Valná hromada ČSCH v roce 2006 schválila Výklad Stanov
ČSCH (zveřejněn v č. 9/2006.
Valná hromada 26.4.2008 svým usnesením schválila
dodatek k Výkladu Stanov ČSCH, a to k ust. § 22 a § 30
Stanov, který zveřejňujeme.

Krajské sdružení
Vzor organizačního řádu k ust. § 22 Stanov
Organizační řád krajského sdružení má ve svém obsahu zakotvit
následující problematiku :
Krajské sdružení je vnitřní zájmové uskupení oblastních, okresních a
městských organizací v příslušném kraji. Ustavením krajského sdružení
jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj chovatelství v kraji, k zajišťování
společných akcí , výměně zkušeností apod.
O ustavení krajského sdružení rozhodují konference delegátů
příslušných oblastních, okresních a městských organizací a pověří
výbor své oblastní, okresní a městské organizace zabezpečením
organizačních a materiálních záležitostí souvisejících s vytvořením
krajského sdružení. Podmínkou pro ustavení krajského sdružení je
souhlas a účast nadpoloviční většiny oblastních, okresních a městských
organizací v kraji.

Ustavení krajského sdružení
Přípravu na ustavení krajského sdružení provedou funkcionáři
příslušného kraje sami.
Ustavující schůze krajského se účastní zástupci oblastních,
okresních a městských organizací příslušného kraje, zpravidla se jedná
o jednoho zástupce každé oblastní, okresní, městské organizace.
a) stálého zástupce na funkční dobu 5 let
b) pověřené zástupce k jednání o určité problematice.sdružení
provedou funkcionáři
Na ustavující schůzi je projednán organizační řád krajského
sdružení, záměry a úkoly krajského sdružení, harmonogram činnosti,

zásady hospodaření nebo rozpočtu a jsou voleni představitelé krajského
sdružení. Současně je rozhodováno o tom, zda krajské sdružení bude
právnickou osobou nebo bude působit v rozsahu dosavadního
krajského koordinačního aktivu.
V případě, že krajské sdružení rozhodne, nebude právnickou
osobou, musí uskupené oblastní, okresní a městské organizace uzavřít
smlouvu, která určí záměry a cíle sdružení nebo ji nahradit
organizačním řádem.

Právní subjektivita krajského sdružení
Pokud krajské sdružení rozhodne, že bude právnickou osobou,
oznámí tuto skutečnost ústřednímu výboru Svazu a současně
- stanoví své sídlo včetně přesné adresy
- zvolí statutární zástupce, tj. předsedu a jednatele
- zvolí pokladníka a člena pověřeného prováděním revizí hospodaření
- vyplní evidenční kartu právnické osoby a předloží ji ústřednímu výboru
- schválí organizační řád
Zápis ze schůze, na níž bylo rozhodnuto o právní subjektivitě zasílá
krajské sdružení ústřednímu výboru . Ústřední výbor registruje
právnickou osobu a vystavuje potvrzení o registraci. Krajské sdružení si
vyřizuje přidělení identifikačního čísla, zřízení bankovního účtu a plní
povinnosti podle zákonných předpisů vztahujících se na právnické
osoby.
Povinnosti funkcionářů se řídí Stanovami ČSCH a prováděcími
předpisy k nim.

Činnost krajského sdružení
Krajské sdružení vyvíjí činnost podle schváleného harmonogramu.
Schází se podle potřeby, nejméně 1x ročně.
Zabezpečuje úkoly, které se týkají celého kraje, koordinuje činnost
v záležitostech společných všem oblastním, okresním a městským
organizacím. Jménem sdružení jednají statutární zástupci nebo jimi
zmocnění funkcionáři, v případě sdružení bez právní subjektivity volení
zástupci. Z jednání krajského sdružení je zpracován zápis, který obdrží
zástupci všech sdružených oblastních, okresních a městských
organizací a ústřední výbor v Praze.
Funkcionáři krajského sdružení se ze své činnosti odpovídají svým
oblastním, okresním a městským organizacím.

Hospodaření krajského sdružení
Krajské sdružení hospodaří s majetkovými hodnotami, které uvolní
pro jeho činnost uskupené oblastní, okresní a městské organizace ze
svých zdrojů nebo, které získá ze své činnosti. Výše uvolněných
finančních prostředků ze zdrojů oblastních, okresních a městských
organizací vychází z přepokládaného rozpočtu krajského sdružení na
příslušný kalendářní rok.. Krajské sdružení vede svou účetní evidenci
podle zákonných předpisů.
Krajské sdružení bez právní subjektivity se řídí zásadou, že
účastníci sdružení pověří jednu oblastní (okresní, městskou) organizaci
správou majetkových hodnot. Vnesené majetkové hodnoty zůstávají
vlastnictvím účastníků a majetek získaný při výkonu společné činnosti
se stává spoluvlastnictvím všech účastníků, přičemž podíl všech
účastníků je stejný.
Hospodaření reviduje 1x ročně funkcionář krajského sdružení, který
byl do funkce revizora zvolen.
Informace hospodaření krajského sdružení je předkládána všem
uskupeným oblastním, okresním a městským organizacím.

Zánik krajského sdružení
Krajské sdružení zaniká, jestliže o tom rozhodne nadpoloviční
většina uskupených oblastních, okresních a městských organizací.
Zániku krajského sdružení musí odcházet provedení likvidace majetku.
Likvidaci provádí likvidátor, kterého jmenuje do této funkce krajské
sdružení. Likvidátorem může být jmenován i nečlen Svazu. Podkladem
pro provedení likvidace je revizní zpráva ne starší 3 měsíce. O
provedené likvidaci je zpracován protokol, který je předán všem
uskupeným oblastním, okresním a městským organizacím.
Zánik sdružení se oznamuje ústřednímu Svazu, sdružení s právní
subjektivitou navíz oznamuje zánik Českému statistickému úřadu a
příslušnému finančnímu úřadu.

Vzor Smlouvy o sdružení
dle ust.. 29/2 obč. zák.
Český svaz chovatelů,
Oblastní organizace……….
Okresní organizace ………

uzavírají tuto smlouvu o sdružení :
I. Účel sdružení
Účelem sdružení je vytváření podmínek pro chovatelství v regionu
vyjmenovaných organizací, zajišťování společných akcí, výměna
zkušeností ……..
II. Název sdružení
Sdružení používá název Krajské sdružení

III. Sídlo sdružení
Sídlem sdružení je (adresa) ………..
IV. Způsob výkonu společné činnosti
V. Vložené majetkové hodnoty
VI. Účet sdružení
Účastníci se dohodli :
a) Krajské sdružení má společný účet vedený u : …………..
b) Krajské sdružení nemá společný účet
VII. Výše podílu jednotlivých účastníků
Účastníci podílejí na nákladech a zisku z veškeré činnosti, případně
na ztrátách z této činnosti následujícími podíly………
Tyto podíly mohou být měněny písemnou dohodou účastníků.
III. Vyúčtování
Průběžné vyúčtování nákladů zisku a případných ztrát se provede po
skončení společné akce.
Vypořádání bude provedeno podle výše podílů uvedených v článku
VII. této smlouvy.
Zisk ze společné činnosti bude podroben daním oddělené za
každého účastníka, každý účastník hradí příslušnou daň z příjmu
z vlastních prostředků.
IX. Práva a povinnosti účastníků
Každý účastník má právo být informován ostatními účastníky o všech
skutečnostech a jednáních souvisejících se společnou činností. Je

oprávněn požadovat po ostatních účastnících vysvětlení kterékoliv
záležitosti, která se společné činnosti týká.
X. Přistoupení nového účastníka
Přistoupení nového účastníka je možné se souhlasem všech
dosavadních účastníků. Současně je zpracován dodatek této smlouvy
s dohodnutými podmínkami.
XI. Vyloučení účastníka
Účastník může být vyloučen ze sdružení dohodnou-li se na tom
všichni ostatní účastníci.
XII. Vystoupení účastníka
Účastník může vystoupit ze sdružení jestliže tuto skutečnost oznámí
ostatním účastníkům a uvede datum svého vystoupení.
XIII. Rozpuštění sdružení
Sdružení se rozpouští dohodou účastníků.
XIV. Majetkové vypořádání
Pokud sdružení hospodařilo na společný účet provede vypořádání
podle ust. § 839 až § 841 obč. zák.
Účastníci mají nárok na vrácení hodnot poskytnutých k účelu
sdružení a na vypořádání mezi sebou o nemovitý a movitý majetek
získaný výkonem činnosti podle výše vložených podílů.
XV. Závěrečná ustanovení
1. Sdružení je založeno na dobu neurčitou.
2. Otázky touto smlouvou neřešené se řídí občanským zákoníkem.
3. Smlouva nabývá účinnosti podpisem všech účastníků.
4. Tato smlouva je vyhotovena v ……… provedeních, pro každého
účastníka jedno vyhotovení.
Datum a podpisy :

Hospodaření
k ust. § 30/1 Stanov
Podle ustanovení § 30/1 Stanov je ústřední výbor výkonným
orgánem v majetkových věcech Svazu.
Jemu přísluší přijímat usnesení k převodům majetku, které byly
s účastí Svazu pořízeny, sjednávat smlouvy a vstupovat do jednání
v majetkových věcech organizací.
k ust. § 30/3, 4 Stanov
Převod nemovitostí znamená uskutečnění změny vlastníka
nemovitostí úplatným nebo neúplatným způsobem, tj. prodejem nebo
darem.
Za finanční účasti Svazu zakoupily organizace Svazu nemovitosti,
vybudovaly novostavby chovatelských areálů nebo rekonstruovaly starší
stavby k chovatelským účelům.
Finanční prostředky byly poskytovány z majetku Svazu do
nemovitostí základních organizací na doporučení příslušné okresní
organizace a účel výslovně chovatelský, jemuž měly sloužit, byl
písemně sjednán.
Přehled o organizacích, jimž byly poskytnuty z majetku Svazu
finanční prostředky na uvedené chovatelské účely, vede Sekretariát ÚV
ČSCH.
Zájmen Svazu zůstává chránit majetek Svazu a sjednaný účel jeho
užití tak, aby stavby chovatelských zařízení sloužily chovatelství.
K údržbě nebo zvelebování staveb získají organizace prostředky svou
vlastní činností, sponzorskými dary nebo částečným pronájmem
nemovitostí, přičemž účel nemovitosti a její vlastník nemění.
V ust. § 30/3 Stanov je zakotvena zásada, že organizace hospodaří
s majetkem podle platných předpisů a zároveň podle usnesení orgánů
Svazu týkajících se převodu nemovitostí, které byly pořízeny za účasti
Svazu. To znamená, pokud nemovitost přestane zcela sloužit svému
účelu, nebo organizace nemá prostředky na údržbu nemovitosti nebo
v případě zániku organizace rozhoduje členská schůze organizace o
tom, jak bude s nemovitostí naloženo. Pokud organizace rozhodne o
prodeji nemovitosti, která byly pořízena s finanční účastí Svazu, musí o
této skutečnosti informovat ústřední výbor a respektovat zásadu, aby
převáděné nemovitosti byly přednostně nabídnuty k převodu v rámci
Svazu.
Prevenci pro splnění této zásady je sjednávání zástav do katastru
nemovitostí ve výši finančních prostředků poskytnutých Svazem.

Jedná se o opatření, které má zabránit zcizování svazového
majetku, resp. jeho převody na právnické či soukromé osoby stojící
mimo Český svaz chovatelů, spekulativním snahám o vyvedení majetku
z rámce Svazu, obohacování nečlenů i členů Svazu.
Zásada, aby nemovitost byla přednostně nabídnuta k prodeji v rámci
Svazu se týká nemovitostí všech organizačních jednotek Svazu.
k ust. k § 30/4 Stanov
Ústřední výbor je oprávněn v odůvodněných případech rozhodovat o
převodu nemovitostí mimo rámec Svazu bez vyhlášení nabídky ve
věstníku ČSCH. O svých rozhodnutích podává zprávu nejbližšímu
jednání valné hromady.
Schváleno usnesením Valné hromady ČSCH dne 26.4.2008

