4. Stanovy Českého zahrádkářského svazu
Úvodní ustanovení

§4

Český zahrádkářský svaz je dobrovolná, nepolitická, samo
statná organizace sdružující zájemce o zahrádkářskou čin
nost, zejména o pěstováni ovoce, zeleniny, vinné révy, květin
a dalších rostlin, včetně jejich zpracovánf a úpravy.

Členství

Část I .
§1
Název, sídlo a obvod činnosti organizace
1. Název organizace: Český zahrádkářský svaz (dále jen
svaz).
2. Sídlem ústředních orgánů svazu je Praha.
3. Činnost svazu se vztahuje na území České republiky.
§2
Poslání svazu
Poslánfm svazu je podporovat a rozvíjet odbornou zahrádkář
skou činnost, uspokojovat a hájit zájmy členů svazu. Svou
činnosti se podlil na tvorbě a ochraně životního prostředí,
krajinného vzhledu a vytváří svým členům podmínky pro ak
tivní odpočinek.

§5

§3

Práva a povinnosti členů

Činnost svazu

1. Členové svazu mají právo zejména:
a) volit a být voleni do všech orgánů svazu, účastnit se
členských schůzí, akcí, které svaz pořádá, podílet se na
členských výhodách, nosit členský odznak a propůjče
ná svazová vyznamenání,
b) obracet se s dotazy, připomínkami, návrhy a stížnostmi
ke kterémukoli svazovému orgánu,
c) odvolávat se proti rozhodnutí orgánu svazu ve lhůtě
15 dnů k příslušnému bezprostředně vyššímu orgánu,
který rozhodne s konečnou platností,
d) považují-li rozhodnutí některých orgánů svazu za nezá
konné nebo odporující stanovám, mohou do 30-ti dnů
ode dne kdy se o něm dověděli, nejpozději do 6 měsíců
od rozhodnutí, požádat soud o jeho přezkoumání.
2. Členové svazu mají povinnost zejména:
a) dodržovat a plnit ustanovení stanov,
b) účastnit se aktivně práce ve svazu a podílet se na
ochraně přírody,
c) platit členské a účelové příspěvky,
d) vystříhat se všeho, co by narušovalo pravidla občan
ského soužití v rámci organizace,
e) chránit majetek svazu.

1. Vytváří podmínky pro rozvoj zahrádkářské činnosti zejmé
na svou organizační, odbornou, propagační a výchovnou
prací.
2. Aktivně se účastní zvelebování životního prostředí a spo
lupracuje při realizaci ekologických programů.
3. Zajišťuje potřeby pro zájmovou činnost členů, zejména
podporuje výrobu zahrádkářských produktů, rozvíjí ob
chodní činnost, organizuje výrobu zahrádkářských potřeb,
jejich tržní úpravu a prodej, zajišťuje nákup, odbyt a zpra
cování výpěstků. Organizuje služby a hospodářskou, pří
padně bankovní a pojišťovací činnost v souladu s platný
mi právními předpisy. V rámci této činnosti a k její podpo
ře zřizuje potřebné fondy, zejména svépomocný fo n d .
4. K uspokojování potřeb a prosazování zájmů členů a orga
nizací svazu při jejich zahrádkářské činnosti, spolupracu
je se všemi demokratickými organizacemi.
5. Přispívá k ochraně zemědělského půdního fondu a jeho
využití, zejména pro zřizování zahrádkových osad.
6. Získává mládež pro zahrádkářskou činnost. Za tím úče
lem aktivně spolupracuje se školami, organizacemi mlá
deže a zájmovými svazy.
7. Poskytuje odborné a organizační porady související s čin
ností svazu. Zřizuje poradny, organizuje činnost odbor
ných instruktorů, navrhuje své členy do funkce soudních
znalců v oboru zahrádkářské čin n o sti.
8. Pořádá a organizuje přednášky, školení, výstavy, soutěže,
zájezdy, exkurze, kulturní a jiné společenské akce.
9. Propaguje zahrádkářskou činnost na veřejnosti, v souladu
s platnými předpisy vydává vlastním nákladem časopisy,
odbornou a organizační literaturu a jiné vnitrosvazové tis 
koviny potřebné pro svou činnost.
10. Spolupracuje s organizacemi podobného zaměření v za
hraničí.
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1. Členství ve svazu je dobrovolné. Členem se může stát
každá osoba starší 18 let, souhlasí-li se stanovami svazu.
Mládež do 18 let může být organizována v zájmovém
kroužku při základní organizaci.
2. Člena přijímá výbor základní organizace na základě pí
semné přihlášky. Členství vzniká přijetím, zaplacením zá
pisného a členského příspěvku. Je-li přijetí odmítnuto,
má uchazeč o členství právo odvolat se k členské schůzi,
'
jejíž rozhodnutí je konečné.
3. Dokladem členství je jednotný členský průkaz, který členu
předá základní organizace.
4. Člen svazu je členem jen v jedné základní organizaci, *
přednostně v té, ve které má přidělen pozemek, přičemž
k uspokojení svých zájmů může vyvíjet činnost i v jiných
základních organizacích svazu.
5. Členství zaniká:
a) písemnou odhláškou,
b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků,
c) vyloučením,
d) úmrtím.
6. Členové svazu se vzájemně oslovují „přítel - přítelkyně” .

§6
Pořádková opatření
1. Za neplnění členských povinností nebo narušování sou
žití v rámci organizace mohou být uložena tato pořádková
opatření:
a) napomenutí,
b) odnětí užívacího práva k pozemku smluvně založeného
mezi členem a základní organizací svazu (dále jen od
nětí užívacího práva),
c) vyloučení z řad členů svazu (dále jen vyloučení).

2. O pořádkových opatřeních rozhoduje u napomenuti výbor
základní organizace, u odnětí užívacího práva a vyloučení
na návrh výboru členské schůze základní organizace.
3. Člen svazu, proti němuž má být použito pořádkových opa
tření, musí být k jednání prokazatelně písemně pozván
nejméně 7 dní předem a současně o předmětu jednání vy
rozuměn .
4. Člen může být vyloučen:
a) za hrubé porušení zásad soužití v rámci organizace,
b) za opakované porušování členských povinností, jestli
že předchozí uložená pořádková opatření, sledující jeho
nápravu, zůstanou bez účinku,
c) byl-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody pro úmyslný trestný čin.
5. Členovi může být pořádkové opatření uloženo nejpozději
- do 1 roku ode dne, kdy se skutek stal, popř. do 3 měsíců
od právní moci rozsudku.
6. Vyloučený člen se může znovu ucházet o členství po uply
nutí 1 roku ode dne pravomocného rozhodnutí o vylouče
ní.
§7
Svazová ocenění, čestné členství

1. Členům, funkcionářům, orgánům svazu, případně jiným
osobám, institucím a organizacím, které se zasloužily
o mimořádný rozvoj svazu, mohou být udělena svazová
ocenění.
2. Zvlášť zasloužilým členům může být uděleno čestné člen
ství v základních organizacích a orgánech svazu.
§8
Náhrady funkcionářům

Při výkonu funkce mají funkcionáři nárok na náhradu vý
loh podle obecně závazných právních předpisů. Za splnění
úkolů může jim být přiznána přiměřená odměna.

Část I I .
Organizace a orgány svazu

§9
Zásady organizace

1. Členové svazu se sdružují v určitém územním obvodu ne
bo podle specializovaných zájmů.
2. Svaz se člení na:
a) základní organizace
- vytvořené podle územního obvodu,
- vytvořené podle specializovaných zájmů,
b) okresní o'rgány,
c) ústřední orgány.
3. Všechny orgány svazu jsou voleny a rozhodují kolektivně.
Vyšší orgány jsou povinny pomáhat v práci nižším orgá
nům. Usnesení vyšších orgánů přijatá v rámci stanov
jsou pro nižší orgány a členy závazná.
4. Základní organizace, okresní výbory a ústřední výbor sva
zu jsou organizacemi s právní subjektivitou. Mohou nabý
vat práv a uzavírat závazky, pokud to není v rozporu s po
sláním svazu a obecně závaznými právními předpisy.
5. Výroční členská schůze volí výbor základní organizace

a revizní komisi. Okresní konference volí okresní výbor
a okresní revizní komisi. Sjezd volí ústřední výbor
a ústřední revizní komisi. Ústřední výbor a okresní výbory
mohou užít ve výjimečných případech práva kooptace.
6. Orgány svazu vykonávají svou působnost v rozsahu urče
ném stanovami. Jednání jednotlivých orgánů upravuje
jednací řád.
7. V místech s větším počtem základních organizací, v zájmu
koordinace společných otázek, mohou okresní výbory
podle potřeby vytvářet koordinační komise.
8. Revizní komise kontrolují hospodaření organizačních slo
žek svazu, jejich hospodářskou činnost z hlediska plnění
rozpočtů a plnění úkolů svazu. Sledují dodržování stanov,
dalších vnitrosvazových norem a zákonných předpisů,
majících vztah k činnosti svazu. Revize se provádějí jed
notlivými členy nebo kolektivně.
9. Členské schůze, výroční členské schůze, schůze předsed
nictev a výborů jsou svolávány nejméně 7 dní, konference
14 dní a sjezd 1 měsíc před stanoveným dnem jejich ko
nání.
10. Členové projednávají všechny otázky činnosti a hospo
daření ve švé základní organizaci přímo, u organizací,
kde je uplatněna forma shromáždění delegátů a ve vyš
ších složkách prostřednictvím volených zástupců.
11. K přijetí návrhu a usnesení je třeba nadpoloviční většiny
hlasů přítomných. Všechny volené orgány, okresní kon
ference a sjezd jsou schopny se usnášet, je-li přítomna
nejméně polovina členů nebo delegátů.
Členská schůze, výroční členská schůze se koná a je
schopná se usnášet při jakémkoli počtu přítomných čle
nů kromě jednání o rozdělení a zániku základní organiza
ce a ukládání pořádkových opatření, kdy rozhoduje nad
poloviční většina členů nebo delegátů. Hlasuje se veřej
ně nebo tajně, podle rozhodnutí členů nebo delegátů.
12. Vyšší orgán může zrušit nezákonná nebo stanovám od
porující rozhodnutí orgánu nižšího. Vyšší orgán může
v závažných případech porušení stanov nebo nezákon
ného jednání navrhnout odvolání funkcionáře nižšího or
gánu. V obdobných případech může ústřední výbor sva
zu dvoutřetinovou většinou hlasů odvolat funkcionáře
ústředních orgánů a,to i na návrh základní organizace
nebo okresního výboru.
13. Funkce ve vzájemném kontrolním vztahu jsou u téže oso
by neslučitelné.
14. Orgány svazu podle potřeby ustavují v zájmu zvýšení
účasti členů na řešení společných záležitostí pracovní
a odborné komise.
Základní

organizace

§
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Vznik - rozdělení • zánik

1. Zájemci mohou ustavit základní organizaci při počtu ales
poň 10 osob.
2. Základní organizace s velkým počtem členů nebo růz
ným pěstitelským zaměřením se může rozdělit. O rozdě
lení organizace a majetku rozhodne členská schůze. Toto
ustanovení platí také v případě, že dojde k částečnému zá
niku zahrádkové osady.
3. Základní organizace může zaniknout, usnese-li se na tom
členská schůze.
4. Vznik, rozdělení a zánik oznámí základní organizace
okresnímu výboru.
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§ 11
Orgány základní organizace

Orgány základní organizace jsou:
a) členská schůze - výroční členská schůze,
b) výbor,
c) revizní komise.
§ 12
Členská schůze - výroční členská schůze

1. Členskou schůzi svolává výbor základní organizace podle
potřeby, výroční členskou schůzi jedenkrát za rok. Výroč
ní členská schůze nebo členská schůze musí být svolána,
požádá-li o to 1/3 členů základní organizace. O svolání
členské schůze nebo výroční členské schůze může požá
dat také okresní výbor; v případě, že nelze zajistit jeji svo
lání jinak, může svolat členskou, případně výroční člen
skou schůzi okresní výbor. U základních organizací s vět
ším počtem členů mohou být členské a výroční členské
schůze konány podle místních podmínek formou shro
máždění volených delegátů.
2. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech s výjim
kou těch, které přísluší výroční členské schůzi:
a) projednává zprávu o činnosti, hospodářské činnosti
a plnění dalších úkolů vyplývajících z § 3,
b) projednává čerpání rozpočtu a schvaluje jeho změny,
c) rozhoduje o uložení pořádkových opatření podle § 6,
d) s konečnou platností rozhodůje o odvolání do udělení
napomenutí a o odvolání proti nepřijetí za člena,
e) v případě potřeby doplnění výboru základní organizace
a revizní komise uskutečňuje doplňující volby.
3. Výroční členskou schůzi je povinen svolat výbor základ
ní organizace pravidelně jednou za rok. Její konání ozná
mí okresnímu výboru 15 dní předem. Výroční členská
schůze:
a) projednává a schvaluje výroční zprávu výboru, účetní
uzávěrku a zprávu revizní komise,
b) schvaluje plán činnosti a rozpočet základní organizace
a usnáší se na návrzích určených vyšším orgánům sva
zu,
c) jedná o návrzích výboru a členů,
d) volí na období 3 let v době určené ústředním výborem
předsedu a 2—24 členů výboru, 2—5 členů revizní ko
mise. V odůvodněných případech je možno zvolit úse
kové důvěrníky,
e) volí delegáty a jejich náhradníky na okresní konferenci
v počtu, který stanoví okresní výbor podle směrnic
ústředního výboru,
f) usnáší se na způsobu plnění úkolů, včetně těch, které
byly výroční členské schůzi předloženy k projednání
vyššími orgány svazu,
g) stanoví výši účelových příspěvků a jejich splatnost,
h) schvaluje osadní řády, rozsah a druh pracovní povin
nosti,
i) usnáší se na provozování hospodářské činnosti.

ganizace podle usnesení členské a výroční členské schů
ze v souladu se stanovami svazu a odpovídá za její čin
nost. Hospodaří s finančními prostředky podle schvále
ného rozpočtu v souladu s obecně závaznými právními
předpisy. Za svou činnost odpovídá členské schůzi a vý
roční členské schůzi.
2. Na ustavující schůzi volí ze svého středu místopředsedu,
jednatele, pokladníka a podle potřeby další funkcionáře
výboru.
3. Schůze výboru jsou svolávány podle potřeby, nejméně
však jednou za tři měsíce. Schůze výboru musí být také
svolána, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů výbo
ru nebo předsednictvo okresního výboru s uvedením úče
lu jednání.
Výbor zejména:
a) zajišťuje úkoly organizace, přijímá nové členy a přidě
luje zahrádkové dílce členům do užívání,
b) ukládá napomenutí, předkládá návrhy na další pořád
ková opatření,
c) zajišťuje pravidelné vybírání členských a účelových pří
spěvků,
d) připravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu,
e) vytváří pracovní a odborné komise,
f) organizuje kroužky mládeže a pověřuje odborně vyspě
lé členy jejich vedením.
4. Neodkladné záležitosti příslušející do působnosti výboru
základní organizace vyřizují předseda a jednatel. Jejich
opatření musí však být dodatečně schválena výborem zá
kladní organizace na jeho nejbližší schůzi.
§ 14
Revizní komise

1. Revizní komise volí ze svého středu předsedu a místo
předsedu.
2. Revizní komise provádí podle potřeby, nejméně však jed
nou za půl roku ve smyslu § 9 č l. 8 revizi hospodaření zá
kladní organizace včetně její hospodářské činnosti.
Soustavně kontroluje plnění úkolů daných základní orga
nizaci členskou a výroční členskou schůzí. Výroční člen
ské schůzi, které odpovídá za svou činnost, předkládá
zprávu za uplynulé období s návrhy na opatření.
3. Předseda revizní komise má právo zúčastňovat se jednání
výboru základní organizace s hlasem poradním a musí být
na tyto schůze zván.

Specializované

organizace

§ 15
Působnost základních organizací vytvářených podle specia
lizovaných zájmů členů (dále jen specializované základní or
ganizace) není územně omezena.
§ 16
Na činnost specializovaných základních organizací se přimě
řeně vztahují ustanovení stanov týkající se základních orga
nizací svazu.

§ 13
Výbor

1. Výbor základní organizace zajišťuje činnost základní or
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§17
Specializované základní organizace mohou na základě roz
hodnutí ústředního výboru plnit funkci okresního výboru.

Okresní

orgány

svazu

§ 18

o to nejméně třetina členů výboru s uvedením účelu jed
nání nebo vyšší orgán svazu.
4. Okresní výbor odpovídá za svou činnost okresní konferen
ci a vyšším orgánům svazu.

Okresní orgány a jejich úkoly
§21
1. Okresní orgány jsou:
a) okresní konference,
b) okresní výbor,
c) předsednictvo okresního výboru,
d) okresní revizní komise.
2. Okresní orgány zajišťují plnění úkolů, vyplývající z usne
sení vyšších orgánů, stanov, jednacího řádu a vlastních
usnesení. Pomáhají základním organizacím a zabezpeču
jí rozvoj svazu v okrese.
3. V hlavním městě Praze, v Brně, Ostravě a Plzni plní funkci
okresního výboru městský výbor.
§ 19
Okresní konference
1. Okresní konference se schází za 5 let v době určené
ústředním výborem. Musí být také svolána požádá-li o to
1/3 základních organizací,
2. Okresní konferenci tvoří delegáti, zvoleni na výročních
členských schůzích základních organizací.
3. Do působnosti okresní konference přísluší zejména:
a) jednat a usnášet se o činnosti a hospodaření okresních
orgánů, o zprávě okresní revizní komise a o návrzích de
legátů,
b) jednat a usnášet se o záležitostech, které okresní kon
ferenci předloží základní organizace nebo okresní vý
bor,
c) usnášet sé na návrzích pro sjezd a ústřední orgány,
d) volit předsedu, tajemníka a nejvýše 35 členů okresního
výboru a 9 členů okresní revizní komise,
e) volit delegáty a náhradníky na sjezd v počtu, který sta
noví ústřední výbor.
§20
Okresní výbor
1. Okresní výbor řídí činnost svazu v okrese v období mezi
zasedáními okresních konferencí. Může svým jménem
nabývat práv a zavazovat se.
2. Do působnosti okresního výboru patří zejména:
a) volit 7—11 členné předsednictvo, jehož členy jsou před
seda, 1—2 místopředsedové, tajemník, hospodář a dal
ší funkcionáři podle potřeby,
b) sledovat a usměrňovat činnost základních organizací
a pečovat o jejich rozvoj,
c) projednávat a schvalovat plán činnosti a rozpočet
okresního výboru, rozpis plánu a rozbory hospodářské
činnosti a předkládat je ústřednímu výboru,
d) připravovat a svolávat okresní konferenci,
e) plnit usnesení ústředních orgánů svazu, okresní konfe
rence, podávat jim zprávy o činnosti a předkládat pod
něty a návrhy k činnosti svazu,
f) vytvářet pracovní a odborné komise a zřizovat poradny,
g) usnášet se na provozování hospodářské činnosti a za
jišťovat další úkoly vyplývající z § 3,
h) zřídit se souhlasem předsednictva ústředního výboru
sekretariát.
3. Okresní výbor se schází podle potřeby, nejméně dvakrát
za rok. Schůze výboru musí být také svolána, požáda-li

Předsednictvo okresního výboru
1. Zajišťuje činnost svazu v okrese v období mezi zasedání
mi okresního výboru podle jeho usnesení. Za svou čin
nost odpovídá okresnímu výboru.
2. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za dva mě
síce.
3. Připravuje a projednává plán činnosti a rozpočet okresní
ho výboru. Hospodaří s finančními prostředky v rámci
schváleného plánu činnosti a rozpočtu okresního výboru.
4. Řídí hospodářskou činnost okresního výboru.
5. Svolává podle potřeby aktivy instruktorů a funkcionářů zá
kladních organizací okresu.
6. Projednává pořádková opatření a rozhoduje o odvolání
proti pořádkovým opatřením uloženým členskou schůzí
základní organizace v prvním stupni.
7. V naléhavých případech rozhoduje o záležitostech, nále
žejících do působnosti okresního výboru. Své rozhodnutí
musí předložit ke schválení okresnímu výboru na jeho nejbližší schůzi.
8. Mimořádné neodkladné záležitosti, příslušející do působ
nosti předsednictva, může řešit předseda a tajemník.
S těmito opatřeními musí být seznámeno předsednictvo
na nejbližším zasedání.
§22
Okresní revizní komise
1. Okresní revizní komise volí ze svého středu předsedu
a místopředsedu.
2. Okresní revizní komise provádí ve smyslu § 9, čl. 8 nejmé
ně za půl roku revizi hospodaření okresního výboru a nej
méně 1 x ročně revizi jeho hospodářské činnosti.
3. Soustavně kontroluje plnění úkolů daných vyššími orgány
svazu a okresní konferencí.
4. Poskytuje pomoc revizním komisím základních organizací
a v závažných případech provádí revize základních organi
zací.
5. Za svou činnost odpovídá okresní konferenci, které před
kládá k projednáni a schválení zprávu o činnosti. K vý
sledku revizí předkládá návrhy na opatření okresnímu vý
boru a podává zprávu ústřední revizní komisi.
6. Předseda okresní revizní komise se zúčastňuje jednání
okresních orgánů s hlasem poradním a.musí být na schů
ze těchto orgánů zván. K jednání okresních orgánů mo
hou být přizváni i ostatní členové revizní komise.
Ústřední

orgány

§23
Ústřední orgány
Ústřední orgány jsou:
a) sjezd
b) ústřední výbor
c) předsednictvo ústředního výboru
d) ústřední revizní komise.
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§24
Sjezd

1. Nejvyššlm orgánem svazu je sjezd, který tvoři delegáti
zvoleni na okresních konferencích.
2. Sjezd je svoláván jednou za 5 let. Ústřední výbor může
v případě potřeby svolat mimořádný sjezd. Mimořádný
sjezd musí být svolán požádá-li o to 1/3 základních organi
zaci. Do působnosti sjezdu přísluší zejména:
a) schvalovat jednací a volební řád sjezdu,
b) jednat a usnášet se o návrhu stanov a jejich změnách,
c) volit předsedu, tajemníka a nejvýše 71 členů ústředního
výboru a 17 členů ústřední revizní komise,
d) stanovit hlavni zásady činnosti a hospodaření svazu,
e) stanovit výši členských příspěvků,
f) stanovit znak svazu,
g) jednat a usnášet se o zprávě a návrzích ústředního vý
boru, delegátů, pracovních komisi a ústřední revizní ko
mise,
h) usnášet se o zániku svazu.
§25
Ústřední výbor

1. Ústřední výbor je nejvyššlm výkonným orgánem svazu
v období mezi zasedáními sjezdu. Usměrňuje činnost
všech nižších orgánů svazu.
2. Do působnosti ústředního výboru přísluší zejména:
a) volit místopředsedy a další funkcionáře předsednictva,
nejvýše do celkového počtu 15 členů,
b) odvolávat a doplňovat členy předsednictva ústředního
výboru a odvolávat funkcionáře ústředních orgánů po
dle §9 či. 12 stanov,
c) zajišťovat plněni usneseni sjezdu,
d) vydávat členské odznaky, členské průkazy a členské
známky,
e) schvalovat jednací řád, organizační a jiné pokyny, usku
tečňovat vlastní nakladatelskou a vydavatelskou čin
nost, vydávat časopis Zahrádkář,
f) projednávat a schvalovat plán činnosti a rozpočet, plán
zahraničních styků, účetní uzávěrku ústředního výboru
a publikovat je,
g) schvalovat zásady pro sestavování a kontrolu plánů
činnosti, rozpočtu a účetních uzávěrek okresních výbo
rů,
h) hospodárně spravovat majetek svazu a části majetku
svěřovat do správy nižším orgánům svazu a jejich hos
podářským zařízením,
i) zřizovat svépomocný fond, případně další fondy pro roz
voj zahrádkářské činnosti,
j) připravovat a svolávat sjezd a předkládat zprávy o čin
nosti a hospodaření s návrhy, jejichž projednávání pří
sluší sjezdu,
k) ustavovat podle potřeby pracovní a odborné komise,
l) zřizovat sekretariát ústředního výboru řízený tajemní
kem,
m) přenést část své působnosti na předsednictvo ústřed
ního výboru a na nižší orgány s výjimkou působnosti
uvedených pod plsm. a), b), e), I).
3. O programových a hospodářských otázkách dotýkajících
se závažným způsobem všech členů svazu může ústřední
výbor rozhodnout po projednáni s okresními výbory.
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4. Ústřední výbor se schází nejméně dvakrát ročně. Ústřed
ní výbor musí být též svolán, požádá-li o to nejméně jedna
třetina členů ústředního výboru s uvedením účelu jedná
ni.
5. Za svou činnost odpovídá sjezdu.
6. Ústřední výbor je oprávněn z důležitých obecných zájmů
po předchozím projednáni se základními organizacemi
a okresními výbory rozhodnout o změnách stanov, pro
které hlasovaly nejméně dvě třetiny členů ústředního vý
boru.
S tímto usnesením musí seznámit nejbližšl sjezd.
§26
Předsednictvo ústředního výboru

1. Předsednictvo ústředního výboru je orgánem ústředního
výboru a řidl činnost svazu mezi zasedáními ústředního
výboru podle jeho usneseni. Pracuje podle plánu činností
a rozhoduje o otázkách, které nejsou vyhrazeny stanova
mi sjezdu nebo ústřednímu výboru, zejména:
a) projednává a předkládá návrhy k jednání ústředního vý
boru,
b) schvaluje organizační a pracovní řád sekretariátu
ústředního výboru,
c) schvaluje do funkci vedoucí útvarů sekretariátu ústřed
ního výboru a stanoví výši jejich platu,
d) hospodaří s finančními prostředky v rámci schváleného
piánu činnosti a rozpočtu,
e) v naléhavých případech rozhoduje o věcech, příslušejí
cích do působnosti ústředního výboru. S rozhodnutím
musí seznámit ústřední výbor na jeho nejbližším zase
dání.
2. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za dva mě
síce . Za svou činnost odpovídá ústřednímu výboru.
3. Neodkladné záležitosti, příslušející do působnosti před
sednictva nebo ústředního výboru, může řešit předseda
a tajemník. S opatřeními musí být seznámeno předsed
nictvo na jeho nejbližším zasedáni.
§27
Ústřední revizní komise

1. Ústřední revizní komise volí ze svého středu na ustavující
schůzi předsedu a místopředsedu.
2. Provádí nejméně jednou za půl roku revizi hospodařeni
ústředního výboru a jednou ročně revizi-jeho hospodářské
činnosti.
Soustavně kontroluje plněni usneseni sjezdu. O výsledku
revize informuje na nejbližším zasedáni ústřední výbor
a předkládá návrhy opatřeni.
3. Provádí revize činnosti okresních výborů a v závažných
případech hospodářských zařízení svazu. V případě nut
nosti může k výkonu revize přizvat i jiného člena svazu
nebo odborného pracovníka. O výsledcích revizi informu
je ústřední orgány s návrhy opatření.
4. Ze své činnosti se odpovídá sjezdu, jemuž předkládá zprá
vu.
5. Předseda ústřední revizní komise se zúčastňuje jednáni
ústředních orgánů s hlasem poradním a musí být na ně
zván.
K jednáni ústředních orgánů mohou být přizváni i ostatní
členové revizní komise.

Část III.

Část V .

Sekretariát ústředního výboru

Společná a závěrečná ustanovení

§ 28

§31

1. Sekretariát je výkonný orgán ústředního výboru, řízený ta
jemníkem, který je současně pracovníkem svazu.
2. Působnost sekretariátu je vymezena organizačním a pra
covním řádem sekretariátu.
3. Sekretariát ústředního výboru zajišťuje plnění usnesení
ústředních orgánů svazu, metodické řízení okresních vý
borů, základních organizací a hospodářských zařízení
svazu a s tím související kontrolní a dohlížecí činnost.
4. Pracovněprávní vztahy pracovníků sekretariátu se řídí zá
koníkem práce, ostatními pracovněprávními předpisy
a pracovním řádem sekretariátu.

Zastupováni svazu

Část IV.
Hospodářské prostředky a finanční hospodaření

§29
Hospodářské prostředky

1. Svaz vlastní majetkové hodnoty, které udržuje a spravuje
podle platných předpisů.
2. Ústřední výbor a okresní výbory svazu hospodaří podle
schváleného plánu činnosti a rozpočtu. Okresním výbo
rům jsou prostředky k úhradě činnosti svěřovány nebo
plynou z jejich vlastních příjmů a dotací. Hospodářské
prostředky jsou povinny využívat co nejhospodárněji
a svěřený majetek všestranně chránit.
3. Základní organizace hospodaří se svým majetkem v sou
ladu se stanovami samostatně.

Orgány svazu zastupuje předseda a tajemník, tam kde není
volen tajemník, jednatel. Jednotlivé Orgány mohou zmocnit
k zastupování i jiné členy nebo pracovníky svazu. Podrob
nosti o zmocňování k jednání, zastupování svazu a o podpi
sovém právu upravuje jednací řád.
§32
Informování členstva

1. Rozhodnutí a informace orgánů svazu se sdělují členům
a organizacím ústně na schůzích, shromážděních, akti
vech nebo podle potřeby písemnými sděleními, oběžníky,
vývěskami, dopisy, Věstníkem svazu, televizí, rozhlasem,
případně jiným vhodným způsobem.
2. Rozhodnutí orgánu v závažných věcech, zejména ohledně
nepřijetí za člena, pořádkových opatření, se členům sdě
luje vždy písemně se zdůvodněním a poučením o oprav
ném prostředku.
§33
Zánik svazu

1. Svaz zanikne, usnese-li se na tom sjezd nadpoloviční vět
šinou hlasů zvolených delegátů.
2. Nebude-li možno z vážných důvodů sjezd svolat, rozhod
ne ústřední výbor dvoutřetinovou většinou všech členů.
3. Současně s usnesením o zániku svazu musi být rozhodnu
to o jeho majetku.

§ 30
§34
Finanční hospodaření

Zdrojem finančních prostředků svazu a jeho orgánů jsou:
a) členské a účelové příspěvky,
b) výnosy akcí,
c) výnosy a odvody z hospodářské činnosti,
d) dary a půjčky,
e) dotace, případně státní příspěvky.

Vzájemný vztah Českého zahrádkářského svazu a Slovenské
ho zvázu zahrádkárov upravuje dohoda uzavřená mezi
ústředními výbory obou svazů.
§35
1. Stanovy Českého zahrádkářského svazu vstupují v plat
nost schválením sjezdem dne 24. března 1990.
2. Stanovy přijaté V il. sjezdem a schválené rozhodnutím Mi
nisterstva vnitra ČSR ze dne 25. 1. 1985 pod č. jedn.
VS/1-142 276/84 se zrušují.
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