norem, zvláštních právních předpisů a dle pokynů
vyšších orgánů svazu, předkládat návrhy v rámci své působnosti.

r) připravuje návrhy smluv a dohod a v rámci stanovené
působnosti je realizuje a připravuje k projednání na
zasedání členské schůze,

s) organizuje osobní, věcná a finanční plnění vyplývající
ze smluv a dohod o využívání prostředků a společných
zařízení základní organizace,

t) zpracovává v souladu s vnitrosvazovými normami
interní normativní akty upravující fungování základní
organizace, zejména osadní řád, působnost funkcioná-
řů orgánů základní organizace, podpisová práva,
odpisový plán apod.

(6) Tajemník, zejména
a) zabezpečuje činnosti pro výkon funkce předsedy

základní organizace,
b) připravuje podklady pro zasedání výboru a členské

schůze,
c) zpracovává zápisy ze zasedání členské schůze a

výboru do 15 dnů od jeho ukončení,
d) vede dokumentaci základní organizace,
e) kontroluje plnění přijatých usnesení ze zasedání

členské schůze a výboru,
f) aktualizuje seznam členů svazu,
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 republikových orgánů svazu, metodickou pomoc územním
jeho nejbližší schůzi. 

(8) V případě, kdy je podle § 25 odst. 7 písm. b) těchto
stanov volen u organizace do 10 členů pouze předseda
základní organizace s tajemníkem a revizorem účtů, má
předseda základní organizace postavení statutárního orgánu
základní organizace s působností výboru v přiměřeném
rozsahu.

(9) Výbor zašle statutárnímu orgánu místně příslušného
územního sdružení usnesení zakladatele o založení základní
organizace podle § 23 odst. 1 a 2 těchto stanov a rozhodnutí
členské schůze o zrušení nebo přeměně základní organizace
podle § 34 těchto stanov. 

(10) Platnost a účinnost rozhodnutí o vzniku, zrušení nebo
přeměně základní organizace a s ním spojená práva a
povinnosti vyplývající z právní osobnosti organizační jednotky
svazu nastávají po registraci základní organizace, které zajistí
představenstvo příslušného územního sdružení.

§ 28
Kontrolní komise základní organizace

(1) Kontrolní komise základní organizace má nejméně 3
členy, z nichž jeden je předseda kontrolní komise. 

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

(3) Členové kontrolní komise základní organizace mohou v
rámci své působnosti nahlížet do dokladů základní organizace
a požadovat od členů výboru a dalších členů svazu vysvětlení
k jednotlivým záležitostem.

(4) Kontrolní komise základní organizace provádí nejméně
jedenkrát za půl roku kontrolu hospodaření a činnosti základní
organizace a řeší sporné záležitosti ve smyslu § 10 odst. 1
písm. g) těchto stanov. O výsledku kontroly informuje člen-
skou schůzi na jejím zasedání a mezi zasedáními členské
schůze výbor. 

(5) Kontrolní komise základní organizace odpovídá za svou
činnost členské schůzi, jíž předkládá zprávu o činnosti za
uplynulé období s návrhy na opatření.

(6) Předseda kontrolní komise základní organizace nebo
předsedou kontrolní komise základní organizace delegovaní
členové kontrolní komise základní organizace jsou oprávněni
účastnit se jednání výboru s hlasem poradním a mohou

(7) Zasedání kontrolní komise základní organizace svolává
předseda kontrolní komise 7 dnů před dnem jeho konání.

(8) Pokud není kontrolní komise základní organizace u
základní organizace s počtem do 10 členů zřízena, přebírá její
působnost (kromě kontroly účetnictví) podle § 22 odst. 3 písm.
l) těchto stanov kontrolní komise územního sdružení.

(9) V případě, kdy kontrolní komise základní organizace
není u základní organizace s počtem do 10 členů zřízena,
kontrolu účetnictví základní organizace provádí revizor účtů
základní organizace, který má právo zúčastnit se zasedání
výboru s hlasem poradním.

(10) Dosavadní předseda kontrolní komise základní
organizace a členové kontrolní komise základní organizace
vykonávají své pravomoci ode dne voleb, při ukončení jejich
funkčního období, do zvolení nového předsedy kontrolní
komise základní organizace a členů kontrolní komise základní
organizace. O zvolení předsedy kontrolní komise základní
organizace a členů kontrolní komise základní organizace musí
být rozhodnuto do 6 měsíců ode dne voleb.

HLAVA IV
DALŠÍ SVAZOVÉ INSTITUCE

§ 29
Ústředí svazu

(1) Ústředí svazu zabezpečuje plnění úkolů a usnesení

sdružením a základním organizacím.
(2) Činnost Ústředí svazu se řídí Statutem, který schvaluje

republiková rada.
(3) Řízení a činnost Ústředí svazu zabezpečuje představen-

stvo svazu prostřednictvím určeného funkcionáře představen-
stva svazu nebo pověřeného pracovníka Ústředí svazu.

§ 30
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,
rada územního sdružení a výbor, kterým jsou odpovědny.

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

(4) Odborné a pracovní komise, zejména
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a) navrhují vhodnou orientaci svazu v rámci svěřené (5) Územní sdružení zaniká dnem zápisu rozhodnutí o jeho
problematiky, zrušení do veřejného rejstříku se současným výmazem

b) zpracovávají vzorové postupy pro členy svazu, z veřejného rejstříku.
c) zjišťují nedostatky v činnosti a navrhují nápravná

opatření,
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.

§ 31
Krajská koordinační rada

(1) Krajská koordinační rada není pobočným spolkem a svazovými normami nebo zvláštními právními před-
nemá vlastní právní osobnost. pisy.

(2) Krajskou koordinační radu tvoří delegáti územních (3) Základní organizace může být zrušena s likvidací
sdružení pověření radou územního sdružení k zastupování dobrovolným zrušením  rozhodnutím členské schůze.
jejich organizací ve styku s krajskými mimosvazovými institu- (4) Základní organizace může být zrušena přeměnou
cemi. rozhodnutím členské schůze; při přeměně se zrušuje bez

(3) Krajská koordinační rada volí ze svých členů předsedu, likvidace dnem účinnosti přeměny.
který svolává zasedání, připravuje návrh činnosti a pořizuje (5) Přeměnou základní organizace je
zápisy z jednání. a) fúze

(4) Krajská koordinační rada jedná a schází se podle 1. sloučení - nejméně jedna ze základních organizací
potřeby nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina jejích členů. zaniká; práva a povinnosti zanikajících základních

(5) Zasedání krajské koordinační rady svolává předseda 14 nickou základní organizaci,
dnů před dnem jeho konání. 2. splynutí - zanikají všechny základní organizace a

(6) Do působnosti Krajské koordinační rady náleží zajišťovat vzniká nová základní organizace, jako základní organi-
zájmy a potřeby územních sdružení a základních organizací zace nástupnická,
v kraji navenek. Za tímto účelem vystupuje jménem územních b) rozdělení
sdružení a základních organizací v kraji ve styku s orgány 1. sloučením - při rozdělení sloučením uzavírají zúčastně-
státní správy a dalšími institucemi v kraji a s kraji jako vyššími né základní organizace smlouvu o rozdělení,
územními samosprávnými celky. 2. založením nových základních organizací - při rozdělení

ČÁST TŘETÍ
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SVAZU A JEHO ORGANIZAČNÍCH

JEDNOTEK
§ 32

Zrušení a zánik svazu
(1) Soud zruší svaz s likvidací v souladu se zvláštním jejím zrušení do veřejného rejstříku se současným výmazem

právním předpisem . z veřejného rejstříku.10)

(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.

§ 33
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) Rada územního sdružení 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.

§ 34
Zrušení, přeměna a zánik základní organizace

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

(2) Rada územního sdružení 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, vnitro-

11)

12)

13)

organizací přecházejí na jedinou z nich jako na nástup-

14)

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

ČÁST ČTVRTÁ
HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM SVAZU 
A JEHO ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

§ 35
Hospodaření s majetkem svazu 
a jeho organizačních 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
osobnosti 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
sdružení a svazu je
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a) hmotný majetek a majetková práva, (2) Svaz jako celek a územní sdružení zastupují navenek
b) podíl z členských příspěvků, předseda a jeden místopředseda jako statutární zástupci,
c) účelové příspěvky a zápisné, případně předseda a pověřený člen představenstva. Krajskou
d) výnosy z akcí svazu a organizačních jednotek organizo- koordinační radu zastupují navenek zvolený předseda a další

vaných v souladu s posláním svazu, člen krajské koordinační rady.
e) dary, dotace, případně jiné příspěvky státu, územních (3) Je-li k platnosti právních úkonů předepsána písemná

samosprávných celků a dalších organizací, forma, je třeba podpisů dvou oprávněných zástupců svazu
f) výnosy z kapitálových vkladů a úroky. nebo organizační jednotky.

§ 36
Likvidace majetku svazu a jeho organizačních jednotek

(1) Likvidace majetku svazu a organizačních jednotek se
provádí vždy při zrušení svazu s likvidací .15)

(2) Účelem likvidace  je vypořádat majetek zrušeného16)

svazu nebo organizační jednotky, vyrovnat dluhy věřitelům a
naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvida-
ce (likvidační zůstatek). (1) Orgán svazu zavazuje protiprávní čin, kterého se při

(3) Likvidátora povolá statutární orgán zanikajícího svazu plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, zaměstna-
nebo organizační jednotky. Nebyl-li likvidátor povolán, nec nebo jiný jeho zástupce vůči třetí osobě.
vykonávají jeho působnost všichni členové statutárního (2) Hmotnou a právní odpovědnost za provedené právní
orgánu. úkony a za hospodaření s majetkem svazu nesou statutární

(4) Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidáto- zástupci uvedení v § 38 odst. 1 a 2 těchto stanov.
rem i bez jeho souhlasu některého z členů statutárního (3) Zástupce podle § 38 odst. 4 těchto stanov zodpovídá za
orgánu. provedené právní úkony v rozsahu svého zmocnění; za

(5) Likvidátor nabídne likvidační zůstatek základní organiza- případnou škodu způsobenou jednáním zástupcem orgány
ce právním subjektům v tomto pořadí svazu odpovídají, pokud třetí osoba nemohla vědět, že

a) členům svazu zrušené základní organizace v rozsahu zástupce koná nad rámec svého zmocnění. Náhradu vzniklé
jakým se podíleli na pořízení majetku, škody orgány svazu uplatní vůči zástupci.

b) nástupnické základní organizaci, (4) Zaměstnanci orgánů svazu a organizačních jednotek
c) územnímu sdružení, mají odpovědnost v rozsahu své funkční působnosti.
d) 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

5 a 6, nabídne likvidátor likvidační zůstatek
a) spolku s účelem obdobným, není-li to možné
b) obci, na jejímž teritoriu má organizační jednotka svazu

sídlo;
nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidač-
ní zůstatek kraj, na jehož teritoriu má organizační jednotka
sídlo .17)

§ 37
Nakládání s majetkem při fúzi 

a rozdělení 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 svazu ještě před zasedáním členské
schůze, která bude smlouvu o fúzi schvalovat.

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

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

ČÁST PÁTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 38
Zastupování svazu a organizační jednotky

(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 sám.

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

§ 39 
Odpovědnost

§ 40 
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".

§ 41
Platnost a účinnost

(1) Tyto stanovy nabývají platnosti schválením republikovou
radou Českého zahrádkářského svazu, o.s. ze dne 16. listo-
padu 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) § 30 a násl. občanského zákoníku. 

 7) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) § 2193 a násl. občanského zákoníku. 
 9) § 2345 a násl. občanského zákoníku. 
10) § 268 občanského zákoníku. 
11) § 168 občanského zákoníku.
12) § 174 odst. 1 občanského zákoníku.
13) § 274 až 287 občanského zákoníku. 
14) § 288 až 302 občanského zákoníku.
15) § 269 až 273 občanského zákoníku. 
16) § 187 a násl. občanského zákoníku. 
17) § 272 odst. 2 občanského zákoníku.
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 3. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ VOLEBNÍHO ROKU 2014 6) září

Rok 2014 bude pro ČZS volebním rokem, ve kterém sněmu
postupně proběhnou volby výborů ZO, SZO, volby představen- - ustavit pracovní skupinu pro přípravu programové
stev ÚS a kontrolních komisí ÚS a volba republikové rady, orientace svazu na volební období 2014-2019
představenstva RR, kontrolní komise RR a rozhodčí komise - ustavit pracovní skupinu pro přípravu návrhů kandidátů
RR. na jednotlivé funkce- na předsedu, členy představen-

Aby tento organizačně náročný rok proběhl řádně, je nutné stva, předsedu kontrolní komise a členy kontrolní
respektovat časový harmonogram jednotlivých volebních komise, na předsedu rozhodčí komise a členy rozhodčí
cyklů na sebe navazujících. Představenstvo republikové rady komise, a na předsedy dalších komisí, které sněm zřídí.
ČZS stanoví pro tento rok 2014  následující  harmonogram. To je spojeno i s jednáním s ÚS, případně se ZO, SZO
1) Ve smyslu §4, odst. (5), písm. (d) a odst. (6), písm. (c)

nových stanov ČZS vyhlašuje republiková rada ČZS pětileté
volební období na léta 2014 - 2019. ZO, SZO, které zvolily
výbor ZO a ÚS která zvolila své představenstvo v termínech,
které spadají do jiného pětiletého období, provedou rovněž
volbu, aby se tak sjednotilo volební období v celém svazu.

2) Leden - duben
- ZO, SZO uskuteční výroční členské schůze
- Na VČS zhodnotí činnost za rok 2013 a za období 2009

- 2014
- V usnesení si stanoví, nač se hlavně ZO, SZO v dalším

období ve své činnosti zaměří. To bude doplněno
doporučením a záměry územní konference a progra-
movou orientací sněmu ČZS

- Zvolí nový výbor ZO, SZO (nebo potvrdí dosavadní
výbor) na období  2014-2019

- Zvolí kontrolní komisi
- Zvolí na každých počínajících 100 členů své organiza-

ce 1 delegáta na územní konferenci
- Po  VČS oznámí ZO, SZO  územnímu sdružení

zvolené delegáty na územní konferenci
- Po VČS vyplní nově zvolený výbor nový registrační list,

sestavený podle požadavků nového Občanského
zákoníku

- Pokud má ZO, SZO  peníze uložené v bance na účtu,
nebo ve Svépomocném fondu na Ústředí v Praze,
zajistí u nich úpravu podpisového vzoru na nově
zvolené funkcionáře (předsedu, místopředsedu, hospo-
dáře)

3) březen - květen
- ÚS pomohou v ZO, SZO  dokončit  VČS,
- Pomohou získat delegáty na územní konferenci
- Pomohou získat ze všech ZO, SZO nový RL regis-

trační list a zajistí jeho ověření
4) květen - září

- uskutečnit územní konferenci
- na konferenci zhodnotit činnost ÚS za období 2009 -

2014
- schválit hlavní orientaci činnosti ÚS na období 2014 -

2019
- zvolit územní radu ÚS
- zvolit představenstvo ÚS
- zvolit kontrolní komisi ÚS
- zvolit na každé počínající 2000 členů v rámci ÚS 1

delegáta na sněm ČZS
- Po územní konferenci oznámit na Ústředí ČZS zvolené

delegáty na sněm ČZS.
- Po územní konferenci vyplní nově zvolené orgány ÚS

nový RL registrační list, který obsahuje údaje podle
požadavků nového občanského zákoníku a zajistí jeho
ověření.

- Pokud má ÚS peníze v bance a peníze ve Svépomoc-
ném fondu v Praze, zajistí u nich úpravu podpisových Zasedání -  3.–4. 10. 2014 Pardubice:
vzorů na nově zvolené funkcionáře (předsedu, místo-
předsedu, hospodáře, tajemníka)

5) Do 15. srpna 2014
- předloží ÚS na Ústředí návrhy na vyznamenání pro rok

2015 (jde o mimořádnou změnu termínu, protože již 3.
a 4. 10. 2014 bude poslední zasedání RR, kde se
budou návrhy schvalovat).

- na zasedání PRR ustavit pracovní skupiny pro přípravu

- pracovní skupinu pro zajištění způsobu a organizační
stránky volebního maratonu na sněmu

- pracovní skupinu pro organizační zajištění sněmu
7) říjen

- uskutečnit závěrečné zasedání RR volebního období
2009 - 2014

- na programu bude zpráva předsedy a ředitele za
období od jarního zasedání RR. Dále závěrka hospoda-
ření za rok 2013, čerpání rozpočtu za 1-9/2014, návrh
vyznamenání na rok 2015, zhodnocení soutěží mláde-
že. Zvážit, zda zde podat zhodnocení činnosti jednotli-
vých komisí za uplynulé pětileté období.

8) listopad
- uskutečnit Sněm ČZS
- na programu bude zhodnocení činnosti svazu za

období 2009-2014
- zhodnocení hospodaření svazu za minulé pětileté

období a ekonomické předpoklady na období 2014 -
2019

- návrh programové orientace na léta 2014-2019
- diskuse
- volby
- volba předsedy ČZS
- volba členů statutárního orgánu (představenstva)
- volba předsedy kontrolní komise a předsedy rozhodčí

komise
- volba členů kontrolní komise
- volba členů rozhodčí komise
- volba republikové rady

Schváleno na zasedání republikové rady ČZS 16. 11. 2013

 4. NÁVRH PLÁNU PRÁCE RR ČZS na rok 2014

Zasedání - 14.–15. 3. 2014 Pardubice:
 1. Zahájení, volby komisí, jmenování zapisovatele, schvále-

ní zápisu
 2. Zpráva předsedy RR ČZS
 3. Zpráva ředitele Ústředí
 4. Zpráva předsedy Revizní skupiny RR ČZS
 5. Oblastní porady ČZS
 6. Příprava soutěží mladých zahrádkářů 2014
 7. Oblastní školení a další odborné akce 2014
 8. Průběh výročních schůzí ZO ČZS a příprava územních

konferencí
 9. Ocenění jubilantů za 1. pol. 2014
10. Čerpání rozpočtu v r. 2013 – předběžná informace
11. Různé
12. Diskuse
13. Schválení usnesení, závěr

1. Zahájení, volby komisí, jmenování zapisovatele, schvále-
ní zápisu

 2. Zpráva předsedy – zhodnocení činnosti svazu za celé
volební období

 3. Zpráva ředitele Ústředí
 4. Zpráva předsedy Revizní skupiny RR ČZS za celé volební

období
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 5. Závěrka hospodaření za r. 2013, čerpání rozpočtu za
I.–IX. 2014

 6. Ocenění jubilantů za 2. pol. 2014
 7. Schválení svazových vyznamenání na r. 2015
 8. Zhodnocení činnosti jednotlivých odborných komisí RR

ČZS za voleb. období
 9. Průběh územních konferencí
10. Příprava Sněmu ČZS
11. Různé
12. Diskuse
13. Schválení usnesení, závěr
Sněm ČZS - 28.–29. 11. 2014 
 1. Zahájení, volby mandátové, volební a návrhové komise,

jmenování  zapisovatele
 2. Plnění Programové orientace 2009 – 2014
 3. Zhodnocení hospodaření svazu 2009 – 2014 a ekonomic-

ké předpoklady  na období 2014 – 2019
 4. Návrh Programové orientace svazu na období 2014 –

2019
 5. Diskuse
 6. Zprávy mandátové a volební komise
 7. Volby svazových orgánů
8. Diskuse

 9. Schválení návrhu na usnesení
10. Závěr Sněmu ČZS

 5. NÁVRH PLÁNU PRÁCE PRR ČZS na rok 2014

Zasedání 20. 2.
3. Příprava oblastních porad
4. Příprava soutěží mladých zahrádkářů
5. Příprava zasedání RR ČZS
6. Průběh výročních schůzí ZO ČZS
7. Příprava Rukověti 2015
8. Zajištění celostátních výstav
Zasedání 15. 5.
3. Závěry ze zasedání RR ČZS
4. Vyhodnocení oblastních školení
5. Propagační činnost v ČZS
6. Příprava odborného semináře pro OOI
7. Příprava územních konferencí
8. Čerpání rozpočtu za r. 2013 a 1. čtvrtletí 2014
9. Příprava Sněmu ČZS
Zasedání 17. 7.
3. Poznatky z výročních schůzí ZO ČZS
4. Práce odborných komisí ČZS
5. Vyhodnocení oblastních porad
6. Výsledky inventarizace majetku na Ústředí
7. Čerpání rozpočtu 2013 a 1. pololetí 2014
8. Zahrádkářský zákon
Zasedání 18. 9.
3. Průběh a poznatky z okresních konferencí
4. Příprava Sněmu ČZS
5. Příprava oblastních školení 2015
6. Časopis Zahrádkář, inzerce, předplatné
7. Hodnocení mezinárodní spolupráce
8. Vyhodnocení soutěží mladých zahrádkářů
9. Příprava zasedání RR ČZS

Zasedání 16. 10.
Příprava Sněmu ČZS: návrh programového prohlášení, návrh
předběžných kandidátek, organizační zajištění 

Zasedání 20. 11.
3. Vyhodnocení výstavní činnosti a propagace svazu
4. Závěry ze zasedání RR ČZS
5. Příprava Sněmu ČZS
6. Hodnocení práce PRR ČZS za volební období
7. Společné zasedání s PÚV SZZ

Součástí programu všech zasedání PRR ČZS jsou vždy
zprávy předsedy RR ČZS, ředitele Ústředí, kontrola plnění
úkolů (body 1. a 2.), různé, diskuse.

Termíny porad statut. zástupců RR ČZS:
16. 1., 20. 3., 17. 4., 19. 6., 21. 8.

 6. VYHODNOCENÍ „PŘEHLEDŮ O ČINNOSTI ZO a ÚS“

Po roce 1990 každý z nás může vidět značné posuny v
aktivitách svazu. Sledování vývoje a tendencí má sloužit na
každé úrovni, ať již základní organizace, územního sdružení
nebo i celého svazu k  posouzení vlastní činnosti ve vztahu k
celkovým tendencím nebo využití zkušeností z jiného regionu,
kde vykazují lepší hodnoty. K tomuto účelu mají sloužit níže
uvedené tabulky:

Tendence od roku 2009

Hodnoty, které průběžně klesají
- Počet členů celkem
- Počet členů v osadách
- Počet členů v přídomních zahrádkách
- Počet moštáren, sušáren, povidláren
- Počet instruktáží

Hodnoty, které převážně klesají
- Výměra půdy celkem
- Počet palíren
- Počet přednášek

Hodnoty, které převážně stoupají
- Počet akcí pro děti
- Počet zúčastněných dětí

Hodnoty, které průběžně stoupají
- Počet výstav
- očet zájezdů
- Počet členů v OZ

Závěry si musí z uvedených hodnot vyvodit každá organiza-
ce sama. Jsou ale aktivity, které nejsou pro svaz rozhodující,
protože mohou být nahrazeny jinak a pokud v nich organizace
nevidí finanční přínos, nemá smysl je udržovat jenom pro
pozitivní hodnoty ve statistice, jako jsou např. moštárny,
sušárny, povidlárny. Pro dobré jméno svazu by bylo vhodné
vrátit se k počtu instruktáží, když v současné době roste
zájem o vlastní produkci zeleniny a ovoce. Jednoznačně je ale
potřebné udržet akce pro děti a jejich zapojení. To je totiž
oblast, která může přivést nové členy svazu v budoucnosti.

Ing. Ivan Branžovský CSc., ředitel ústředí

Rok Počet členů Výměra půdy Počet
celkem v přídom- celkem v moš- sušá- povid- palí- výstav zájezdů před- instruk- akcí pro zúčast. členů

osadách ních osadách táren ren láren ren nášek táží děti dětí v OZ

2009 158 062 112 195 40 190 15 710,1 8 239,3 435 49 56 38 631 --- 1 221 669 535 21 151 1 084
2010 154 530 106 133 41 291 15 012,9 4 511,3 430 51 55 42 691 385 1 191 618 546 23 988 1 228
2011 151 924 102 930 35 176 15 217,8 4 756,2 397 48 55 38 690 533 1 209 576 604 27 602 1 268
2012 148 846 97 788 34 326 14 972,0 10 438,3 377 44 50 39 712 637 1 109 571 599 26 805 1 328

+/- % -5,8 -12,8 -14,6 -4,7 +26,7 -13,3 -10,2 -10,7 +2,6 +12,8 +65,4 -9,2 -14,6 +12 +26,7 +22,5
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 7. SCHVÁLENÁ VYZNAMENÁNÍ NA ROK 2014 204 Pelhřimov

ÚS/Jméno ZO ocenění
101 Benešov

Paedr. Karel Vinš ZO Vozice stříbrná med.
František Pleva ZO Benešov stříbrná med.
Josef Říha ZO Bystřice stříbrná med.

102 Beroun
Alena Venkrbcová ZO č. 5 Višňovka bronz
Eva Kráslová ZO Králův Dvůr bronz
Věra Janderová ZO Králův Dvůr bronz
Oldřich Vitík ZO č. 8 Beroun, Na Ptáku bronz
Libuše Kůtová ZO Hostomice bronz
Bohuslav Soukup ZO Beroun 2, Vinice 1 bronz
JUDr. Milan Držík ZO Beroun Višňovka zz stříbro Ing. Václav Karas ZO Katovice bronz

103 Kladno
Jaroslava Frolíková ZO Slaný č. 3 stříbrná med.
Jan Machálek ZO Slaný č. 11 stříbrná med.
Jan Tůma ZO Kladno stříbrná med. PeaDr. František Šourek ZO V Lesíkách zlatá med.
Jiří Panenka ZO Libušín bronz Vlasta Šedivá ZO Sezimovo Ústí II. bronz
Josef Jandík ZO Kladno č. 3 Bažant zlatá růže Mgr. Jana Picková ZO Choustník bronz
Jana Zelenková ZO Kladno č. 14 stříbrná med.

104 Kolín
ZO Starý Kolín zz stříbro Vlastimila Kardinálová ZO Domažlice bronz
Josef Materna ZO Starý Kolín zlatá růže Antonín Pesl ZO Chodská Lhota stříbrná med.
Ing. Alena Jílková ZO Starý Kolín bronz ZO Staňkov zz stříbro
Václav Karafiát ZO Ovčáry zlatá růže

105 Kutná Hora
Pavel Drahoš ZO Kutná Hora bronz Václav Fircák ZO Frant. Lázně Slatina bronz
Zdeňka Caklová ZO Vrdy bronz Arnošt Teschauer ZO Skalná bronz
Vladimír Hospodka ZO Čáslav bronz Gerhard Schmied ZO Hranice bronz

106 Mělník
Stanislava Štencová ZO Mělník-Rousovice bronz
JUDr. Ladislav Labuta ZO Lužec Křemen stříbrná med.

107 Mladá Boleslav
Josef Vomáčka ZO Čejetice stříbrná med.
Jaroslav Folprecht ZO Přepeře zlatá med.

108 Nymburk
Ing. Antonín Pipek ZO č. 1 Nymburk zlatá med.
Luděk Havránek ZO V Sadech 6 bronz
Milan Hradecký ZO č. 4 Poděbrady bronz
Jiří Kolenáč ZO Nymburk zz stříbro

109 Praha-východ
Jaroslav Šulc ZO Osada 3 Zdiby bronz
Věra Smolíková ZO Řež bronz
Stanislava Pavlíková ZO Tehov-Lada bronz
Karel Leška ZO Zdiby Zl.kopec bronz
Magdalena Bukáčková  ZO Jirny zlatá med. Ing. Jan Herejk ZO Mikulka bronz
Václav Moravec ZO Kojetice zlatá růže Hanuš Jiřinský ZO Dýšina bronz

110 Praha - západ
Jaroslava Tůmová ZO Černošice bronz
Stanislava Marková ZO Zvole bronz
Jiří Michl ZO Trnová bronz

111 Příbram
Josef Černohorský ZO Dobříš zlatá med.
Václav Křivánek ZO Dobříš bronz
Alena Ernestová ZO Dobříš bronz

112 Rakovník
Ing. František Pazdera  ZO Rakovník 1. bronz
Střední zem. škola Rakovník zz stříbro

201 České Budějovice
Jiří Merle ZO Rudolfov bronz
Vojtěch Varga ZO Nové Hrady bronz
PhDr. František Jelínek  ÚS Č.Budějovice zz stříbro
František Dolan zlatá růže

203 Jindřichův Hradec
Ing. Věra Davidová ZO Třeboň stříbrná med.
Ing. Jiří Skůpa ZO J.Hradec 3 bronz
Jana Kadlecová ZO J.Hradec 1 bronz
ZO Dačice zz stříbro

Josef Klaška ZO Žirovnice stříbrná med.
Jaroslav Kuba ZO Lukavec bronz
Marie Vachůnová ZO Žirovnice zlatá med.

205 Písek
Bohuslav Urban ZO Šobrovna zlatá růže
Václav Štrosner ZO Mirovice stříbrná med.
Anna Taterová ZO Mirovice bronz

206 Prachatice
RSDr. Vojtěch Vlček ZO Vimperk bronz
Zdeňka Stránská ZO Netolice bronz
Ladislav Nový ZO Vimperk bronz
Vladislav Sedlecký ZO Prachatice č. 2 zz zlato

207 Strakonice

Ing. Jan Jung ZO Strakonice 1918 stříbrná med.
Antonín Hlaváč ZO Sídliště bronz

208 Tábor

301 Domažlice
František Kubr ZO Koloveč bronz

302 Cheb
Lubomír Štecher ZO Aš bronz

Marie Královcová ZO Bažantnice bronz
Ing. Jan Bátovský ZO Mar.Lázně stříbrná med.
ZO Podhrad II. zz stříbro

303 Karlovy Vary
Anna Pecková ZO K.Vary-Lázně bronz
Štefan Vajas ZO Ostrov bronz
Vladimír Timkov ZO Ostrov bronz
Štefan Rozinaj ZO Ostrov bronz
Ing. Václav Strejc ZO Ostrov bronz
Otakar Škop ZO Ostrov bronz

304 Klatovy
Věra Rupertová SZO Klatovský karafiát bronz
Jitka Bulánková ZO Plánice bronz
Naděžda Pellerová ZO Nýrsko bronz
SZO Klatovský karafiát zz stříbro

305 Plzeň-region

Marie Ševčíková ZO Dýšina bronz
306 Plzeň-jih

Jaroslav Smola ZO Dobřany bronz
Jiřina Špetová ZP Dvorec bronz
ZO Dobřany stříbrná med.

307 Plzeň-sever
Kamil Kopecký ZO Horní Bělá bronz
Zdeněk Rauch ZO Horní Bělá bronz
Josef Kraus ZO Horní Bělá bronz

308 Rokycany
Josef Budín ZO Osek bronz
Josef Moc ZO Strašice bronz
Josef Čermák ZO Strašice stříbrná med.

309 Sokolov
Bohumil Vodák ZO Rotava bronz
Pavla Musilová ZO Březová bronz
Věra Martincová ZO Sokolov 2 bronz
Zdeněk Adolf ZO Kynšperk n/O bronz
Naďa Hüblerová ZO Svatava-Čistá bronz
Ing. Jan Königsmark ZO Chodov stříbrná med.
ZO Chodov zz stříbro
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310 Tachov 502 Hradec Králové
Marie Rybová ZO Šmoulinky zz stříbro
Jaroslav Gritz ZO Chodová Planá stříbrná med.
Josef Lukáč ZO Bor u Tachova bronz
Marie Sudorová ZO Chodová Planá stříbrná med.

401 Česká Lípa
Jaroslav Svoboda ZO Mimoň 4 bronz
Anna Nesvadbová ZO Doksy 1 bronz
Jana Paulová ÚS Česká Lípa zlatá med.

402 Děčín
Jaroslav Ráček ZO Dolní Křečany bronz
Jaroslava Fiedlerová ZO Dolní Křečany bronz
Stanislava Bílá ZO Dolní Křečany bronz
František Macháček ZO Dolní Křečany bronz

403 Chomutov
Ing. Karel Heliger ZO Bystřice,Kadaň bronz
Věra Jirousková ZO Vejprty bronz
Jiří Wetzler ZO Bezručova bronz
Bohuslav Hána ZO Zátiší stříbrná med.
Vladimír Krupička ZO Bezručova kniha cti
ZO Průhon Chomutov zlatá med.

405 Liberec
Ing. Josef Honzejk ZO Králův Háj bronz
Helena Lančaričová ZO Osečná bronz
Ing. Josef Vejnar ZO Český Dub stříbrná med.
Eva Vítková ZO Příšovice stříbrná med.
Zdeněk Hanzlík ZO Frýdlant zlatá med.
Miroslav Roll ZO Stráž n/Nisou kniha cti
ZO Frýdlant zz stříbro
Ing. Karel Vach ZO Vesec zz stříbro
Territorialverband Zittau  der Kleingärtner e.V. zz stříbro

406 Litoměřice
Jiří Líbal ZO Roudnice n/L 5. bronz
Josef Bláha ZO Hoštka 2. bronz
Antonín Vokurka ZO Bříza bronz
Václav Valter ZO Litoměřice kniha cti
Jitka Frolíková ZO Litoměřice 4 kniha cti

407 Louny
Václav Trestr ZO Louny 3 bronz
Alena Lebdušková ZO Žatec 5 bronz
Václav Sedláček ZO Louny 3 zlatá med.
Andrej Červený ZO Žatec 4 zlatá med.
Otakar Parma ZO Louny 1 bronz
Ing. Vlastimil Vonka ZO Žatec 5 zlatá růže
ZO Louny 3 zz stříbro
ZO Žatec 5 zz stříbro

408 Most
Miloš Holub ZO Dobrčice stříbrná med.
Jaroslav Valach ZO U nádraží Litv. stříbrná med.
Ing. Petr Pospíšil ZO Hamr č. 2 bronz
Jan Procházka ZO U kurtů bronz
Jan Vaněk ZO č. 2 Meziboří bronz
Milan Mareš ZO Pod Resslem bronz
Zdeněk Holub ZO č. 2 Želenice bronz
Rudolf Henych ZO č. 2 Meziboří bronz

409 Teplice Ing. Oldřich Hubálek ZO Lukavice bronz
Jaroslava Andrušáková  ZO č. 1 Duchcov zlatá med.
Václav Malý ZO č. 1 Duchcov bronz
Alice Weissová ZO č. 1 Duchcov bronz
Ing. Jana Kollinová ZO č. 6 Teplice bronz
JUDr. Zdeňka Juráková  ZO č. 6 Teplice bronz
Luděk Fiedler ZO Střelná bronz
Karel Kopřiva ZO Střelná stříbrná med.
Miroslav Pejchar ZO Střelná stříbrná med.

410 Ústí nad Labem Jindřich Zapletal ZO Kotvrdovice zlatá med.
Eva Šťastníková ZO Olšinky bronz
Bohumil Pavlíček ZO V. Březno-Vítov bronz
Alexandr Krajíček ZO Chabařovice stříbrná med.
Václav Ryska ZO K. Čapka zlatá med.

501 Havlíčkův Brod
Ladislav Pospíšil ZO Světlá n/S. stříbrná med.
Marie Hermanová ZO Chotěboř bronz
Miloš Fiala ZO Přibyslav bronz

Vlasta Kavalírová ZO Stěžery bronz
Jiří Tschertner ZO Pouchov bronz
Václav Blatník ZO Černožice nad Labem bronz
ZO Blešno bronz
Václav Holman ZO Malšovice zlatá med.
ZO Suchá zlatá med.
Anna Schánělová ZO Svinary zz stříbro
Jaroslav Havlíček ZO Plotiště nad Labem zz stříbro
Ing. Otto Macl ZO Třebeš kniha cti
Ladislav Erban ZO Rozkvět Míru kniha cti

503 Chrudim
Josef Kudláček ZO Hlinsko zz stříbro
Zdeněk Zelenka ZO Hlinsko bronz
Lenka Čepová ZO Heřmanův Městec bronz
Jaroslav Pátek ZO Hlinsko bronz

504 Jičín
Zdeněk Kejzlar ZO Za Plovárnou bronz
Milada Fidlerová ZO Nová Paka bronz
Ing. Vladimír Vik ZO Lázně Bělohrad zz stříbro

505 Náchod
Jana Zápotočná ZO Teplice nad Metují bronz
Miroslav Vaněk ZO Police nad Metují bronz
Ing. Jan Fetter Česká Skalice zlatá růže

506 Pardubice
Jiří Pavlík ZO Holice bronz
Jiří Tobiášek SZO Dagla bronz
Jan Konvalinka ZO Dubany bronz
Jaroslav Papež ZO Jesničánky bronz
Ladislav Hrbek ZO Kostěnice zlatá med.
Josef Čada ZO L.Bohdaneč, St.louka kniha cti

507 Rychnov nad Kněžnou
Jaroslava Kupková ZO Albrechtice bronz
Josef Zezulka ZO Solnice bronz
Ing. Rudolf Filip ZO Zlatý potok stříbrná med.
Ladislav Hrnčíř ZO Opočno kniha cti
František Kováříček ZO Byzhradec zlatá med.

509 Svitavy
Josef Jireček ZO Dolní Újezd bronz
Zdeněk Kadlec ZO Moravská Třebová stříbrná med.
Josef Jílek ZO Sebranice stříbrná med.
Antonín Kolář ZO Křenov stříbrná med.
Marie Dvořáková ZO Litomyšl-Líbánky stříbrná med.
Richard Hájek ZO Jevíčko zlatá med.
Jana Luláková ZO Koclířov zz stříbro

510 Trutnov
ZO Rtyně v Podkrkonoší zz stříbro
Jaroslav Marel ZO Úpice zlatá med.
František Godr ÚS Trutnov zlatá med.
Pavel Attl ZO Kryblice stříbrná med.
Jan Hrubý ZO Batňovice bronz
Věra Kadaníková ZO Libňatov bronz
Jan Buchar ZO Slunečná Vrchlabí bronz

511 Ústí nad Orlicí

Marta Brožková ZO Verměřovice bronz
Bohumil Resl ZO Ústí nad Orlicí bronz
Eva Uhlířová ZO Řetová bronz
ZO Petrovice bronz
ZO Žamberk zlatá růže

601 Blansko
Zdena Dufková ZO Boskovice bronz
Ing. Josef Kostelecký  ZO Boskovice stříbrná med.

602 Brno-město
Jaroslav Klapal ZO J. Ř. Mendla bronz
Marie Václavíková ZO J. Ř. Mendla bronz
Zdeňka Říhová ZO J. Ř. Mendla bronz

603 Brno-venkov
Ellen Křížová ZO Cemo Mokrá bronz
Jan Urbánek ZO Židlochovice bronz
Zdeněk Ryšavý ZO Neslovice bronz
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Ing. Miroslav Drbal ZO Tišnov zlatá med.
Ing. Josef Závišek ZO Tišnov zlatá med.
Libuše Peclová ZO Šlapanice bronz
ZO Ochov z Brna zz stříbro
ZO Tišnov zz stříbro

604 Břeclav
Ing. Václav Novotný ZO Křepice bronz Františka Bielská ZO Rýmařov bronz
Miloslav Tesař ZO Břeclav-Sdruž. sady bronz
Eliška Pacalová ZO Břeclav-Sdruž. sady bronz
Miroslav Šubík ZO H. Bojanovice bronz
Josef Kadlec ZO H. Bojanovice bronz
Josef Kaňa ZO Kobylí bronz
Antonín Omasta ZO Kobylí bronz
Miroslav Hlaváček ZO Nosislav bronz
František Uher ZO Lanšhot zz stříbro
Vojtěch Trčka ZO Lanšhot zz stříbro

605 Zlín
Josef Kadlčák ZO Jiráskův sad bronz
Štepán Behrik ZO Napajedla město bronz
Ing. Jan Švindrnoch ZO Jaroslavice jih bronz
František Tarabus ZO Vlachovice bronz
Ing. Vojtěch Klofáč ZO Pohořelice-Nap. bronz
Ing. Antonín Kusbach ZO Vítová-Fryšták bronz
Pavel Nevařil ZO Poddubová bronz
Josef Hrbáček ZO Halenkovice stříbrná med

606 Hodonín
Jaroslava Karásková ZO Lipov bronz
Ing. Břetislav Kouřil ZO Veselí nad Moravou bronz
Eduard Soldán ZO Ždánice bronz
Zdeněk Bezůšek ZO Čejkovice stříbrná med
Antonín Jurček ZO Kozojídky stříbrná med
Ing. Jiří Trávníček ZO Rohatec stříbrná med
Miroslav Zahradník ZO Hrubá Vrbka stříbrná med

607 Jihlava
Jana Matulová ZO Střítež bronz

608 Kroměříž
Jana Skotková ZO Míškovice bronz Magda Šopková ZO Slavonín bronz
Ivo Hubík ZO Trávník stříbrná med. Jarmila Dvořáková ZO Slavonín bronz
Bohumír Pecina, ml. ZO Trávník stříbrná med.

609 Prostějov
Josef Svozilík ZO Dobromilice stříbrná med
Antonín Vystavěl ZO Dobromilice bronz
Petr Všianský ZO Čelčice bronz
Zdeněk Švec ZO Prostějov zz stříbro

610 Třebíč Jan Hanzlík ZO U vodárny Opava bronz
Jaroslav Žák ZO Mohelno bronz
Ing. Ivan Fryčera ZO Moravské Bud. bronz
Jan Trávníček ZO Horní Újezd bronz

611 Uherské Hradiště
ZO Buchlovice zz stříbro
ZO Kunovice zz stříbro
Ing. Bohumil Cejpek ZO Uherský Brod bronz
Vladimír Chromek ZO Částkov bronz
Miroslav Matějek ZO Boršice bronz
Lubomír Raiskup ZO Kunovice stříbrná med.
Josef Ondrůšek ZO Uherský Ostroh zlatá med.
František Blaha ZO Hluk stříbrná med.

612 Vyškov
Ing. Jiří Juřička ZO Nížkovice bronz
Zdeněk Kramář ZO Nemojany stříbrná med.
MUDr. Josef Horák ZO Soukromníci zlatá růže
Miroslav Rotrekl ZO Letonice zz stříbro

613 Znojmo
Ing. Jiří Latner ZO Pražská II. bronz Josef Matoušek ZO Lipník n/B bronz
Ing. Zdeněk Simek ZO Znojmo kniha cti Miroslav Vomastek ZO Hranice č.3 bronz

614 Žďár nad Sázavou 709 Šumperk
Mgr. Jindra Pelantová ZO Žďár-město bronz Jiří Čmerda ZO U Hedvy stříbrná med.
Miloslav Štěpánek ZO Nové Veselí bronz Jiří Tínek ZO Vyhlídka stříbrná med.
Ladislav Bárta ZO U Žďasu bronz František Šípek ZO Mohelnice bronz
František Němec ZO Vepřová bronz Ing. Marek Miroslav ZO Loštice-Barborka bronz
Josef Procházka ZO Vepřová stříbrná med. Jan Paprskář ZO Javorník bronz
Otakar Šuhaj ZO Žďár 3 stříbrná med. Ing. Květoslav Vavruša ZO Krásný Vrch bronz

701 Bruntál
František Bělej ZO Úsvit Krnov stříbrná med.
Jarmila Stopplová ZO Rýmařov bronz
Karel Petschnigg ZO Zlatá Opavice bronz
Rudolf Paulín ZO Čs. Armády 6 stříbrná med.
Milan Janošík ZO Bruntál stříbrná med.

702 Frýdek-Místek
Žofie Bastlová ZO Šenov bronz
Břetislav Sedláček ZO Nebory bronz
Lenka Wrzecionková ZO Podlesí bronz
Antonín Kožušník ZO Václavovice stříbrná med.
ZO Morávka zlatá med.
Ing. Vítězslav Tomis ZO Václavovice zlatá růže

703 Karviná
Jan Chrobák ZO č. 13 Prostř. Suchá bronz
Helmut Kucharczyk ZO Stonava bronz
Helena Bartošová ZO 22. Karviná Ráj bronz
Marie Medňanská ZO Petřvald bronz
Milan Rechtorík ZO 18 Karviná Mizerov bronz
Jaroslav Kubina ZO 21 Karviná Mizerov bronz
Ludmila Šafarčíková ZO 11 Havířov stříbrná med.
Oldřich Janků ZO Dolní Lutyně kniha cti

704 Nový Jičín
ZO Štramberk Bařiny zz stříbro
Alois Chlapík ZO Na Vyhlídce zz stříbro
Vladislav Polášek ZO Lubina stříbrná med.
Václav Březina ZO Bílovec-Stará Ves bronz
Josef Feikus ZO Příbor zlatá růže
Ing. Radim Hruškovský  ZO Bařiny bronz
Stanislav Prašivka ZO Hájov bronz
ZO Lubina bronz

705 Olomouc
Oldřich Zajíček ZO Litovel bronz
Ing. Leonard Machala  ZO Litovel bronz
Jan Přindiš ZO Bělkovice-Laštany bronz

706 Opava
ZO Píšť zz stříbro
Brigita Qvittková ZO Opava-město zz stříbro
Josef Skowronek ZO Kravaře bronz
Petra Arbterová ZO Kravaře bronz
Wilibald Rycman ZO Píšť bronz

Renata Korbášová ZO Opava-Otická bronz
Marie Gorčicová ZO Slavkov stříbrná med.
Jan Warzel ZO Opava-město zlatá med.
Jarmila Berková ZO Opava-město zlatá růže

707 Ostrava
Pavel Ráček ZO Bartovice bronz
Jitka Jurošková ZO U Korýtka bronz
Karel Vinkler ZO U Korýtka bronz
Ferdinad Meszárosz ZO Výškovice stříbrná med.
Zdeněk Novotný ZO Ferdinandova zlatá med.
Lubomír Fortuník ZO Jasénka zlatá růže
Miloslav Karásek ZO Radvanice zz stříbro
JUDr. Radomír Holuša  SZO Citrusáři Ostrava  zz stříbro

708 Přerov
Ing. Antonín Machanec  ZO Ústí bronz
Zdeněk Otáhalík ZO Stará Ves bronz
Martin Zálešák ZO Drahotuše bronz
Marie Indráková ZO Přerov č.13-Čekyně bronz
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710 Vsetín Jednobarevné pozitivní provedení
Evžen Sypták ZO Růžďka stříbrná med. - je určeno pro použití loga na světlém nebo bílém podkla-
Jaroslav Kopřiva ZO Střítež n/B. stříbrná med. du. Logo nemá podklad a veškeré další prvky loga jsou
Ladislav Spáčil ZO Val. Mez. Krásno bronz v barvě černé, nebo jiné direktní tmavé barvě.
Vlasta Hronková ZO Rožnov p/R. bronz
František Krupa ZO Rožnov Kramolišov bronz
Ladislav Stříteský ZO Valašská Bystřice bronz

800 Praha
SZO Hortiklub stříbrná med.
ZO Újezd n/Lesy Praha 5 bronz
Petr Kohout ZO Na Habrovce zlatá med.
Blanka Exnerová ZO Újezd n/Lesy stříbrná med.
Ing. Jan Stanzel SZO Saintpaulia bronz
František Kolář ZO Opuková bronz
Belo Jamriška SZO Saintpaulia bronz
Eva Kabelíková ZO Nad Nikolajkou bronz
Josef Hořejší ZO Točná bronz
Ing. Eva Kopecká ZO Nad Nikolajkou bronz
Michal Hrdina Praha 5 zz stříbro
Alena Žbirková Praha 8 zz stříbro

 8. NOVÉ LOGO ČASOPISU ZAHRÁDKÁŘ

Časopis Zahrádkář od poloviny července 2013 začal
používat nové logo. Použití loga se řídí logomanuálem, který
je v celém znění dostupný na webových stránkách časopisu
Zahrádkář a obsahuje zásady pro použití loga.

Základní motiv loga – kresba je registrována Úřadem
průmyslového vlastnictví (číslo spisu 501826, zápis č. 332-
751)

Logo je vyjádřeno černým nápisem „časopis“, červeným
nápisem „zahrádkář“ a černo-bílou kresbou zahradníka
sedícího v podřepu s rukama zabořenýma v záhonu. Autorem
kresby je Josef Čapek, původně byla předmětná kresba
použita jakou součást většího obrazu v publikaci „Zahradníkův
rok“ od Karla Čapka. Celé logo je buď na obdélníkovém, nebo
na téměř čtvercovém sytě žlutém podkladu. Obě varianty loga
jsou orientovány na šířku.
Rozměry, tvar a barvy loga

Logo v obdélníkové variantě je vždy orientováno na šířku
s poměrem stran 10 : 3 (šířka : výška). 

Obdélník podkladu je žlutý,
v levém dolním rohu je černo-
bílá kresba, nad kterou je vo-
dorovný nápis „časopis“ v čer-
né barvě a vedle kresby začí-

ná vodorovný nápis „zahrádkář“ v barvě červené. 
Pro větší rozměry doporučujeme použít logo s obrysovým

písmem v nápisu „zahrádkář“, u malých rozměrů loga jen plné
písmo.

Logo v „čtvercové“ variantě – podklad je žlutý téměř
čtvercového rozměru s poměrem stran 5 : 4 (šířka : výška),

orientace loga je na šířku a je
dána i orientací kresby, která je
uprostřed. Kresba směřuje přede-
vším vpravo, případně vlevo -
podle umístění loga na ploše
(pohled postavy na kresbě ne-
má směřovat mimo použitou
plochu). Kresba je podložena
nápisem „časopis“ v černé bar-
vě. Shora je obkroužena nápi-

sem „zahrádkář“ vedeným kolem kresby do půlkruhu (z levého
spodního do pravého spodního účaří kresby) v barvě červené
s tenkou černou lemovací linkou. 
Text a použitý font

Veškeré nápisy jsou fontem Cupido. U varianty obdélníkové
je font v nápisu „zahrádkář“ deformován na 185 % základní
výšky, nápis „časopis“ na 125 % základní výšky.

Jednobarevné negativní provedení
- shodné s pozitivní variantou jen použití na tmavém či

černém podkladu za použití bílé nebo světlé barvy pro logo.
Dále jsou v logomanuálu upravena pravidla: 

Manipulace s logem, Povolené použití loga, Minimální a
maximální velikost loga, Ochranný prostor loga.

Pro použití loga organizační složkou ČZS (ZO, SZO,
ÚS). Logo časopisu Vám zašleme na vyžádání, nebo zpřístup-
níme složku na webovém serveru www.zahradkar.org, kde
jsou všechny varianty včetně logomanuálu uloženy.

Upozorňujeme, že dřívější logo s kresbou od kreslíře
Jiřího Wintera - Neprakty se již NESMÍ POUŽÍVAT.

Ing. Miloš Kožešník, správce www.zahradkar.org 

 9. ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ V ROCE 2014

Vážení přátelé,
řada z Vás pravidelně čte časopis Zahrádkář vydávaný

Českým zahrádkářským svazem a mnozí si dobře uvědomují,
že tištěné noviny a časopisy to mají v době stále se rozšiřující-
ho internetu a dostupnějších a dokonalejších elektronických
přístrojů mnohem těžší. Proto se v redakci snažíme využívat
všech dostupných možností, abychom náš časopis udrželi na
přední pozici mezi časopisy o zahradě a mohli ho dále
rozvíjet.   

Faktorem, který nelze opominout je kvalita časopisu. Jarní
čtenářská anketa nám potvrdila, že rozložení článků je voleno
správně. Čtenáři vyslovili spokojenost i s pravidelnou přílohou
Zahrádkářka. Nechceme se nechat ukolébat a stále si ověřuje-
me podle dopisů, e-mailů a názorů čtenářů na výstavách, co
by je zajímalo a o čem by si chtěli přečíst. Budeme rádi za
veškeré tipy a připomínky.

Doba, kdy se kvalitní zboží prodávalo samo, je však již
dávno pryč. Proto kromě kvalitního časopisu musíme pracovat
na jeho propagaci. Vzhledem k omezenému množství
finančních prostředků na reklamu se snažíme časopis nabízet
především na výstavách a různých akcích. Časopis jsme
nabídli také středním školám a učilištím, které jsou zaměřeny
na zahradnický a zemědělský obor. 

Jisté rezervy máme podle ankety také mezi členy ČZS. Rádi
bychom, aby časopis Zahrádkář byl opravdu časopisem
zahrádkářů. Pomozte nám náš společný časopis šířit mezi
členy zahrádkářského svazu a dalšími pěstiteli. K tomuto
účelu jsme připravili objednávkové korespondenční lístky,
u nichž poštovné hradí adresát. Na každém lístku je kolonka
„zprostředkovatel“, pokud ji vyplníte a nabídnete potenciálním
předplatitelům, obdržíte za každé nové zaplacené předplatné
provizi 20 Kč. Uvědomujeme si, že to není mnoho, ale již nyní
máme zprávy, že jsou mezi vámi i tací, kteří dokáží přesvědčit
i několik desítek svých přátel a členů jednotlivých organizací.
Využijte k tomu schůze ZO, výstavy a další příležitosti. Pokud
budete potřebovat další korespondenční lístky, obraťte se na
redakci.

Mnohé základní organizace ČZS pořádají pravidelně
výstavy, akce pro děti a další akce. Pokud nám včas sdělíte
do redakce termín, automaticky pozvánku na ně zařadíme do
nejbližšího vydání Zahrádkáře. Budeme rádi, když na vašich
akcích naopak nezapomenete na časopis a věnujete mu
někde aspoň malý prostor – logo na letáku, vyvěšení letáku,
titulu některého z čísel atd. Redakce může po dohodě dodat
propagační materiál.

Klidné svátky a pevné zdraví v novém roce 
Vám za celou redakci přeje

Jan Stanzel
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 10. VÝSTAVY V ROCE 2014 SRPEN

Předběžný seznam zahrádkářských a příbuzných výstav
pořádaných v roce 2014. 

ÚNOR
Moderní bydlení a zahrada 2014. . . Pardubice, ČEZ aréna
21.-23. 2. Stavební a zahrádkářská výstava, Vše do zahrad,
skleníky, bazény, zahradní technika, pergoly.

BŘEZEN
Zemědělec - jaro 2014 . . . Lysá nad Labem - výstaviště
19.-23. 3. 40. Prodejně- kontraktační výstava zeleně, mecha-
nizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování.

FOR GARDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . Praha, PVA Letňany
20.-23. 3. Veletrh zaměřený na zahradu. Projekty, realizace atmosféra dávných časů, kdy se ještě pořádaly jiřinkové bály.
a údržba zahrad, jejich vybavení, zahradní nábytek, technika.

DUBEN
FOR SENIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praha, PVA Letňany 
3.-6. 4.  Odborný veletrh zaměřený na aktivní život ve stáří. ských výpěstků. Samostatná expozice ČZS. Ovoce, přede-
Průřez vším, co seniorům zpříjemní a usnadní život. vším jádroviny a peckoviny - nové i tradiční odrůdy doplněné

Narcis 2014 . . . . . . . . . . . . Lysá nad Labem - výstaviště
10.-13. 4. Výstava narcisů, tulipánů a dalších jarních cibulo-
vin a zahradnické trhy.

Jarní pardubický veletrh . . . . . . . Pardubice, Ideon PVV
11.-13. 4. Výstava jarních trendů, nových nápadů a inspirace.
Domov a zahrada - dřeviny, květiny, semena, sazenice.

Velikonoční výstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telč
11.-13. 4. Pořádá ZO, prodej hlíz. květin, sazenic rostlin,
velikonočního zboží - vše od členů, a přátel - domácí výroba.

Dům a zahrada Louny . . . . . . . . . . . . Louny - výstaviště
17.-20. 4. Prodejní a kontraktační výstava zaměřená na
interiér, exteriér obydlí a potřeby pro zahrádkáře.

Flora Olomouc - jarní etapa . . . . . . Olomouc, výstaviště
24.-27. 4. Expozice jarních květin, především cibulovin jak od
zahradnických firem, tak i ze sbírek zahrádkářů. Souběžně:
Jarní zahradnické trhy květin, zeleniny, semen, okrasných
rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek a
potřeb a Hortifarm.

KVĚTEN
Floria jaro 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kroměříž
3.-11. 5.  Speciální výstava tulipánů, lilií a narcisů je určena
všem zahradníkům a zahrádkářům - milovníkům květin.

Tradiční jarní prodejní výstava květin . Chotoviny u Tábora
9.-11. 5. KD a přilehlé prostranství. Skalničky, letničky,
trvalky, okrasné keře, konifery.  Zajištěna odborná poradna.

HOBBY . . . . . . . . . . . . . . . České Budějovice - výstaviště
14.-18. 5.  23. ročník výstavy vše pro hobby. Nářadí a zaříze-
ní pro hobby a zahradu, rostliny a semena, stavebnictví...

Dům a zahrada Liberec . . . . . . . . . . Liberec - výstaviště
22.-25. 5. Prodejní a kontraktační výstava - zařízení interiéru,
exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře.

ČERVEN
Vyznání růžím . . . . . . . . . . . . . . . . . Olomouc, výstaviště
12.-14. 6.  Přehlídka více než tisíce různých druhů a odrůd
růží domácích, i zahraničních pěstitelů, v pavilonu E.

Růžová zahrada . . . . . . . . Lysá nad Labem - výstaviště
12.-15. 6. Celostátní výstava růží a letních květin a zahradnic-
ké trhy. Aranžmá z řezaných květin, především růží.

ČERVENEC
Květy 2014 . . . . . . . . . . . . . Lysá nad Labem - výstaviště
10.-13. 7. Celostátní výstava květin a zahradnické trhy.
Expozice a květinová aranžmá Českého zahrádkářského
svazu na ploše 2.160 m . Během výstavy bude probíhat2

Floristická soutěž ČZS - celostátní kolo.

Flora Olomouc - letní etapa . . . . . . Olomouc, výstaviště
14.-17. 8. Zahradnická výstava a veletrh, letní etapa. Letní
zahradnické trhy prodej květin, zahradnického sortimentu a
drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb. 

Floria léto 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kroměříž
21.-24. 8. 38. ročník tradiční letní prodejní výstavy.

Země Živitelka . . . . . . . . . České Budějovice - výstaviště
28.8.-2.9. 41. roč. mezinárodního agrosalonu. Expozice ČZS
s výpěstky květin, ovoce a zeleniny místních zahrádkářů.
EKOSTYL Souběžně probíhající výstava - zdravý životní styl.

ZÁŘÍ
Jiřinkové slavnosti 2014 . Lysá nad Labem - výstaviště
5.-7. 9. Bohatá aranžmá jiřin a gladiolů. Dýchne na Vás

ŘÍJEN
Flora Olomouc - podzimní etapa . . Olomouc, výstaviště
2.-5. 10. Hortikomplex - Výstava ovoce, zeleniny a školkař-

hrozny révy od územních sdružení ČZS. Souběžně - Podzim-
ní zahradnické trhy.

Zemědělec - podzim 2014 Lysá nad Labem - výstaviště
9.-12. 10. Prodejní výstava zemědělství, zahradnictví i
zahrádkaření.. Souběžně se uskuteční výstava NÁŠ CHOV

Floria podzim 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kroměříž
9.-12. 10. Celostátní prodejních zahradní výstava, potřeby
pro zahrádkáře, souběžně výstava Floria BONSAJ.

HOBBY PODZIM . . . . . . . České Budějovice - výstaviště
16.-19. 10. Vše pro kutily. Dům a zahrada, chovatelství,
kutilství a ruční práce, sběratelství, interiéry...

Chotovinský podzimní trh . . . . . . . Chotoviny u Tábora 
18.-19. 10. Spojeno s výstavou květin. KD a přilehlé pro-
stranství. ZO ČZS ve spolupráci s obcí.

Exotika 2014 . . . . . . . . . . . Lysá nad Labem - výstaviště
30.10.- 2.11. Výstava exotických zvířat, především ptactva a
terarijních, doplněná o exotické rostliny.

Vzhledem ke vzdálenému termínu konání některých výstav
se mohou uvedené termíny i detaily změnit. Před případnou
návštěvou se informujte nejlépe na webu vystavovatele nebo
na webových stránkách ČZS: www.zahradkari.cz.

Ing. Miloš Kožešník, správce www.zahradkari.cz

 11. EVROPSKÉ PŘEDPISY A JEDNA FÁMA

Ústředí několikrát obdrželo a mnohý z nás se určitě setkal
s dokumentem vyzývajícím k podpisu petice proti omezení
vlastních osiv či jejich vyměně, který připravuje EU. Dokument
je šířený po internetu celý tento rok a možná již dříve. Jeho
obsah je skutečně alarmující – „nikdo si nebude smět vyset na
zahrádce ani jedno semínko, které sklidil osobně a které
nepochází z uznaného osiva nebo sadby“.

Jaká je skutečnost: EU připravuje nové nařízení pro
oblast šlechtění, registrace odrůd a obchodu s osivem.
Nařízení je přímo platný dokument, který nepotřebuje být
zakotven v národní legislativě. Proto je diskutován velmi
široce s členskými zeměmi. Verze, která je základem pro
jednání pochází z 6. května 2013 pod čísly COM(2013) 262
final a 2013/0137 (COD) s označením Návrh NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o produkci rozmnožo-
vacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec
pro rozmnožovací materiál rostlin). Tato čísla a název uvádím
záměrně proto, aby si každý mohl ověřit pravdivost uváděných
údajů. To ani jedna z výzev k podpisu petice neměla! A podle
toho se pozná, kdo podvádí a kdo chce jednat seriózně.
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Navrhované nařízení, se vztahuje pouze na „firmy“. Odešli za našich řad
Nevztahuje se na „soukromé osoby“ (čl. 2 VYLOUČENÍ
Z OBLASTI PŮSOBNOSTI, odst. D) tj. na rozmnožovací
materiál rostlin vyměňovaný za jiný, mezi osobami jinými než
jsou profesionální provozovatelé. Konkrétně to znamená, že
i firmy s menším počtem zaměstnanců než 10 a menším
obratem než 2 mil. EUR se nemusí registrovat pro novošlech-
tění, udržovací šlechtění, množení a prodej rozmnožovacího
materiálu a regulační opatření se na ně nevztahují. 

V současnosti začalo jednání s členskými zeměmi. Za ČR
se jednání účastní mj. odbor osiv ÚKZÚZ, s kterým jsme ve
spojení, průběh jednání budeme sledovat a včas vás informo-
vat. Předpokládá se platnost uvedeného nařízení v roce
2015/16.

Proč fáma vznikla? Údajně jedna rakouská firma chtěla
zůstat ve volné sféře, ale překročila výše uvedené limity a tak
spustila tuto kampaň.

Závěrem. Ani v současnosti, ani v budoucnosti se omezení
vlastních či vyměněných osiv nebo sadby pro soukromé
osoby nechystá. Byl by to krok omezující osobní svobodu.
Pozornost je ale nutné věnovat zdravotnímu stavu – existují
karanténní choroby, jejichž hostitele při výskytu může Státní
rostlinolékařská správa nechat zlikvidovat. Druhým kamenem
úrazu může být prodej chráněných odrůd, které lze snadno
identifikovat a bez platné licenční smlouvy může mít prodejce
i pěstitel problém. Ale to už je zakotveno v našich platných
zákonech.

Ing. Ivan Branžovský, CSc., ředitel ústředí 

 12. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Životní jubilea
Dne 30. prosince oslaví 90 let přítel František Mázl, který

již 40 let vykonává funkci předsedy ZO 7. sjezdu Hradec
Králové. Za jeho dlouholetou práci ve prospěch Svazu děkuje
ÚR Hradec Králové a přeje hodně zdraví a pohody.

Dne 10. září oslavil své 80. narozeniny přítel Václav Vaigl,
dlouholetý předseda ZO ČZS Slaný U Rybníka. Děkujeme mu
za jeho práci a přejeme mu do dalších let zdraví a osobní
pohodu. Za ZO ČZS jednatelka Rollová

Koncem listopadu se dožil významného jubilea 80 let přítel
Josef Šafář, člen ZO Boskovice kde mnoho let vykonával
funkci jednatele. Členové ZO i ÚS mu přejí mnoho zdraví a
děkují za práci, kterou pro ně vykonal.

Koncem roku oslavili přítel Josef Materna z ÚS Kolín a
přítel Stanislav Kubesa z ÚS Opava své 70. životní jubileum.
Oběma členům představenstva republikové rady ČZS
přejeme vše nejlepší, hodně zdraví do dalších let a děkujeme
za jejich obětavou práci věnovanou činnosti Svazu.

Přijměte malou vzpomínku na přítele Jaroslava Faltuse ze
Sobkovic, který by se 20. ledna
2014 dožil 85 let. Byl to zahrádkář
tělem i duší, byl aktivním členem
ČZS, nejprve v Letohradě, kde po-
máhal při organizování velmi úspěš-
ných výstav květin, při budování
moštárny a také při pořádání oblíbe-
ných zahrádkářských plesů. Pano-
valy tam velmi přátelské vztahy.

Také po přestěhování do nedale-
kých Sobkovic se stal známým svý-
mi narcisy, jiřinami i mečíky. Jen
mečíků hýčkal téměř 500 druhů a
cca 10 000 hlíz. Mečíky v Sobkovi-
cích (na Faltusově kopci zpopulari-
zoval tak, že jich v létě kvete několik v každé zahrádce). Byl
členem ČZS v Jablonném nad Orlicí, ale díky své zálibě se
angažoval v klub DAGLA. Dcera Eva Hlávková s rodinou.

Koncem listopadu 2013 opustil ve věku 86 let naše řady
přítel Josef Hnojna dlouholetý člen a předseda ZO Radimo-
vice u Želče. Přítel Hnojna se zasloužil o propagaci a rozvoj
zahrádkářské činnosti nejen v ZO, ale na  celém Táborsku i
sousedících regionech. Za ÚS Tábor, Stanislav Devera

Dne 24. 11. nás zastihla smutná zpráva, že nás ve věku 86
let opustil, dlouholetý odborný instruktor a funkcionář ČZS

přítel Karel Cibulka,
člen ÚS Praha-město. Jeho největší vášní bylo ovocnářství,
kterému se věnoval téměř celý za-
hrádkářský život. Dlouhá léta byl
členem Ovocnářské komise při re-
publikové radě ČZS. Byl držitelem
mnoha svazových ocenění za svůj
přínos při vzdělávání. Jeho znalosti
však přesahovaly oblast Svazu, byl
jedním z prvních, který zvítězil v le-
gendární televizní soutěži „Deset
stupňů ke zlaté“. Vždy ochotně radil
zahrádkářům a pomáhal i v poradně
na mnohých výstavách. A že jablka a
další ovoce opravdu pěstovat uměl,
dokazuje jeho vítězství na výstavě
Zahrada Čech v prestižní ovocnářské
soutěži - na snímku přebírá cenu „Křišťálové jablko 2011“.

Dne 14. Listopadu opustil naše řady ve věku 76 let přítel
Jindřich Rejhon, dlouholetý člen ČZS, předseda ZO Velim a
v posledních letech předseda ÚS Kolín. Přesto, že přítel
Rejhon měl zahrádkaření jen jako koníčka, šířil úspěšně své
znalosti a zahrádkářskou osvětu po celém Velimsku. Rád
experimentoval a zkoušel nové odrůdy, čímž byl známý
u okolních zahrádkářů. Jeho nezištná a obětavá práce bude
scházet jak územnímu sdružení, tak jeho základní organizaci.

V dubnu opustili naše řady dlouholetý člen výboru přítel
Jaroslav Růžička a v červnu dlouholetá členka svazu paní
Zdena Bystřická oba ze ZO Slapy nad Vltavou.

V červenci po dlouhé těžké nemoci zemřela ve věku nedoži-
tých 70 let paní Jana Heřmáková (Toupalová), členka ZO
Tehov.

 Čest jejich památce

 13. TELEFONNÍ SEZNAM ÚSTŘEDÍ ČZS

Statutární zástupci RR ČZS
Ing. Jan Hinterholzinger, CSc. . . . . . . . předseda RR ČZS

tel.: 222 782 710 lin. 22; (středa, čtvrtek)
JUDr. Ladislav Labuta . . . . . . . . . . . . . tajemník RR ČZS

tel.: 222 782 710 lin. 26; (úterý, čtvrtek)
Doc. Josef Ernest . . . . . . . . . . . . místopředseda RR ČZS

tel.: 222 782 710 lin. 28; (čtvrtek, pátek)
(z důvodu různých jednání se mohou uvedené dny měnit)

Sekretariát
telefon 222 782 710, tel.-fax 222 781 620 
e-mail ustredi@zahradkari.cz
Ing. Ivan Branžovský, CSc. . . . . . . . . . . . . ředitel ústředí

tel.: 222 782 710 lin. 23; 725 052 601
e-mail: branzovsky@zahradkari.cz 

Zuzana Adámková . . . . . . . . . . . . . . . . sekretářka ústředí
tel.: 222 782 710 lin. 21
e-mail: ustredi@zahradkari.cz 

Leoš Kastl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . správa budovy
tel.: 222 782 710 lin. 33
e-mail: kastl@czsos.cz

Organizační oddělení
Ing. Zdeňka Jankovičová . . . . . . . . . . . propagace a tisk

tel.: 222 782 710 lin. 29; 774 842 997
e-mail: jankovicova@czsos.cz 



Ing. Miloš Kožešník . . . . . . . . . věstník a webové stránky
tel.: 222 782 710 lin. 30; vždy, když se přiblíží Vánoce a konec roku, ohlížíme se
e-mail: mikola@atlas.cz zpět, co nám přinesl. I my, zahrádkáři, počítáme jeho aktiva

Ekonomické oddělení
tel.: 222 783 225, fax 222 781 854 
e-mail eoczs@volny.cz
Monika Korbová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vedoucí oddělení

tel.: 222 783 225, 222 782 710 lin. 25, 603 271 136;
e-mail: eoczs@volny.cz

Olga Zbranková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mzdy, pokladna
tel.: 222 783 225, 222 782 710 lin. 27
e-mail: zbrankova@czsos.cz

Helena Pokorná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . finanční účetní
tel.: 222 783 225, 222 782 710 lin. 34
e-mail: pokorna@czsos.cz 

Ivana Diorová . . . . . . . . . . . . . . . členské známky, dotace
tel.: 222 783 225, 222 782 710 lin. 24
e-mail: diorova@czsos.cz 

Odborné oddělení
telefon 222 781 620, 222 782 710 lin. 35
e-mail odborne@zahradkari.cz
Ing. Miroslav Šmoranc . . . . . . . . . . . . . vedoucí oddělení

e-mail: odborne@czsos.cz
tel.: 222 782 710 lin. 35, 602 195 341

Ing. Pavlína Švecová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . výstavy
e-mail: vystavy@czsos.cz, 
tel.: 222 782 710 lin. 35, 777 775 763;

Ing. Ivan Dvořák . . . . . . . . . . odborná poradna, semináře
e-mail: dvorak@zahradkari.cz
tel.: 222 782 710 lin. 35, 603 213 016.

Redakce časopisu
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711; 
e-mail: Mredakce@zahradkari.cz
Ing. Jan Stanzel, CSc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . šéfredaktor

e-mail: stanzel@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, 222 782 710 lin. 37, 724 148 190

Ing. Dalibor Auf, Ph.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . redaktor
e-mail: auf@zahradkari.cz
tel.: 222 781 773, 222 782 710 lin. 37; 724 936 302

Alena Kvasničková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . redaktorka
e-mail: kvasnickova@zahradkar.org
tel.: 222 781 773, 222 782 710 lin. 37; 602 215 200

Lucie Proňková . . . . . . . . . . . . . . . . . . sekretářka redakce
e-mail: redakce@zahradkari.cz, 
tel.:  222 782 018, 222 781 773, 222 782 710 lin. 39

Jitka González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inzerce
e-mail: inzerce@zahradkari.cz; tel.: 602 262 435,
222 783 347, 222 781 773, 222 782 710 lin. 38

Blanka Hvězdová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . předplatné
e-mail: predplatne@zahradkari.cz 
tel: 222 780 739, 222 782 710 lin. 31, 800 100 134

ÚS Praha-západ . . . . . . . . . (pondělí, čtvrtek. 14-16 hod.)
tel.: 222 781 620, 222 782 710 lin. 32

ÚS Praha-východ . . . . . . . . (pondělí, čtvrtek. 14-16 hod.)
tel.: 222 781 620, 222 782 710 lin. 36

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZAHRÁDKÁŘI,

i pasiva. Ten letošní přinesl na některých místech povodeň
(hlavně v Čechách) a zaplavené zahrádky. A opět projevili
členové ČZS svoji solidaritu a svými finančními dary (ať už
prostřednictvím Ústředí nebo přímo postiženým organizacím)
se snažili alespoň částečně zmenšit škody. Za to patří všem
upřímné poděkování. Rovněž představenstvo RR ČZS
zareagovalo okamžitě a uvolnilo finanční prostředky pro tento
účel. Největší svazovou akcí roku byl Mezinárodní pomologic-
ký seminář, který se konal 13.-15. září v Hradci Králové.
Zúčastnilo se ho 120 českých a 60 zahraničních odborníků a
finančně byl zajištěn z dotací MZe, Krajského úřadu Hradec
Králové, Magistrátu města Hradec Králové a vložného účastní-
ků. Seminář měl velmi dobrou odbornou úroveň a byl po
všech stránkách příznivě hodnocen.    

Úspěšné byly převážně i další odborné akce, výstavy,
soutěže pro mládež atd. To vše svědčí o vynikajících organi-
začních a odborných schopnostech našich členů. Bohužel se
ukazuje, že těch zahrádkářů, kteří jsou ochotni něco nezištně
dělat ve prospěch jiných, je stále méně.

Právní komise připravila nový návrh zahrádkářského
zákona, který prošel širokou diskusí našich členů a byl
připraven k předložení do Poslanecké sněmovny PČR. Po
konzultacích   s poslanci různých politických stran, kdy byla
zpochybněna možnost jeho přijetí, rozhodlo PRR ČZS počkat
na vhodnější dobu. Poslanecká sněmovna byla nakonec
stejně rozpuštěna.

Před námi je poslední rok tohoto volebního období. Rok,
kdy budeme bilancovat úspěchy a neúspěchy, připravovat
program na dalších pět let a současně i volit funkcionáře ZO,
ÚR a Republikové rady, kteří nás v tomto období povedou.
Nebude to lehké období, ve kterém se stále obtížněji budou
získávat finanční prostředky na činnost, bude nutno bojovat o
každý pozemek pod zahrádkovou osadou, o každého člena.
Důležité bude, jak bude nastaven náš program, aby byl
přitažlivý i pro mladé lidi. Ti mají stále větší zájem o zahrádky,
je proto třeba najít cestu, jak je získat i pro členství v ČZS
a dát jim prostor, aby v rámci svazu mohli uskutečňovat svoje
představy. To rozhodně nebude možné arogancí, nedodržová-
ním stanov, snahami o obohacování se na úkor ostatních.

Představenstvo RR ČZS se také shodlo na tom, že bude
nutné změnit vzhled a obsah Věstníku. Proto od nového roku
budete dostávat Zahrádkářský zpravodaj; jeho část bude
barevná s vašimi fotografiemi z výstav a dalších akcí, které se
nemohly uplatnit v časopise Zahrádkář. Rádi bychom v něm
otiskovali vaše názory, zkušenosti, poznatky odborné i
organizační.  Proto se na vás obracíme s žádostí o spolupráci.

Milí přátelé, stojí před námi řada úkolů, se kterými se
budeme muset vyrovnat. Věřím, že když každý z nás přiloží
ruku k dílu a dá do práce pro svaz kousek svého srdce,
budeme mít další budoucnost zajištěnou. Proto vám všem
jménem představenstva RR ČZS na závěr roku děkuji za vaši
práci, přeji hodně zdraví, spokojenost, úspěchy na zahrád-
kách i v osobním životě a do nového roku mnoho aktivit ve
prospěch ČZS. Ing. Jan Hinterholzinger, CSc.

předseda ČZS
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