STANOVY
eského zahrádká7ského svazu, z. s.
ÁST PRVNÍ
OBECNÁ ÁST
HLAVA I
PSEDMTT ÚPRAVY
§1
Základní ustanovení
(1) 'eský zahrádká"ský svaz je spole enství, sdružující ve
svých organiza ních jednotkách fyzické a právnické osoby se
spole ným zájmem o zahrádká"skou innost podle zvláštního
právního p"edpisu1), p sobící jako samosprávný spolek
s názvem 'eský zahrádká"ský svaz, z. s.
(2) Sídlem svazu je Praha 3, Rokycanova 318/15.
(3) 'eský zahrádká"ský 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 innost v souladu
se stanovami, ostatními vnitrosvazovými normami a zvláštními
právními p"edpisy. Svaz vystupuje v právních vztazích svým
jménem a nese odpov#dnost z t#chto vztah vyplývající. Má
vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpov#dnost.
(5) Svaz vzniká dnem zápisu do ve"ejného rejst"íku2).
(6) Svaz p sobí na území 'eské republiky.
(7) Organiza ní jednotka svazu má postavení pobo ného
spolku (dále jen "organiza ní jednotka"), kterou je
a) Územní sdružení 'eského zahrádká"ského svazu (dále
jen "územní sdružení") s názvem sídelního místa,
b) Základní organizace 'eského zahrádká"ského svazu
(dále jen "základní organizace"), s eventuálním pojmenováním a názvem místa p sobení,
c) Specializovaná základní organizace 'eského zahrádká"ského svazu (dále jen "základní organizace")
s eventuálním pojmenováním a názvem místa p sobení;
jejíž vznik je podmín#n zápisem do ve"ejného rejst"íku2) a je
vedena v evidenci svazu.
(8) Z právních jednání organiza ní jednotky, vzniklých p"ede
dnem jejího zápisu do ve"ejného rejst"íku, je svaz oprávn#n
a zavázán spole n# a nerozdíln# s organiza ní jednotkou.
Ode dne zápisu organiza ní jednotky do ve"ejného rejst"íku
ru í svaz za dluhy organiza ní jednotky pouze do výše
hodnoty likvida ního z statku organiza ní jednotky po vypo"ádání všech závazk organiza ní jednotky.
(9) Organiza ní jednotka má postavení samostatné právnické osoby s vlastní právní osobností odvozenou od právní
osobnosti svazu. Vystupuje v právních vztazích svým jménem
a nese odpov#dnost z t#chto vztah vyplývající. M že nabývat
práv a uzavírat závazky, pokud to není v rozporu s t#mito
stanovami a zvláštními právními p"edpisy. Má vlastní majetek
a samostatnou majetkovou odpov#dnost.
(10) Nabyde-li svaz status ve"ejné prosp#šnosti, nabývají
tento status i organiza ní jednotky.
§2
P7edm3t =innosti svazu a jeho organiza=ních jednotek
(1) Hlavním p"edm#tem innosti svazu a jeho organiza ních jednotek je
a) organizovat, popularizovat a podporovat ve ve"ejnosti
odbornou zahrádká"skou innost,
b) aktivn# se podílet svou inností na tvorb# a ochran#
životního prost"edí a krajinného vzhledu,
c) vytvá"et podmínky pro rozvoj zahrádká"ské innosti,
p#stování ovoce, zeleniny, vinné révy, kv#tin a dalších
rostlin, v etn# jejich zpracovávání, úpravy a ochrany
p"ed škodlivými vlivy,
d) hájit zájmy len svazu, poskytovat jim organiza ní,
právní a poradenskou pomoc.

(2) K hlavnímu p"edm#tu innosti svazu uvedenému
v odstavci 1 svaz, zejména
a) popularizuje výsledky v#dy, odborné poznatky a praktické zkušenosti o p"írod#, o p#stování ovoce, zeleniny,
vinné révy, kv#tin a dalších rostlin a o jejich ochran#
p"ed škodlivými vlivy,
b) po"ádá pro leny svazu a ve"ejnost p"ednášky, seminá"e, praktické instruktáže, výstavy, sout#že, zájezdy,
exkurze a další formy vzd#lávací innosti se zam#"ením na poznávání p"írody, na p#stitelskou innost,
zpracování, konzervaci a další formy využití ovoce,
zeleniny a dalších výp#stk ,
c) provádí poradenskou innost o p#stování a ochran#
rostlin, z"izuje k tomu ú elu stálé poradny, provádí
poradenskou innost na výstavách a na webových
stránkách svazu,
d) zakládá a provozuje zahrádkové osady,
e) zakládá zájmové kroužky pro mládež a dosp#lé osoby,
f) organizuje sout#že pro mládež,
g) uplatMuje zdravý životní styl,
h) ovlivMuje mezilidské vztahy,
i) usiluje o to, aby územní samosprávné celky stabilizovaly zahrádkové osady v územních plánech m#st a obcí
a aby Státní pozemkový ú"ad, Ú"ad pro zastupování
státu ve v#cech majetkových, organiza ní složka státu
a územní samosprávný celek vymezily nevyužívanou
nemovitou v#c, která je pro stát trvale nepot"ebná,
k zahrádká"ské innosti,
j) spolupracuje s dalšími spolky a institucemi s obdobným
odborným a zájmovým zam#"ením,
k) spolupracuje se zahrádká"ským sdružením národních
svaz a obdobnými organizacemi v Evrop#.
(3) Vedlejším p"edm#tem hospodá"ské innosti svazu a
jeho organiza ních jednotek je
a) vydávat vlastními prost"edky asopisy, odbornou a
organiza ní literaturu a z"izovat své webové stránky,
b) budovat a provozovat zpracovatelská za"ízení na ovoce
(moštárny, sušárny, povidlárny, palírny) pro leny svazu
a ve"ejnost,
c) organizovat služby a další hospodá"skou innost
k podpo"e zahrádká"ské innosti a k hospodárnému
využití svazového majetku,
d) vytvá"et své finan ní fondy na podporu innosti organiza ních jednotek.
HLAVA II
ORGANIZA'NÍ STRUKTURA SVAZU, HLASOVÁNÍ V ORGÁNECH SVAZU A SCHOPNOST USNÁŠET SE
§3
Orgány svazu a organiza=ních jednotek,
další svazové instituce
(1) Orgány svazu a organiza ních jednotek jsou
A. Republikové orgány svazu
1. sn#m 'eského zahrádká"ského svazu (dále jen
"sn#m") - nejvyšší orgán svazu,
2. republiková rada - nejvyšší orgán svazu mezi konáním
sn#m ,
3. p"edstavenstvo svazu - kolektivní statutární orgán
svazu,
4. kontrolní komise svazu,
5. rozhod í komise svazu (dále jen "rozhod í komise").
B. Územní orgány svazu a orgány organiza ních jednotek
a) územní sdružení
1. konference územního sdružení 'eského zahrádká"ského 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. p"edstavenstvo územního sdružení - kolektivní statutární orgán územního sdružení,
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4. kontrolní komise územního sdružení.
b) základní organizace
1. lenská sch ze - nejvyšší orgán základní organizace,
2. výbor základní organizace (dále jen "výbor") - kolektivní
statutární orgán základní organizace; u základní
organizace s po tem do 10 len svazu m že být
statutární orgán individuální (p"edseda základní organizace),
3. kontrolní komise základní organizace.
(2) Další svazové instituce
1. Úst"edí svazu,
2. odborné komise a pracovní komise,
3. Krajská koordina ní rada.
§4
Úprava funk=nosti orgánO svazu a organiza=ní jednotky
(1) Orgány svazu a organiza ních jednotek uvedené v § 3
odst. 1 t#chto stanov jsou voleny. Výjimkou je pouze lenská
sch ze základní organizace.
(2) 'lenem voleného orgánu svazu a organiza ní jednotky
m že být pouze zletilý a pln# svéprávný len svazu a estný
len svazu.
(3) Funk ní období len volených orgán svazu a organiza ních jednotek je 5 let; po átek a konec funk ního období
je závazný pro všechny volené orgány svazu a organiza ních
jednotek.
(4) Sn#m
a) svolává se jedenkrát za 5 let,
b) delegáty sn#mu volí zprost"edkovan# cestou územní
konference všichni lenové svazu na lenské sch zi
základní organizace formou volby delegát na územní
konferenci, z níž jsou voleni delegáti na sn#m,
c) stanovený klí pro po et delegát sn#mu - na každých
zapo atých 2000 len územního sdružení jeden
delegát.
(5) Územní konference
a) svolává se jedenkrát za 5 let v dostate ném p"edstihu
p"ed konáním sn#mu,
b) delegáty územní konference volí lenská sch ze všech
základních organizací p"íslušného územního sdružení,
c) stanovený klí pro po et delegát územní konference
- na každých zapo atých 100 len svazu základní
organizace jeden delegát,
d) územní sdružení, vzniklé v jiném asovém úseku,
pod"ídí své volební období vyhlášenému p#tiletému
období,
(6) 'lenská sch ze
a) svolává se nejmén# jedenkrát za kalendá"ní rok,
b) jedenkrát za 5 let volí delegáty územní konference
v dostate ném asovém p"edstihu p"ed konáním
územní konference,
c) základní organizace, vzniklá v jiném asovém úseku,
pod"ídí své volební období vyhlášenému p#tiletému
období.
(7) V p"ípad# nezbytné pot"eby mohou lenové volených
orgán svazu a organiza ních jednotek, jejichž po et neklesl
pod polovinu, kooptovat lena svazu do nejbližšího zasedání
orgánu p"íslušného k volb#. Kooptaci schválí p"íslušný orgán
na svém nejbližším zasedání.
(8) 'len voleného orgánu je povinen vykonávat svoji funkci
s nezbytnou loajalitou, pot"ebnými znalostmi, poctivostí a pé í
"ádného hospodá"e.
(9) Volený funkcioná" orgánu uvedeného v odstavci 1 m že
p"ed uplynutím funk ního období ze své funkce odstoupit na
základ# písemného oznámení doru eného p"íslušnému
orgánu; ú innost odstoupení z funkce nastává dnem následujícím po projednání písemného oznámení ve sch zi orgánu,
nejpozd#ji však uplynutím 60 dn ode dne, kdy bylo p"íslušnému orgánu písemné oznámení doru eno, pokud nebude mezi
funkcioná"em voleného orgánu a orgánem písemn# dohodnuto jinak.
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(10) Funkce ve vzájemném kontrolním vztahu jsou u téže
osoby neslu itelné. Neslu itelné jsou zároveM funkce v kontrolním orgánu s funkcí ve statutárním orgánu, v rozhod ím
orgánu a ve funkci likvidátora na témže organiza ním stupni.
Z kontrolní a rozhod í innosti ve vztahu k orgán m svazu a
organiza ních jednotek na nižším stupni je vylou en len
kontrolního a rozhod ího orgánu, který je lenem kontrolované organiza ní jednotky svazu.
(11) 'lenem kontrolní komise nem že být osoba blízká3)
k lenovi statutárního orgánu.
(12) Orgány svazu a organiza ních jednotek vykonávají
svou p sobnost v rozsahu ur eném stanovami. K tomu
vydávají v rámci této p sobnosti v souladu se stanovami
p"íslušné vnitrosvazové normy.
(13) 'lenové svazu se sdružují v základních organizacích
nebo specializovaných základních organizacích, vytvá"ených
v ur itém územním obvodu nebo podle specializovaných
zájm .
(14) Základní organizace jsou rozhodnutím nejvyššího
orgánu svazu podle pot"eby sdruženy v územním sdružení
v rámci teritoria kraje a hlavního m#sta Prahy.
(15) 'lenové svazu projednávají všechny otázky innosti a
hospoda"ení ve své základní organizaci p"ímo, p"ípadn#
prost"ednictvím shromážd#ní delegát ; ve vyšších orgánech
svazu prost"ednictvím zvolených delegát podle odstavce 4
písm. b) a odstavce 5 písm. b).
(16) Rozhodnutí kteréhokoliv orgánu svazu a organiza ní
jednotky je platné a ú inné jen v rámci jeho p sobnosti a
v rozsahu, které není v rozporu se zvláštními právními p"edpisy, stanovami a vnitrosvazovými normami vyšších orgán .
(17) Vyšší orgány jsou povinny pomáhat nižším orgán m p"i
aplikaci stanov v praxi.
(18) Jednání orgán svazu a organiza ních jednotek
upravuje jednací a volební "ád orgán svazu (dále jen
"jednací a volební "ád").
§5
Ú=ast =lena svazu na zasedání orgánu svazu, hlasování
o usnesení a schopnost orgánu svazu usnášet se
(1) 'len svazu je oprávn#n zú astnit se zasedání p"íslušného orgánu svazu.
(2) 'len svazu m že být zastoupen na zasedání orgánu
svazu a p"i hlasování o usnesení jiným lenem svazu
v rozsahu zástup ího oprávn#ní uvedeném v plné moci. Na
zasedání lenské sch ze m že být len svazu rovn#ž
zastoupen osobou blízkou v rozsahu zástup ího oprávn#ní
uvedeném v plné moci; zvláštní formou zastupování na
zasedání lenské sch ze je zastupování lena svazu jeho
manželem.
(3) 'len svazu v p"ípad# omluvené nep"ítomnosti a neud#lení plné moci jinému lenovi svazu nebo osob# blízké m že
sv j hlas pro i proti p"i hlasování o usnesení oznámit nejpozd#ji do doby hlasování písemn#, e-mailem nebo jiným zp sobem. Oznámení jeho hlasu se považuje za ú ast p"i hlasování.
(4) Každý len svazu má jeden hlas.
(5) Orgány svazu nebo organiza ní jednotky jsou schopny
se usnášet za p"ítomnosti nebo jiné ú asti v#tšiny len
orgánu svazu nebo organiza ní jednotky; lenská sch ze
základní organizace je schopna se usnášet za ú asti nejmén#
jedné t"etiny len svazu, vedených v seznamu len základní
organizace, pokud ve stanovách není upraveno jinak.
(6) K p"ijetí usnesení orgánu svazu nebo organiza ní
jednotky je t"eba v#tšiny hlas p"ítomných len svazu v dob#
usnášení, pokud ve stanovách není dále upraveno, že k p"ijetí
usnesení je zapot"ebí dvou t"etin hlas jeho p"ítomných len
svazu nebo dvou t"etin všech hlas jeho len svazu v dob#
usnášení (kvalifikovaná v#tšina).

HLAVA III
'LENSTVÍ VE SVAZU
§6
Vznik =lenství ve svazu
(1) 'lenem svazu se m že stát fyzická nebo právnická
osoba, která souhlasí se stanovami.
(2) 'lenství ve svazu (dále jen " lenství") vzniká
a) p"i založení základní organizace zakládajícími leny,
b) p"ijetím fyzické osoby výborem na základ# písemné
p"ihlášky,
c) p"ijetím právnické osoby na základ# písemné smlouvy
uzav"ené mezi statutárním orgánem právnické osoby
nebo jiným zástupcem a statutárním orgánem svazu
nebo organiza ní jednotky,
d) p"echodem na právního nástupce lena svazu, jehož
lenství zaniklo, jestliže o lenství právní nástupce
projeví nepochybný zájem;
a zaplacením lenského p"ísp#vku.
(3) Je-li p"ijetí za lena svazu výborem odmítnuto, má
uchaze o lenství právo se odvolat k lenské sch zi, jejíž
rozhodnutí je kone né.
(4) Dokladem lenství je jednotný lenský pr kaz, který
lenu svazu p"edá statutární orgán základní organizace.
(5) 'len svazu je lenem pouze v jedné základní organizaci;
k uspokojení svých zájm m že hostovat a vyvíjet innost i
v jiných základních organizacích. Pokud je len svazu uživatelem pozemku v zahrádkové osad#, je lenem základní
organizace, p"i níž je zahrádková osada z"ízena. Je-li uživatelem pozemku ve více zahrádkových osadách, je místo lenství
závislé na jeho dohod# s p"íslušnou základní organizací.
§7
Zánik =lenství ve svazu
(1) 'lenství zaniká
a) vystoupením; lenství zaniká dnem, ve kterém bylo
písemné oznámení lena svazu o vystoupení doru eno
statutárnímu orgánu základní organizace,
b) zrušením lenství pro neplacení lenských a ú elových
p"ísp#vk pokud len svazu nezaplatí lenský a ú elový p"ísp#vek ani v p"im#"ené lh t# dodate n# ur ené
výborem, p"estože byl p"edem v písemné nebo jiné
výzv# na tento následek prokazatelným zp sobem
upozorn#n a na jednání výboru s ním byl prokazateln#
seznámen; lenství zaniká k poslednímu dnu v m#síci,
ve kterém skon ila lh ta dodate n# ur ená výborem
k uhrazení lenského a ú elového p"ísp#vku,
c) vylou ením,
d) úmrtím.
(2) 'len svazu m že být vylou en
a) porušuje-li nebo neplní povinnosti lena svazu, vyplývající ze stanov a ostatních vnitrosvazových norem,
a koliv byl již písemn# vyzván p"íslušným orgánem
svazu nebo organiza ní jednotky, aby od takového
jednání upustil a ve stanovené lh t# zjednal nápravu,
b) dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití v základní
organizaci, které ohrozilo její "ádný chod nebo chod
orgán svazu nebo organiza ní jednotky,
c) zp sobil-li svým jednáním svazu nebo organiza ní
jednotce nikoliv nepatrnou hmotnou nebo jinou zvláš^
závažnou újmu,
d) byl-li pravomocn# odsouzen k nepodmín#nému trestu
odn#tí svobody pro úmyslný trestný in,
e) podal-li v písemné form# návrh na vylou ení kterýkoliv
len svazu; v návrhu uvede okolnosti osv#d ující d vod
pro vylou ení.
(3) O zrušení lenství podle odstavce 1 písm. b) rozhoduje
výbor. O vylou ení lena svazu podle odstavce 1 písm. c)
rozhoduje lenská sch ze.
(4) 'len svazu, proti kterému sm#"uje návrh na vylou ení
podle odstavce 2 písm. a), b), c) a e) má právo se s návrhem
seznámit, žádat jeho vysv#tlení a na lenské sch zi doložit a
uvést vše co je v jeho prosp#ch.

(5) Vylou ený len svazu m že do 15 dn od doru ení
rozhodnutí o svém vylou ení navrhnout v písemné form#, aby
toto rozhodnutí p"ezkoumala rozhod í komise svazu.
(6) 'lenská sch ze rozhodnutí o vylou ení lena svazu
zruší na návrh rozhod í komise, pokud je vylou ení lena
svazu v rozporu se zvláštními právními p"edpisy, stanovami
nebo byly zjišt#ny jiné d vody hodné zvláštního z"etele.
(7) Vylou ený len svazu m že do 3 m#síc ode dne
doru ení kone ného rozhodnutí o svém vylou ení navrhnout
soudu, aby rozhodl o neplatnosti vylou ení, jinak toto právo
zaniká.
(8) Vylou ený len svazu se m že znovu ucházet o lenství
po uplynutí 1 roku ode dne pravomocného rozhodnutí o jeho
vylou ení.
(9) Zánik lenství nezakládá nárok na vrácení lenského
nebo ú elového p"ísp#vku, ani na vypo"ádací podíl z té ásti
jm#ní organizace, k níž byly ú elové prost"edky použity.
(10) P"i zániku lenství zaniká vedle lenských práv i nárok
na užívání pozemk , spole ných staveb a za"ízení ve vlastnictví, v držb#, nájmu nebo pachtu svazu nebo organiza ní
jednotky, pokud nebude smluvn# sjednáno jinak.
§8
Po7ádková opat7ení
(1) Jestliže len svazu poruší zvláštní právní p"edpisy,
stanovy a ostatní vnitrosvazové normy, m že p"íslušný orgán
svazu uložit lenovi svazu písemným rozhodnutím po"ádkové
opat"ení.
(2) Návrh k uložení po"ádkového opat"ení podává kterýkoliv
len svazu nebo orgán svazu, a to orgánu p"íslušnému
rozhodovat o po"ádkovém opat"ení.
(3) Po"ádková opat"ení jsou
a) napomenutí,
b) p"erušení dodávky pitné a užitkové vody ze spole ných
rozvod ve vlastnictví nebo držb# základní organizace,
odpojení podružného elektrom#ru na dodávku elektrické
energie, omezení parkování soukromým vozidlem lena svazu
na pozemcích ve vlastnictví základní organizace apod.,
c) ukon ení nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy nebo
pachtovní smlouvy na zem#d#lský pacht,
d) odvolání z funkce lena orgánu svazu.
(4) K p"ijetí rozhodnutí o uložení po"ádkového opat"ení je
zapot"ebí dvou t"etin hlas p"ítomných len svazu na jednání
p"íslušného orgánu svazu.
(5) Dopustí-li se len svazu mén# závažného porušení
povinností lena svazu podle odstavce 1, lze mu uložit
napomenutí podle odstavce 3 písm. a). Napomenutí ukládá
lenovi svazu výbor nebo p"íslušné p"edstavenstvo orgánu
svazu na návrh podle odstavce 2.
(6) Dopustí-li se len svazu opakovan# mén# závažného
porušení povinností lena svazu podle odstavce 1, lze mu
uložit po"ádkové opat"ení podle odstavce 3 písm. b). Po"ádkové opat"ení ukládá lenovi svazu výbor na návrh podle
odstavce 2.
(7) Dopustí-li se len svazu závažného porušení povinností
lena svazu podle odstavce 1, lze mu uložit po"ádkové
opat"ení podle odstavce 3 písm. c). Po"ádkové opat"ení
ukládá lenovi svazu lenská sch ze na návrh výboru.
(8) Dopustí-li se volený funkcioná" orgánu uvedeného v § 4
odst. 1 t#chto stanov závažného porušení povinností lena
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 orgán sn#m nebo podle § 14
odst. 1 t#chto stanov republiková rada,
b) na úrovni územního sdružení územní konference nebo
podle § 20 odst. 2 t#chto stanov rada územního sdružení,
c) na úrovni základní organizace lenská sch ze.
(9) O po"ádkovém opat"ení m že být rozhodnuto pouze
poté, co byl dot ený len svazu písemn# seznámen s d vody
vedoucími k uložení po"ádkového opat"ení.
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(10) 'len svazu, proti kterému sm#"uje po"ádkové opat"ení,
má právo se s návrhem seznámit, žádat jeho vysv#tlení,
doložit a uvést vše co je v jeho prosp#ch.
(11) 'len svazu m že do 15 dn od doru ení rozhodnutí
p"íslušného orgánu svazu o uložení po"ádkového opat"ení
navrhnout v písemné form#, aby rozhodnutí p"íslušného
orgánu svazu p"ezkoumala rozhod í komise svazu.
(12) 'len svazu, kterému bylo uloženo po"ádkové opat"ení
podle odstavce 3 písm. c) m že do 3 m#síc ode dne
doru ení kone ného rozhodnutí o uložení po"ádkového
opat"ení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti po"ádkového opat"ení, jinak toto právo zaniká.
(13) Smluvní pokuta4) a úrok z prodlení4) není po"ádkové
opat"ení a lze je uložit pouze v souladu se zvláštními právními
p"edpisy.
§9
Vedení seznamu =lenO svazu
(1) Svaz a organiza ní jednotka vede seznam len svazu
v listinné nebo elektronické podob# v souladu se zvláštním
právním p"edpisem5) a to pouze pro ú ely správy a zajišt#ní
innosti svazu a organiza ní jednotky.
(2) Statutární orgán zpracovává tyto osobní údaje
a) jméno, p"íjmení, titul p"ed a za jménem a p"íjmením,
b) datum narození,
c) adresu trvalého pobytu,
d) kontaktní spojení (telefonní íslo, p"ípadn# e-mailovou
adresu).
(3) 'lenové statutárního orgánu jsou povinni osobní údaje
len svazu zpracovávat výhradn# v rámci svých kompetencí.
(4) Osobní údaje jsou uvedeny na originálních písemnostech, kterými jsou zejména: seznam len , p"ihláška za lena
svazu, ú etní doklady, dohody o provedení práce, nájemní,
podnájemní a pachtovní smlouvy, korespondence se leny
svazu apod.
(5) V seznamu len svazu se vedou pouze aktivní lenové
svazu. V p"íloze se vede po dobu 10 let pro archivní ú ely
seznam len svazu, kterým lenství zaniklo.
(6) Požádá-li len svazu, a to i bývalý, o potvrzení s výpisem
údaj vedených v seznamu len svazu, je statutární orgán
povinen mu je na jeho náklady poskytnout.
(7) P"i zániku lenství se provede výmaz lena svazu ze
seznamu aktivních len svazu. Pokud byly údaje o lenovi
svazu ze seznamu len svazu vymazány, vydá se mu na
jeho žádost a náklady potvrzení o vymazání údaj .
(8) Údaje ze seznamu len svazu mohou být dále zve"ejn#ny pouze se souhlasem každého lena svazu a to pouze ke
konkrétním ú el m.
§ 10
Práva a povinnosti =lena svazu
(1) 'len svazu má právo zejména
a) ú astnit se veškeré innosti svazu a organiza ní
jednotky, jíž je lenem,
b) p"edkládat dotazy, návrhy a podn#ty ke zlepšení
innosti svazu a organiza ní jednotky, s právem být
informován o zp sobu jejich vy"ízení,
c) podílet se stanoveným zp sobem na rozhodování
orgán svazu a organiza ní jednotky,
d) volit a být volen do orgán svazu a organiza ní jednotky, splMuje-li podmínky uvedené v § 4 odst. 1 a 2 t#chto
stanov,
e) každoro n# být seznámen s hospoda"ením základní
organizace za p"edcházející kalendá"ní rok a s plánovanými výdaji na následující období,
f) nahlížet do všech podklad , týkajících se innosti
základní organizace a na sv j náklad žádat o po"ízení
kopie, opisu i výpisu z t#chto podklad ,
g) obrátit se p"i sporných záležitostech na kontrolní komisi
základní organizace, územního sdružení nebo svazu,
p"ípadn# na rozhod í komisi svazu,
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h) požádat soud do 30 dn , nejpozd#ji do 6 m#síc ode
dne, kdy se dozv#d#l, že je rozhodnutí n#kterého
z orgán svazu nebo organiza ní jednotky v rozporu se
zvláštními právními p"edpisy nebo odporuje stanovám,
o jeho p"ezkoumání.
(2) 'len svazu je povinen zejména
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitrosvazové normy
vydané v souladu se stanovami,
b) plnit usnesení orgán svazu a organiza ní jednotky, jíž
je lenem,
c) plnit rozhodnutí svazu a organiza ní jednotky p"ijatá
podle t#chto stanov a ostatních vnitrosvazových norem
orgány svazu a plnit smluvní závazky z nich vyplývající,
d) ú astnit se aktivn# práce ve svazu a v organiza ní
jednotce, jíž je lenem,
e) platit "ádn# lenské a ú elové p"ísp#vky,
f) chránit majetek svazu a organiza ní jednotky a p"ispívat k ú elnému hospoda"ení s ním,
g) neprodlen# upozorMovat výbor na závady vzniklé na
spole ných ástech a za"ízeních zahrádkové osady,
jakož i na jednání jiných osob a na další skute nosti,
které spole né ásti poškozují; podle svých schopností
a možností p sobit proti takovému poškozování, v etn#
innosti sm#"ující k p"edcházení škod,
h) zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré
jméno svazu a organiza ní jednotky, dodržovat v i
ostatním len m svazu ohleduplnost, vzájemný respekt
a zásady dobrého soužití; zdržet se jednání, jímž by
zasahoval do práv ostatních len svazu a podstatn#
omezoval nebo neumožMoval výkon jejich práv,
i) umožnit po p"edchozí výzv# vstup na pozemek v nájmu, v pachtu, ve výp j ce nebo ve vlastnictví lena
svazu osobám pov#"eným kontrolou, provád#ním oprav
a úprav souvisejících s opravami spole ných ástí a
za"ízení zahrádkové osady,
j) odstranit na sv j náklad závady a poškození, které na
pozemcích, spole ných ástech a za"ízeních zahrádkové osady zp sobil sám nebo ti, kte"í s ním pozemek
užívají nebo nájemci i podnájemci, pachtý"i a jejich
rodinní p"íslušníci,
k) p"i propachtování nebo pronajmutí pozemku v zahrádkové osad# oznámit bez zbyte ného odkladu výboru
kontaktní adresu, telefonní spojení nebo e-mail, na
kterém se lze s uživatelem pozemku v zahrádkové
osad# spojit p"i "ešení zásadních otázek, týkajících se
správy zahrádkové osady,
l) p"i prodeji pozemku v zahrádkové osad# oznámit bez
zbyte ného odkladu výboru jeho prodej a údaje o
novém vlastníkovi pozemku v zahrádkové osad#,
m) podílet se na ochran# p"írody.
HLAVA IV
SVAZOVÉ OCENTNÍ A 'ESTNÉ 'LENSTVÍ
§ 11
Svazové ocen3ní
'len m svazu, organiza ním jednotkám svazu, p"ípadn# i
jiným fyzickým a právnickým osobám, institucím a organizacím, které se zasloužili o rozvoj svazu, mohou být ud#lena
svazová ocen#ní.
§ 12
estné =lenství
'estné lenství m že být ud#leno zvláš^ zasloužilým
len m svazu. 'estné lenství opravMuje podílet se na všech
právech lena svazu v rozsahu, který ur í v rámci své místní
a v#cné p"íslušnosti orgán svazu nebo organiza ní jednotky,
který estné lenství ud#lil.

ÁST DRUHÁ
SVAZ, ORGANIZA NÍ JEDNOTKY A DALŠÍ SVAZOVÉ
INSTITUCE
HLAVA I
SVAZ
§ 13
Sn3m
(1) Sn#m je shromážd#ní delegát všech len svazu
volených na územní konferenci z delegát územní konference
zvolených na lenské sch zi základní organizace.
(2) Sn#m rozhoduje o koncep ním a hlavním zam#"ení
svazu.
(3) Do p sobnosti sn#mu zejména náleží
a) ur it hlavní zam#"ení innosti a programovou orientaci
svazu pro p"íští volební období,
b) schvalovat stanovy, jednací a volební "ád a rozhodovat
o jejich zm#nách,
c) schvalovat výsledky hospoda"ení svazu za uplynulé
volební období a stanovit zásady hospoda"ení pro p"íští
volební období,
d) volit a odvolávat leny
1. republikové rady,
2. p"edstavenstva svazu,
3. kontrolní komise svazu,
4. rozhod í komise,
e) hodnotit innost orgán svazu a ur ovat hlavní zam#"ení jejich innosti pro p"íští volební období,
f) rozhodovat o zrušení svazu s likvidací nebo o jeho
p"em#n#.
(4) K rozhodnutí podle odstavce 3 písm. b) je zapot"ebí
dvou t"etin hlas p"ítomných delegát sn#mu, k rozhodnutí
podle odstavce 3 písm. f) je zapot"ebí dvou t"etin hlas všech
delegát sn#mu.
§ 14
Republiková rada
(1) Republiková rada realizuje p sobnost nejvyššího orgánu
svazu na svých zasedáních v mezidobí mezi zasedáním
sn#mu. Je složena ze zástupc všech územních sdružení
zvolených sn#mem.
(2) Republiková rada zasedá nejmén# jednou ro n#.
(3) Mimo"ádné zasedání republikové rady musí být svoláno,
požádá-li o to alespoM jedna t"etina len republikové rady
nebo p"edseda kontrolní komise.
(4) Nesvolá-li p"edstavenstvo mimo"ádné zasedání republikové rady do 30 dn od doru ení podn#tu, m že ten, kdo
podn#t podal podle odstavce 3, svolat zasedání republikové
rady na náklady republikové rady sám.
(5) Zasedání republikové rady svolává p"edstavenstvo
svazu 21 dn p"ed dnem jeho konání.
(6) Do p sobnosti republikové rady náleží, zejména
a) rozhodovat o opat"eních k pln#ní úkol uložených
sn#mem,
b) stanovit po átek a konec funk ního období len
volených orgán svazu a organiza ních jednotek,
c) jednat a usnášet se o pln#ní opat"ení p"edkládaných
p"edstavenstvem ve v#cech náležejících do jeho
p sobnosti a schvalovat jeho neodkladná opat"ení
in#ná v rámci p sobnosti republikové rady,
d) projednat a schvalovat rozpo et republikových orgán
svazu, ú etní záv#rku a zprávy o hospoda"ení v jednotlivých rocích svého funk ního období,
e) projednat a schvalovat svazové vnit"ní normy a operativní opat"ení svazu v oblasti organizace, innosti a
hospoda"ení svazu a jeho organiza ních jednotek a
jejich zm#ny v návaznosti na zm#ny ve zvláštních
právních p"edpisech,
f) z"izovat odborné a pracovní komise svazu,
g) jednat a usnášet se o návrzích územních orgán
svazu, odborných a pracovních komisí,

h) rozhodovat o opat"eních kontrolní komise svazu
s výjimkou v#cí náležejících do výlu né p sobnosti
sn#mu,
i) p sobit jako odvolací orgán proti rozhodnutí rozhod í
komise,
j) kooptovat podle § 4 odst. 7 t#chto stanov lena republikové rady, p"edstavenstva svazu, kontrolní komise
svazu a rozhod í komise,
k) stanovit výši a splatnost lenského p"ísp#vku,
l) stanovit zp sob rozd#lování lenského p"ísp#vku mezi
svaz a organiza ní jednotky,
m) jednat a rozhodovat ve v#cech vzniku, zániku a p"em#ny územních sdružení,
n) uskute Movat vlastní nakladatelskou a vydavatelskou
innost,
o) projednat a schvalovat plán innosti a zahrani ních
styk ,
p) z"izovat svépomocný fond a další fondy pro rozvoj
zahrádká"ské innosti,
q) z"izovat Úst"edí svazu a schvalovat jeho statut.
(7) K rozhodnutí podle odstavce 6 písm. d), j) a l) je zapot"ebí dvou t"etin hlas p"ítomných len republikové rady;
k rozhodnutí podle odst. 6 písm. m) je zapot"ebí dvou t"etin
hlas všech len republikové rady.
(8) Dosavadní republiková rada vykonává své pravomoci
ode dne voleb, p"i ukon ení jejího funk ního období, do
zvolení nové republikové rady nebo do dne, kdy sn#m
v p"ípad# jejího nezvolení rozhodl o zrušení svazu s likvidací
nebo o jeho p"em#n#. O zvolení republikové rady nebo o
zrušení svazu s likvidací nebo o jeho p"em#n# musí být
rozhodnuto do 6 m#síc ode dne voleb.
§ 15
P7edstavenstvo svazu
(1) P"edstavenstvo svazu je statutárním orgánem svazu a
je složeno z
a) p"edsedy svazu,
b) 3 až 4 místop"edsed svazu, z nichž 1 m že být zvolen
prvním místop"edsedou,
c) tajemníka svazu,
d) p"ípadn# dalších len p"edstavenstva v po tu stanoveném sn#mem.
(2) P"edseda svazu je p"edstavitelem svazu, zastupuje svaz
navenek a jedná jeho jménem.
(3) Místop"edsedové svazu zastupují na základ# pov#"ení
p"edsedu svazu p"i výkonu jeho pravomocí a svaz v oblastech
své p sobnosti
a) místop"edseda svazu pro finance a ekonomiku,
b) místop"edseda svazu pro odbornou innost,
c) místop"edseda svazu pro propagaci, tisk a práci
s mládeží,
d) místop"edseda svazu pro organiza ní a právní záležitosti.
(4) P"edstavenstvo svazu koordinuje innost svazu mezi
zasedáními republikové rady podle jejího usnesení. Rozhoduje o otázkách, které nejsou vyhrazeny stanovami republikové
rad#, nebo jejichž rozhodnutí si republiková rada vyhradila.
(5) Do p sobnosti p"edstavenstva svazu náleží, zejména
a) zastupovat svaz navenek a jednat jeho jménem,
b) svolat a organizovat jednání sn#mu a republikové rady
a p"ipravit podklady k jejich zasedání; p"ipravit kandidátku pro volby do p"edstavenstva svazu a kontrolní
komise svazu,
c) organizovat opat"ení k pln#ní úkol uložených sn#mem
a republikovou radou p"i p sobnosti nejvyššího orgánu
svazu v mezidobí konání sn#mu,
a) p"ipravit podklady k innosti republikové rady p"i pln#ní
její p sobnosti jako nejvyššího orgánu svazu mezi
konáním sn#mu,
d) p"ipravit rozpo et republikových orgán svazu a podklady pro jeho hodnocení,
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e) p"ipravit návrhy "ídících akt a vnitrosvazových norem
celosvazového charakteru a zajistit jejich realizaci,
f) organizovat a "ídit innost odborných a pracovních
komisí v oblastech vymezené p sobnosti a p"ipravit
realizaci jejich záv#r , rozhodovat o záv#rech a doporueních komisí v oblastech vymezené p sob-nosti,
g) zajistit "ízení Úst"edí svazu a jeho innost,
h) operativn# "ešit záležitosti náležející do p sobnosti
republikové rady v období mezi jejími zasedáními,
pokud nesnesou odkladu; tato "ešení podléhají dodate nému schválení republikovou radou,
i) organizovat pravidelná oblastní shromážd#ní zástupc
územních sdružení k "ešení aktuálních problém a
zajišt#ní informovanosti v mezidobí zasedání republikové rady,
j) schvalovat návrhy komise pro finance a ekonomiku na
poskytnutí p"ísp#vk z fond svazu organiza ním
jednotkám podle zásad, schválených republikovou
radou.
(6) P"edstavenstvo svazu se schází dle pot"eby, nejmén#
však jedenkrát m#sí n#. Za svou innost odpovídá republikové rad# v mezidobí mezi zasedáním sn#mu.
(7) Zasedání p"edstavenstva svazu svolává p"edseda svazu
nejmén# 7 dn p"ed dnem jeho konáním.
(8) Neodkladné záležitosti p"íslušející do p sobnosti
p"edstavenstva svazu nebo republikové rady m že "ešit
p"edseda, místop"edsedové a tajemník svazu. P"ijatá opat"ení
p"edkládají p"edstavenstvu svazu ke schválení na jeho
nejbližším zasedání.
(9) Tajemník svazu plní zejména tyto hlavní úkoly
a) zabezpe uje innosti pro výkon funkcí p"edsedy svazu
a místop"edsed svazu,
b) p"ipravuje zasedání republikové rady a p"edstavenstva
svazu,
c) zpracovává zápisy ze zasedání republikové rady a
p"edstavenstva svazu do 30 dn od jeho ukon ení,
d) kontroluje pln#ní p"ijatých usnesení.
(10) Dosavadní p"edseda svazu, místop"edsedové svazu a
tajemník svazu vykonávají své pravomoci ode dne voleb, p"i
ukon ení jejich funk ního období, do zvolení nového p"edsedy
svazu, místop"edsed svazu a tajemníka svazu nebo do dne,
kdy sn#m v p"ípad# jejich nezvolení rozhodl o zrušení svazu
s likvidací nebo o jeho p"em#n#. O zvolení p"edsedy svazu,
místop"edsed svazu a tajemníka svazu nebo o zrušení svazu
s likvidací nebo o jeho p"em#n# musí být rozhodnuto do 6
m#síc ode dne voleb.
§ 16
Kontrolní komise svazu
(1) Kontrolní komise svazu je nejvyšším kontrolním orgánem svazu.
(2) Kontrolní komise svazu je na ostatních republikových
orgánech nezávislá a je odpov#dná pouze sn#mu.
(3) Kontrolní komise svazu má alespoM 7 len , z nichž 1 je
p"edseda kontrolní komise svazu.
(4) Kontrolní komise svazu dohlíží, zda jsou "ádn# vedeny
záležitosti svazu v souladu se zvláštními právními p"edpisy,
stanovami a dalšími vnit"ními svazovými p"edpisy, zejména
a) kontroluje pln#ní záv#r sn#mu orgány svazu p"i
realizaci zam#"ení innosti svazu po dobu funk ního
období mezi zasedáními sn#mu,
b) p"edkládá sn#mu a v období mezi konáním sn#mu
republikové rad# návrhy na opat"ení k odstran#ní p"í in
nedostatk p"i ur ení hlavního zam#"ení na další
funk ní období,
c) provádí pr b#žn# kontrolu hospoda"ení republikových
orgán svazu a nejmén# jednou za p l roku hodnotí
jejich innost v této oblasti,
d) hodnotí ú innost a efektivitu opat"ení republikových
orgán p"i pln#ní úkol v jejich p sobnosti,
e) v období mezi konáním sn#mu p"edkládá své záv#ry a
návrhy na "ešení nedostatk , zjišt#ných p"i své innos6

ti, p"edstavenstvu svazu jako statutárnímu orgánu
svazu a republikové rad# jako nejvyššímu orgánu
svazu mezi konáním sn#mu,
f) metodicky usm#rMuje a koordinuje innost kontrolních
komisí organiza ních jednotek,
g) na základ# žádosti nebo podn#tu orgán svazu,
organiza ních jednotek svazu a stížností len svazu
o porušení stanov a zvláštních právních p"edpis zvláš^
závažným zp sobem provádí šet"ení na p"íslušných
organiza ních stupních svazu a upozorMuje p"íslušné
orgány svazu a organiza ních jednotek na nedostatky
s návrhy na p"ijetí nezbytných opat"ení,
h) na základ# vlastního rozhodnutí i rozhodnutí nejvyššího orgánu svazu provádí kontrolní innost ve v#cech
využívání dotací ze svazových fond , ze státního
rozpo tu a od jiných ve"ejných institucí,
i) na základ# vlastního rozhodnutí i rozhodnutí nejvyššího orgánu svazu provádí kontrolní innost ve v#cech
zrušení a zániku svazu, územního sdružení a základní
organizace,
j) p"i ne innosti kontrolních orgán organiza ních jednotek ve zvláš^ závažných p"ípadech vykonává dle
vlastního rozhodnutí nebo žádosti územních orgán
svazu kontrolní innost na této úrovni; její doporu ení
jsou pro innost územních orgán svazu závazná.
(5) 'lenové kontrolní komise svazu mohou v rámci své
p sobnosti nahlížet do doklad svazu, územního sdružení a
základní organizace a požadovat od len p"edstavenstva
svazu a územního sdružení, len výboru a dalších len
svazu nebo od zam#stnanc svazu, vysv#tlení k jednotlivým
záležitostem.
(6) P"edseda kontrolní komise svazu nebo p"edsedou
kontrolní komise svazu delegovaní lenové kontrolní komise
svazu jsou oprávn#ni ú astnit se jednání orgán svazu
s hlasem poradním a mohou p"edkládat návrhy v rámci své
p sobnosti.
(7) Všechny orgány svazu jsou povinny poskytovat len m
kontrolní komise svazu pot"ebnou sou innost.
(8) Záv#ry kontrolních zjišt#ní len kontrolní komise svazu
tvo"í závazný podklad pro rozhodnutí p"íslušných orgán
svazu a organiza ních jednotek k odstran#ní nedostatk a
jejich p"í in.
(9) Kontrolní komise svazu zasedá dle pot"eby, nejmén#
však dvakrát ro n#.
(10) Zasedání kontrolní komise svazu svolává její p"edseda
21 dn p"ed dnem jeho konání.
(11) Dosavadní p"edseda kontrolní komise svazu a lenové
kontrolní komise svazu vykonávají své pravomoci ode dne
voleb, p"i ukon ení jejich funk ního období, do zvolení nového
p"edsedy kontrolní komise svazu a len kontrolní komise
svazu. O zvolení p"edsedy kontrolní komise svazu a len
kontrolní komise svazu musí být rozhodnuto do 6 m#síc ode
dne voleb.
§ 17
Rozhod=í komise svazu
(1) 'lenem rozhod í komise, m že být jen bezúhonná,
zletilá a pln# svéprávná osoba, která ve svazu nep sobí jako
len statutárního orgánu nebo kontrolní komise svazu.
(2) Rozhod í komise má alespoM 7 len , z nichž 1 je
p"edseda rozhod í komise.
(3) Do p sobnosti rozhod í komise náleží, zejména
a) p"ezkoumat na návrh dot ených orgán nebo na
základ# vlastního zjišt#ní sporné záležitosti mezi
orgány svazu a organiza ních jednotek s ú astí republikových orgán , vztahující se k jejich p sobnosti p"i
"ízení a kontrole svazu a jeho organiza ních jednotek,
b) p"ezkoumat sporné záležitosti ve v#cech voleb do
republikových orgán svazu a odvolání jejich len
z funkcí,
c) p"ezkoumat rozhodnutí o zrušení organiza ní jednotky
svazu,

d) p"ezkoumat rozhodnutí výboru ve sporu mezi lenem
svazu a základní organizací o placení lenského p"ísp#vku,
e) p"ezkoumat rozhodnutí lenské sch ze o vylou ení
lena ze svazu,
f) p"ezkoumat rozhodnutí p"íslušného orgánu svazu o
uložení po"ádkového opat"ení.
g) rozhodovat ve v#cech náležejících do její p sobnosti;
jejich rozhodnutí jsou pro strany sporu a pro orgány
p"íslušné init opat"ení k realizaci rozhodnutí závazná,
(4) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí rozhod í komise je
republiková rada.
(5) Rozhod í komise je odvolacím orgánem proti rozhodnutí
územních orgán , zejména "eší
a) sporné záležitosti ve smyslu § 10 odst. 1 písm. g)
t#chto stanov v rámci územního sdružení,
b) sporné záležitosti mezi územním sdružením a základní
organizací, vztahujících se k jejich p sobnosti p"i "ízení
a kontrole,
c) sporné záležitosti ve v#cech voleb do orgán územního
sdružení a základní organizace a odvolání jejich len
z funkcí.
(6) 'lenové rozhod í komise mohou v rámci své p sobnosti
nahlížet do doklad svazu, územního sdružení a základní
organizace a požadovat od len p"edstavenstva svazu a
územního sdružení, len výboru a dalších len svazu nebo
od zam#stnanc svazu, vysv#tlení k jednotlivým záležitostem.
(7) P"edseda rozhod í komise nebo p"edsedou rozhod í
komise delegovaní lenové rozhod í komise mají právo se
ú astnit zasedání republikových orgán svazu týkajících se
v#cí, na n#ž se vztahuje p sobnost rozhod í komise a mohou
p"edkládat návrhy v rámci své p sobnosti.
(8) Rozhod í komise zasedá dle pot"eby, nejmén# však
jedenkrát ro n#.
(9) Zasedání rozhod í komise svolává její p"edseda 21 dn
p"ed dnem jeho konání.
(10) Dosavadní p"edseda rozhod í komise a lenové
rozhod í komise vykonávají své pravomoci ode dne voleb, p"i
ukon ení jejich funk ního období, do zvolení nového p"edsedy
rozhod í komise a len rozhod í komise. O zvolení p"edsedy
rozhod í komise a len rozhod í komise musí být rozhodnuto do 6 m#síc 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 pot"eby rozvoje svazu
v daném území. Územní sdružení je složeno ze základních
organizací v tomto území.
(2) Hlavním posláním územního sdružení je koordinace
innosti len územního sdružení - základních organizací.
(3) Úkolem územního sdružení a jeho orgán je zabezpe ovat innost a rozvoj svazu v daném území a zajiš^ovat pln#ní
úkol vyplývajících ze zvláštních právních p"edpis , stanov,
jednacího a volebního "ádu, usnesení republikových orgán
a vlastních usnesení.
(4) Územní sdružení prosazuje zabezpe ení zájm sdružených základních organizací ve vztahu k dalším spolk m a
k mimosvazovým institucím na daném území a k republikovým orgán m svazu.
§ 19
Konference územního sdružení
Do p sobnosti konference územního sdružení (dále jen
"územní konference") náleží, zejména
a) volit delegáty na sn#m podle stanoveného klí e dle § 4
odst. 4 písm. c) t#chto stanov,

b) p"ipravit podklady pro delegáty na sn#m, zejména
projednáním p"ipravovaných sn#movních dokument a
jejich pov#"ením jednat k zásadním problém m svazu,
c) vyhodnotit innost územního sdružení za uplynulé
volební období a stanovit hlavní úkoly podle návrhu
programové orientace na další období,
d) projednat výsledky hospoda"ení územního sdružení za
uplynulé období a stanovit zásady innosti v této
oblasti,
e) hodnotit innost orgán územního sdružení a ur ovat
její hlavní zam#"ení,
f) stanovit po et len rady územního sdružení jako
nejvyššího orgánu územního sdružení v dob# mezi
konáním územní konference,
g) volit a odvolávat leny rady územního sdružení,
h) stanovit po et a p sobnost len p"edstavenstva
územního sdružení jako statutárního orgánu územního
sdružení,
i) volit a odvolávat p"edstavenstvo územního sdružení ve
složení
1. p"edseda územního sdružení,
2. stanovený po et místop"edsed územního sdružení,
3. tajemníka územního sdružení,
4. p"ípadn# další leny územního sdružení v po tu stanoveném konferencí územního sdružení,
j) stanovit po et len kontrolní komise územního sdružení,
k) volit a odvolávat p"edsedu kontrolní komise územního
sdružení a její leny.
§ 20
Rada územního sdružení
(1) Rada územního sdružení je nejvyšším výkonným a "ídícím
orgánem územního sdružení mezi jednáním územní konference. Je složena ze zástupc nejmén# jedné t"etiny základních
organizací zvolených územní konferencí.
(2) Rada územního sdružení, vedle svého postavení nejvyššího orgánu územního sdružení, realizuje p sobnost nejvyššího
orgánu územního sdružení v mezidobí mezi zasedáním
územní konference a vykonává p sobnost územního orgánu
svazu p"i pln#ní úkol stanovených republikovými orgány
svazu.
(3) Do p sobnosti rady územního sdružení náleží, zejména
a) rozhodovat o opat"eních k pln#ní úkol uložených územní
konferencí a sn#mem,
b) usnášet se o návrzích a opat"eních organiza ního a
personálního charakteru v územním sdružení pro jednání
územní konference,
c) jednat a usnášet se o pln#ní opat"ení p"edkládaných
p"edstavenstvem územního sdružení ve v#cech náležejících do jeho p sobnosti a o opat"eních a záv#rech
kontrolní komise územního sdružení,
d) projednat a schvalovat rozpo et a hospoda"ení územního sdružení v jednotlivých letech svého funk ního
období,
e) projednat a schvalovat operativní opat"ení v oblasti
organizace, innosti a hospoda"ení územního sdružení
v návaznosti na "ídící akty republikových orgán ,
f) rozhodovat o opat"eních podle záv#r a návrh kontrolní komise územního sdružení,
g) jednat a usnášet se o návrzích a podn#tech základních
organizací; projednat návrhy a podn#ty základních
organizací p"ednesených na zasedání zástupc všech
základních organizací,
h) z"izovat odborné a pracovní komise územního sdružení
a jednat o jejich záv#rech,
i) rozhodovat v p sobnosti územního sdružení o zrušení
základní organizace s likvidací podle § 34 odst. 2 nebo
podle § 34 odst. 6 t#chto stanov,
j) rozhodovat o ú asti územního sdružení v krajské
koordina ní rad#, volit do ní své zástupce a hodnotit
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jejich innost; rozhodovat o záležitostech k projednání
v krajské koordina ní rad#,
k) p"ijímat právnické osoby za leny svazu a organizovat
jejich innost v rámci svazu,
l) kooptovat podle § 4 odst. 7 t#chto stanov lena rady
územního sdružení, p"edstavenstva územního sdružení
a kontrolní komise územního sdružení.
(4) Rada územního sdružení zasedá nejmén# jedenkrát do
roka.
(5) Zasedání rady územního sdružení svolává p"edstavenstvo územního sdružení 14 dn p"ed dnem jeho konání.
(6) Mimo"ádné zasedání rady územního sdružení musí být
svoláno, požádá-li o to alespoM jedna t"etina sdružených
základních organizací nebo p"edseda kontrolní komise.
(7) Nesvolá-li p"edstavenstvo územního sdružení mimo"ádné zasedání rady územního sdružení do 30 dn od doru ení
podn#tu, m že ten, kdo podn#t podal podle odstavce 6, svolat
zasedání rady územního sdružení na náklady rady územního
sdružení sám.
(8) K rozhodnutí podle odstavce 3 písm. d) a l) je zapot"ebí
dvou t"etin hlas p"ítomných len rady územního sdružení;
k rozhodnutí podle odstavce 3 písm. i) je zapot"ebí dvou t"etin
hlas všech len rady územního sdružení.
(9) Není-li možné u územního sdružení, které má 20 a
mén# základních organizací, zvolit vedle kontrolní komise
územního sdružení radu územního sdružení s po tem delegát nejmén# jedné t"etiny základních organizací, rada územního sdružení se nevolí a její p sobnost vykonává p"edstavenstvo územního sdružení.
(10) Dosavadní rada územního sdružení vykonává své
pravomoci ode dne voleb, p"i ukon ení jejího funk ního
období, do zvolení nové rady územního sdružení nebo do
dne, kdy územní konference v p"ípad# jejího nezvolení
rozhodla o zrušení územního sdružení s likvidací nebo o
zrušení územního sdružení bez likvidace. O zvolení rady
územního sdružení nebo o zrušení územního sdružení musí
být rozhodnuto do 6 m#síc ode dne voleb.
§ 21
P7edstavenstvo územního sdružení
(1) P"edstavenstvo územního sdružení jako statutární orgán
územního sdružení zastupuje územní sdružení navenek.
(2) P"edstavenstvo územního sdružení je podle usnesení
územní konference složeno z
a) p"edsedy územního sdružení,
b) 1 až 3 místop"edsed územního sdružení,
c) tajemníka územního sdružení,
d) dalších zvolených len územního sdružení.
(3) P"edseda územního sdružení je p"edstavitelem územního sdružení, zastupuje územní sdružení navenek a jedná jeho
jménem.
(4) Místop"edsedové územního sdružení zastupují na
základ# pov#"ení p"edsedu územního sdružení p"i výkonu
jeho pravomocí a územní sdružení v oblastech své p sobnosti
podle usnesení územní konference, zejména
a) místop"edseda územního sdružení pro finance a
ekonomiku,
b) místop"edseda územního sdružení pro odbornou
innost,
c) místop"edseda územního sdružení pro základní organizace a organiza ní záležitosti.
(5) Tajemník územního sdružení zejména
a) zabezpe uje innosti pro výkon funkcí len p"edstavenstva územního sdružení,
b) p"ipravuje zasedání rady územního sdružení a p"edstavenstva územního sdružení,
c) zpracovává zápisy ze zasedání rady územního sdružení a p"edstavenstva územního sdružení do 30 dn od
jeho ukon ení,
d) kontroluje pln#ní p"ijatých usnesení.
(6) P"edstavenstvo územního sdružení se schází dle
pot"eby, nejmén# však ty"ikrát ro n#.
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(7) Zasedání p"edstavenstva územního sdružení svolává
p"edseda územního sdružení nejmén# 7 dn p"ed dnem jeho
konání.
(8) P"edstavenstvo územního sdružení koordinuje innost
územního sdružení mezi zasedáními rady územního sdružení,
zejména
a) projednává a p"edkládá návrhy pro zasedání rady
územního sdružení,
b) p"ipravuje k projednání plán innosti a rozpo et rady
územního sdružení,
c) hospoda"í s finan ními prost"edky v rámci schváleného
plánu innosti a rozpo tu rady územního sdružení,
d) rozhoduje v naléhavých p"ípadech o v#cech p"íslušejících do p sobnosti rady územního sdružení; s rozhodnutím musí seznámit radu územního sdružení na jejím
nejbližším zasedání,
e) p"ipravuje kandidátku pro volby do p"edstavenstva
územního sdružení a kontrolní komise územního
sdružení na zasedání konference územního sdružení,
f) po p"edchozím projednání s p"íslušnými základními
organizacemi navrhuje jejich leny rad# územního
sdružení jako zástupce základní organizace ke kooptaci do rady územního sdružení,
g) zajistí prost"ednictvím svazu, po doru ení usnesení
zakladatele o založení základní organizace, zápis
základní organizace ve ve"ejném rejst"íku; s usnesením
zakladatele o založení základní organizace seznámí
radu územního sdružení na jejím nejbližším zasedání,
h) zajistí prost"ednictvím svazu, po doru ení rozhodnutí
lenské sch ze o zrušení nebo p"em#n# základní
organizace, výmaz základní organizace ve ve"ejném
rejst"íku; s rozhodnutím lenské sch ze o zrušení nebo
rozd#lení základní organizace seznámí radu územního
sdružení na jejím nejbližším zasedání,
(9) Nejsou-li v orgánech územního sdružení zastoupeny
všechny základní organizace, svolá p"edstavenstvo územního
sdružení nejmén# jedenkrát ro n# vedle "ádného zasedání
rady územního sdružení zasedání zástupc všech základních
organizací územního sdružení, kde je zejména informuje o
a) innosti rady územního sdružení od posledního zasedání zástupc všech základních organizací,
b) rozpo tu územního sdružení,
c) hospoda"ení územního sdružení,
d) zp sobu projednání návrh a podn#t základních
organizací p"ednesených na zasedání zástupc všech
základních organizací.
(10) V p"ípadech, kdy podle § 20 odst. 9 t#chto stanov
nebyla z"ízena rada územního sdružení, vykonává p"edstavenstvo územního sdružení její p sobnost.
(11) P"edstavenstvo územního sdružení volí hospodá"e
(pokladníka), je-li p"i p"edstavenstvu územního sdružení tato
funkce ustanovena a zastává-li tuto funkci len svazu, pak je
rovn#ž lenem p"edstavenstva územního sdružení; pokud
funkci zastává zam#stnanec, pak mu funkce v p"edstavenstvu
územního sdružení nep"ísluší.
(12) Neodkladné záležitosti p"íslušející do p sobnosti
p"edstavenstva m že "ešit p"edseda územního sdružení,
p"ípadn# pov#"ený len p"edstavenstva územního sdružení.
P"ijatá opat"ení p"edkládají p"edstavenstvu ke schválení na
jeho nejbližším zasedání.
(13) Rozhodnutí p"edstavenstva územního sdružení ve
v#cech jeho p sobnosti jsou pro innost orgán a len
územního sdružení závazná.
(14) Dosavadní p"edseda územního sdružení, zvolení
místop"edsedové územního sdružení a tajemník územního
sdružení vykonávají své pravomoci ode dne voleb, p"i
ukon ení jejich funk ního období, do zvolení nového p"edsedy
územního sdružení, místop"edsed územního sdružení a
tajemníka územního sdružení nebo do dne, kdy rada územního sdružení v p"ípad# jejich nezvolení rozhodla o zrušení
územního sdružení s likvidací nebo o zrušení územního
sdružení bez likvidace. O zvolení p"edsedy územního sdruže-

ní, místop"edsed územního sdružení a tajemníka územního
sdružení nebo o zrušení územního sdružení musí být rozhodnuto do 6 m#síc ode dne voleb.
§ 22
Kontrolní komise územního sdružení
(1) Kontrolní komise územního sdružení má nejmén# 3
leny, z nichž 1 je p"edseda kontrolní komise územního
sdružení.
(2) Kontrolní komise územního sdružení odpovídá za svou
innost konferenci územního sdružení, jíž p"edkládá zprávu
o innosti za uplynulé období s návrhy na opat"ení.
(3) Kontrolní komise územního sdružení dohlíží, zda jsou
záležitosti územního sdružení "ádn# vedeny a vykonává-li
územní sdružení innost v souladu se zvláštními právními
p"edpisy, stanovami a ostatními vnitrosvazovými p"edpisy,
zejména
a) kontroluje pln#ní záv#r územní konference,
b) p"edkládá územní konferenci a v mezidobí jejího
zasedání rad# územního sdružení návrhy na opat"ení
k odstran#ní nedostatk zjišt#ných p"i kontrole pln#ní
p"ijatých záv#r územní konference,
c) pr b#žn#, nejmén# však jedenkrát za p l roku, provádí
revizi hospoda"ení orgán územního sdružení a hodnocení jejich innost v této oblasti,
d) hodnotí ú innost a efektivitu opat"ení orgán územního
sdružení p"i pln#ní úkol v jejich p sobnosti,
e) v období mezi konáním územní konference p"edkládá
své záv#ry a návrhy na "ešení zjišt#ných nedostatk
zjišt#ných p"i své innosti p"edstavenstvu územního
sdružení,
f) p"ezkoumává na návrh dot ených orgán nebo na
základ# vlastního zjišt#ní sporné záležitosti mezi
územním sdružením a základní organizací, vztahující
se k jejich p sobnosti p"i "ízení a kontrole,
g) p"ezkoumává sporné záležitosti ve v#cech voleb do
orgán územního sdružení a základní organizace a
odvolání jejich len z funkcí,
h) p"ezkoumává rozhodnutí o zrušení základní organizace
v územním sdružení,
i) "eší sporné záležitosti ve smyslu § 10 odst. 1 písm. g)
t#chto stanov v rámci v#cné a místní p"íslušnosti
územního sdružení,
j) spolupracuje s kontrolní komisí svazu p"i šet"ení ve
v#cech konaných tímto orgánem podle § 16 odst. 4
písm. g) až j) t#chto stanov,
k) poskytuje pomoc kontrolní komisí základní organizace,
l) v p"ípadech, kdy kontrolní komise není podle § 28 odst.
8 u základní organizace z"ízena, p"ebírá její p sobnost
(krom# revize ú t ) podle § 28 odst. 8 t#chto stanov;
její opat"ení jsou pro innost orgán základních organizací závazná,
m) p"i ne innosti kontrolního orgánu základní organizace,
vykonává dle vlastního rozhodnutí nebo dle žádosti
orgán základní organizace a jejich len kontrolní
innost na této úrovni; její opat"ení jsou pro innost
orgán základní organizace závazná.
(4) 'lenové kontrolní komise územního sdružení mohou
v rámci své p sobnosti nahlížet do doklad územního sdružení a základní organizace a požadovat od len p"edstavenstva územního sdružení, výboru a dalších len svazu
vysv#tlení k jednotlivým záležitostem.
(5) P"edseda kontrolní komise územního sdružení nebo
p"edsedou kontrolní komise územního sdružení delegovaní
lenové kontrolní komise územního sdružení jsou oprávn#ni
ú astnit se jednání orgán územního sdružení s hlasem
poradním a mohou p"edkládat návrhy v rámci své p sobnosti.
(6) Kontrolní komise územního sdružení m že provád#t
revizi hospoda"ení základní organizace ve spolupráci
s kontrolní komisí základní organizace nebo s revizorem ú t
základní organizace.

(7) Kontrolní komise územního sdružení zasedá dle pot"eby, nejmén# dvakrát ro n#.
(8) Zasedání kontrolní komise svolává její p"edseda 14 dn
p"ed dnem jeho konání.
(9) Dosavadní p"edseda kontrolní komise územního sdružení a lenové kontrolní komise územního sdružení vykonávají
své pravomoci ode dne voleb, p"i ukon ení jejich funk ního
období, do zvolení nového p"edsedy kontrolní komise územního sdružení a len kontrolní komise územního sdružení. O
zvolení p"edsedy kontrolní komise územního sdružení a len
kontrolní komise územního sdružení musí být rozhodnuto do
6 m#síc ode dne voleb.
HLAVA III
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
§ 23
Založení základní organizace
(1) Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba mohou
založit základní organizaci p"i po tu alespoM t"í osob, vedených zájmem o zahrádká"skou innost.
(2) Zletilá fyzická nebo právnická osoba zabývající se
specializovanými obory zahrádká"ské innosti mohou založit
specializovanou základní organizaci, na kterou se vztahují
veškerá ustanovení stanov týkající se základní organizace.
(3) Založení základní organizace se d#je formou ustavující
sch ze, kterou svolá zakladatel uvedený v odstavce 1 a 2,
který splMuje podmínku lenství ve svazu podle § 6 odst. 1
t#chto stanov.
(4) Ustavující sch ze p"ijme usnesení o založení základní
organizace, které spolu s listinou p"ítomných, kte"í svým
podpisem osv#d ují svoji v li stát se lenem svazu, zašle
zakladatel sám nebo prost"ednictvím výboru statutárnímu
orgánu místn# p"íslušného územního sdružení, který zajistí
registraci založené základní organizace jako organiza ní
jednotky svazu a její zápis do ve"ejného rejst"íku.
(5) Ode dne zápisu do ve"ejného rejst"íku nabývá základní
organizace v plném rozsahu právní osobnost organiza ní
jednotky svazu, jedná svým jménem a nese za své jednání
plnou právní a majetkovou odpov#dnost.
(6) Základní organizace m že založit zájmový kroužek pro
nezletilé6) (d#ti a mladiství) zájemce o zahrádká"skou innost.
'lenové zájmového kroužku jsou oprávn#ni ú astnit se
inností v základní organizaci stanovených výborem v p"im#"eném rozsahu a odpovídající jejich v#ku.
§ 24
Zahrádková osada
(1) V p"ípadech, kdy místní podmínky pro zahrádká"skou
innost umožMují efektivní soust"ed#ní zahrádek, z"izuje
místn# p"íslušná základní organizace podle platných vnitrosvazových p"edpis zahrádkovou osadu.
(2) Vnit"ní režim a správu zahrádkové osady, v etn# užívání
spole ných za"ízení z"ízených základní organizací k zajišt#ní
provozu zahrádkové osady, upraví základní organizace
osadním "ádem, který je po schválení lenskou sch zí
závazný pro všechny její leny.
(3) Základní organizace upraví písemnou smlouvou režim
užívání spole ných ástí a spole ných za"ízení, které jsou
v majetku nebo užívání základní organizace v zahrádkové
osad#, tj. cest, vody, elekt"iny a dalšího majetku s vlastníky a
uživateli nemovitostí v zahrádkové osad#. Ve smlouv# upraví
i povinnost a zp sob úhrady za poskytované služby, odpov#dnost za škodu zp sobenou na majetku základní organizace a
dodržování zásad ohleduplnosti, vzájemného respektu a
dobrého soužití se leny základní organizace ve smyslu
osadního "ádu.
(4) V zahrádkové osad# není povolen žádný p"edm#t
živnostenského podnikání s výjimkou živnosti volné p#stitelské pálení, moštování a sušení ovoce a va"ení povidel7).
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(5) Živnostenské podnikání lze v zahrádkové osad# provozovat pouze se souhlasem lenské sch ze a na místech
ur ených výborem.
§ 25
lenská schOze
(1) 'lenskou sch zi svolává k zasedání výbor dle pot"eby,
nejmén# jedenkrát do roka.
(2) Zasedání lenské sch ze svolá výbor 14 dn p"ed dnem
jeho konání.
(3) Mimo"ádné zasedání lenské sch ze musí být svoláno,
požádá-li o to alespoM jedna t"etina len základní organizace
nebo p"edseda kontrolní komise základní organizace.
(4) Nesvolá-li výbor mimo"ádné zasedání lenské sch ze
do 30 dn od doru ení podn#tu, m že ten, kdo podn#t podle
odstavce 2 podal, svolat zasedání lenské sch ze na náklady
základní organizace sám.
(5) Nelze-li zajistit svolání lenské sch ze k zasedání podle
odstavce 1 a 3, m že svolat zasedání lenské sch ze p"edstavenstvo územního sdružení.
(6) V základní organizaci s v#tším po tem len svazu
m že být zasedání lenské sch ze konáno formou shromážd#ní delegát , jejichž volbu upraví jednací a volební "ád.
Shromážd#ní delegát nem že rozhodovat ve v#cech, kde se
pro rozhodnutí vyžadují dv# t"etiny hlas všech len základní
organizace.
(7) 'lenská sch ze rozhoduje o všech záležitostech
základní organizace, zejména
a) plní usnesení sn#mu republikové rady, konference
územního sdružení a rady územního sdružení,
b) stanoví po et len výboru a volí p"edsedu základní
organizace, tajemníka a další leny výboru, stanoví
po et len kontrolní komise základní organizace a volí
p"edsedu kontrolní komise a leny kontrolní komise
základní organizace; u základní organizace s po tem
do 10 len svazu volí nejmén# p"edsedu základní
organizace, tajemníka a revizora ú t ,
c) rozhoduje o odvolání p"edsedy základní organizace,
tajemníka a dalších len výboru, p"edsedy kontrolní
komise a len kontrolní komise základní organizace,
d) z len základní organizace volí delegáty na zasedání
konference územního sdružení podle § 4 odst. 5 písm.
c) a odst. 6 písm. b) t#chto stanov,
e) rozhoduje o konání doplMovací volby v p"ípad#, že na
uvoln#né místo lena výboru nebo lena kontrolní
komise základní organizace výbor i kontrolní komise
základní organizace neprovedly dopln#ní kooptací
podle § 4 odst. 7 t#chto stanov,
f) schvaluje plán innosti a rozpo et základní organizace
a usnáší se na návrzích ur ených vyšším orgán m
svazu,
g) projednává a schvaluje erpání rozpo tu a jeho zm#ny,
zprávu výboru o innosti, ú etní záv#rku a zprávu
kontrolní komise základní organizace,
h) jedná o návrzích p"edložených výborem, kontrolní
komisí základní organizace a len svazu,
i) stanoví výši zápisného, ú elového p"ísp#vku a jejich
splatnost,
j) schvaluje osadní "ád, smlouvy, dohody a jiné vnit"ní
akty upravující chod organizace,
k) rozhoduje o živnostenském podnikání v zahrádkové
osad# podle § 24 odst. 5 t#chto stanov,
l) schvaluje rozsah a druh pracovní povinnosti,
m) rozhoduje o vylou ení lena svazu podle § 7 odst. 1
písm. c) a odst. 3 t#chto stanov,
n) rozhoduje s kone nou platností o odvolání proti nep"ijetí za lena svazu,
o) rozhoduje o dobrovolném zrušení základní organizace
podle § 34 odst. 3 t#chto stanov,
p) rozhoduje o p"em#n# základní organizace podle § 34
odst. 4 t#chto stanov,
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q) rozhoduje o nakládání s nemovitým a movitým majetkem v hodnot# nad 10 000 K .
(8) Dosavadní p"edseda základní organizace a lenové
výboru vykonávají své pravomoci ode dne voleb, p"i ukon ení
jejich funk ního období, do zvolení nového p"edsedy základní
organizace a len výboru nebo do dne, kdy lenská sch ze
v p"ípad# jejich nezvolení rozhodla o zrušení základní
organizace s likvidací nebo o zrušení základní organizace bez
likvidace. O zvolení p"edsedy základní organizace a len
výboru nebo o zrušení základní organizace musí být rozhodnuto do 6 m#síc ode dne voleb.
(9) K rozhodnutí podle odstavce 7 písm. l), m) a n) je
zapot"ebí dvou t"etin hlas p"ítomných len základní organizace; k rozhodnutí podle odstavce 7 písm. o) a p) je zapot"ebí
dvou t"etin hlas všech len základní organizace.
(10) Rozhodnutí podle odstavce 7 písm. n), o) a p) nep"ísluší shromážd#ní delegát .
§ 26
Náhradní zasedání =lenské schOze
(1) Není-li lenská sch ze na svém zasedání schopna podle
§ 5 odst. 2, 3, 5 a 6 t#chto stanov usnášet se, m že výbor
nebo ten, kdo p vodní zasedání svolal podle § 25 odst. 3 a 4
t#chto stanov, svolat náhradní zasedání lenské sch ze.
(2) Výbor nebo ten, kdo p vodní zasedání svolal podle § 25
odst. 3 a 4 t#chto stanov, svolá novou pozvánkou ve lh t# 15
dn od p"edchozího zasedání lenskou sch zi na náhradní
zasedání. Z pozvánky musí být z"ejmé, že se jedná o náhradní zasedání lenské sch ze.
(3) Náhradní zasedání lenské sch ze se musí konat
nejpozd#ji do 6 týdn ode dne, na který bylo p vodní zasedání lenské sch ze svoláno.
(4) Na náhradním zasedání lenská sch ze jedná pouze o
záležitostech za"azených v programu p"edchozího zasedání.
Usnesení m že p"ijmout za ú asti libovolného po tu len
základní organizace, nadpolovi ní v#tšinou hlas p"ítomných
len základní organizace.
§ 27
Výbor
(1) Výbor je statutárním orgánem základní organizace.
(2) Výbor zajiš^uje innost základní organizace mezi
zasedáními lenské sch ze podle jejího usnesení v souladu
se stanovami svazu a dalšími svazovými normami. Za svou
innost odpovídá lenské sch zi.
(3) Výbor se schází dle pot"eby, nejmén# však ty"ikrát
ro n#. Zasedání výboru musí být svoláno, požádá-li o to
nejmén# jedna t"etina len výboru nebo p"edseda kontrolní
komise základní organizace s uvedením ú elu jednání.
(4) Zasedání výboru svolává p"edseda základní organizace
nebo pov#"ený len výboru nejmén# 7 dn p"ed dnem jeho
konání.
(5) Výbor koordinuje innost základní organizace mezi
zasedáními lenské sch ze podle jejího usnesení. Rozhoduje
o otázkách, které nejsou vyhrazeny stanovami lenské sch zi,
nebo jejichž rozhodnutí si lenská sch ze vyhradila, zejména
a) projednává a p"edkládá návrhy pro zasedání lenské
sch ze,
b) p"ipravuje a projednává plán innosti a rozpo et
základní organizace,
c) hospoda"í s finan ními prost"edky v rámci schváleného
plánu innosti a rozpo tu základní organizace, v souladu se zvláštními právními p"edpisy,
d) rozhoduje v naléhavých p"ípadech o v#cech p"íslušejících do p sobnosti lenské sch ze; s rozhodnutím
musí seznámit lenskou sch zi na jejím nejbližším
zasedání,
e) p"ipravuje kandidátku pro volby do výboru, kontrolní
komise základní organizace a delegáta na zasedání
konference územního sdružení,

f) rozhoduje o dopln#ní výboru kooptací podle § 4 odst.
7 t#chto stanov,
g) rozhoduje o p"ijetí lena svazu,
h) rozhoduje o zrušení lenství podle § 7 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 t#chto stanov a p"ipravuje návrh lenské
sch zi pro rozhodnutí o vylou ení lena svazu podle §
7 odst. 1 písm. c) t#chto stanov,
i) vybírá lenské p"ísp#vky a ú elové p"ísp#vky a jejich
neuhrazení v termínu stanoveném lenskou sch zí
projednává s lenem svazu,
j) p"id#luje zahrádkové dílce len m základní organizace
na základ# smlouvy o výp j ce8) nebo zem#d#lského
pachtu9) do užívání, pokud je základní organizace
vlastníkem nebo pachtý"em zem#d#lských pozemk ,
k) zajiš^uje zájmy základní organizace ve vztahu k vlastník m pozemk ,
l) ustavuje podle pot"eby pracovní a odborné komise,
m) z"izuje kroužky pro nezletilé a pov#"uje odborn# vysp#lé leny svazu jejich vedením podle § 23 odst. 6
t#chto stanov,
n) zajiš^uje odbornou výchovu len svazu,
o) vede seznam len podle § 9 t#chto stanov,
p) vede p"edepsané evidence o majetku základní organizace,
q) vede p"edepsané agendy podle vnitrosvazových
norem, zvláštních právních p"edpis a dle pokyn
vyšších orgán svazu,
r) p"ipravuje návrhy smluv a dohod a v rámci stanovené
p sobnosti je realizuje a p"ipravuje k projednání na
zasedání lenské sch ze,
s) organizuje osobní, v#cná a finan ní pln#ní vyplývající
ze smluv a dohod o využívání prost"edk a spole ných
za"ízení základní organizace,
t) zpracovává v souladu s vnitrosvazovými normami
interní normativní akty upravující fungování základní
organizace, zejména osadní "ád, p sobnost funkcioná" orgán základní organizace, podpisová práva,
odpisový plán apod.
(6) Tajemník, zejména
a) zabezpe uje innosti pro výkon funkce p"edsedy
základní organizace,
b) p"ipravuje podklady pro zasedání výboru a lenské
sch ze,
c) zpracovává zápisy ze zasedání lenské sch ze a
výboru do 15 dn od jeho ukon ení,
d) vede dokumentaci základní organizace,
e) kontroluje pln#ní p"ijatých usnesení ze zasedání
lenské sch ze a výboru,
f) aktualizuje seznam len svazu,
g) vy"izuje poštu výboru.
(7) Neodkladné záležitosti p"íslušející do p sobnosti výboru
vy"izuje p"edseda základní organizace nebo pov#"ený len
výboru. P"ijatá opat"ení p"edkládají výboru ke schválení na
jeho nejbližší sch zi.
(8) V p"ípad#, kdy je podle § 25 odst. 7 písm. b) t#chto
stanov volen u organizace do 10 len pouze p"edseda
základní organizace s tajemníkem a revizorem ú t , má
p"edseda základní organizace postavení statutárního orgánu
základní organizace s p sobností výboru v p"im#"eném
rozsahu.
(9) Výbor zašle statutárnímu orgánu místn# p"íslušného
územního sdružení usnesení zakladatele o založení základní
organizace podle § 23 odst. 1 a 2 t#chto stanov a rozhodnutí
lenské sch ze o zrušení nebo p"em#n# základní organizace
podle § 34 t#chto stanov.
(10) Platnost a ú innost rozhodnutí o vzniku, zrušení nebo
p"em#n# základní organizace a s ním spojená práva a
povinnosti vyplývající z právní osobnosti organiza ní jednotky
svazu nastávají po registraci základní organizace, které zajistí
p"edstavenstvo p"íslušného územního sdružení.

§ 28
Kontrolní komise základní organizace
(1) Kontrolní komise základní organizace má nejmén# 3
leny, z nichž jeden je p"edseda kontrolní komise.
(2) Kontrolní komise základní organizace dohlíží, jsou-li
záležitosti základní organizace "ádn# vedeny a vykonávají-li
orgány základní organizace innost v souladu se zvláštními
právními p"edpisy, stanovami a ostatními vnitrosvazovými
normami.
(3) 'lenové kontrolní komise základní organizace mohou v
rámci své p sobnosti nahlížet do doklad základní organizace
a požadovat od len výboru a dalších len svazu vysv#tlení
k jednotlivým záležitostem.
(4) Kontrolní komise základní organizace provádí nejmén#
jedenkrát za p l roku kontrolu hospoda"ení a innosti základní
organizace a "eší sporné záležitosti ve smyslu § 10 odst. 1
písm. g) t#chto stanov. O výsledku kontroly informuje lenskou sch zi na jejím zasedání a mezi zasedáními lenské
sch ze výbor.
(5) Kontrolní komise základní organizace odpovídá za svou
innost lenské sch zi, jíž p"edkládá zprávu o innosti za
uplynulé období s návrhy na opat"ení.
(6) P"edseda kontrolní komise základní organizace nebo
p"edsedou kontrolní komise základní organizace delegovaní
lenové kontrolní komise základní organizace jsou oprávn#ni
ú astnit se jednání výboru s hlasem poradním a mohou
p"edkládat návrhy v rámci své p sobnosti.
(7) Zasedání kontrolní komise základní organizace svolává
p"edseda kontrolní komise 7 dn p"ed dnem jeho konání.
(8) Pokud není kontrolní komise základní organizace u
základní organizace s po tem do 10 len z"ízena, p"ebírá její
p sobnost (krom# kontroly ú etnictví) podle § 22 odst. 3 písm.
l) t#chto stanov kontrolní komise územního sdružení.
(9) V p"ípad#, kdy kontrolní komise základní organizace
není u základní organizace s po tem do 10 len z"ízena,
kontrolu ú etnictví základní organizace provádí revizor ú t
základní organizace, který má právo zú astnit se zasedání
výboru s hlasem poradním.
(10) Dosavadní p"edseda kontrolní komise základní
organizace a lenové kontrolní komise základní organizace
vykonávají své pravomoci ode dne voleb, p"i ukon ení jejich
funk ního období, do zvolení nového p"edsedy kontrolní
komise základní organizace a len kontrolní komise základní
organizace. O zvolení p"edsedy kontrolní komise základní
organizace a len kontrolní komise základní organizace musí
být rozhodnuto do 6 m#síc ode dne voleb.
HLAVA IV
DALŠÍ SVAZOVÉ INSTITUCE
§ 29
Úst7edí svazu
(1) Úst"edí svazu zabezpe uje pln#ní úkol a usnesení
republikových orgán svazu, metodickou pomoc územním
sdružením a základním organizacím.
(2) 'innost Úst"edí svazu se "ídí Statutem, který schvaluje
republiková rada.
(3) Sízení a innost Úst"edí svazu zabezpe uje p"edstavenstvo svazu prost"ednictvím ur eného funkcioná"e p"edstavenstva svazu nebo pov#"eného pracovníka Úst"edí svazu.
§ 30
Odborné komise a pracovní komise
(1) Odborné a pracovní komise jsou poradními orgány
svazu a jeho organiza ních jednotek.
(2) Odborné a pracovní komise z"izují republiková rada,
rada územního sdružení a výbor, kterým jsou odpov#dny.
(3) Odborné a pracovní komise jsou p"evážn# složeny
z len rady územního sdružení, republikové rady a dalších
odborník .
(4) Odborné a pracovní komise, zejména
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a) navrhují vhodnou orientaci svazu v rámci sv#"ené
problematiky,
b) zpracovávají vzorové postupy pro leny svazu,
c) zjiš^ují nedostatky v innosti a navrhují nápravná
opat"ení,
d) ve vymezených p"ípadech zastupují a hájí zájmy svazu
navenek,
e) po"ádají odborné akce a další akce.
(5) Jsou-li záv#ry odborných a pracovních komisí schváleny
p"íslušnými statutárními orgány, jsou pro všechny orgány a
instituce, jejichž innosti se týkají, závazné.
§ 31
Krajská koordina=ní rada
(1) Krajská koordina ní rada není pobo ným spolkem a
nemá vlastní právní osobnost.
(2) Krajskou koordina ní radu tvo"í delegáti územních
sdružení pov#"ení radou územního sdružení k zastupování
jejich organizací ve styku s krajskými mimosvazovými institucemi.
(3) Krajská koordina ní rada volí ze svých len p"edsedu,
který svolává zasedání, p"ipravuje návrh innosti a po"izuje
zápisy z jednání.
(4) Krajská koordina ní rada jedná a schází se podle
pot"eby nebo požádá-li o to nejmén# jedna t"etina jejích len .
(5) Zasedání krajské koordina ní rady svolává p"edseda 14
dn p"ed dnem jeho konání.
(6) Do p sobnosti Krajské koordina ní rady náleží zajiš^ovat
zájmy a pot"eby územních sdružení a základních organizací
v kraji navenek. Za tímto ú elem vystupuje jménem územních
sdružení a základních organizací v kraji ve styku s orgány
státní správy a dalšími institucemi v kraji a s kraji jako vyššími
územními samosprávnými celky.
ÁST TMETÍ
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SVAZU A JEHO ORGANIZA NÍCH
JEDNOTEK
§ 32
Zrušení a zánik svazu
(1) Soud zruší svaz s likvidací v souladu se zvláštním
právním p"edpisem10).
(2) Sn#m zruší svaz s likvidací rozhodnutím, jestliže
zaniknou všechny organiza ní jednotky svazu z jejich vlastního rozhodnutí.
(3) Zrušení svazu s likvidací podle odstavce 1 a 2 se
provede pouze v p"ípad#, že svaz vlastní majetek; v opa ném
p"ípad# se provede zrušení svazu bez likvidace.
(4) Dojde-li ke zrušení svazu, zrušují se i organiza ní
jednotky svazu a další svazové instituce.
(5) Svaz nezanikne do té doby, než zaniknou všechny jeho
organiza ní jednotky.
(6) Svaz zaniká dnem zápisu rozhodnutí o jeho zrušení do
ve"ejného rejst"íku se sou asným výmazem z ve"ejného
rejst"íku.
§ 33
Zrušení a zánik územního sdružení
(1) Dojde-li ke zrušení svazu, zrušuje se i územní sdružení
jako pobo ný spolek.
(2) Republiková rada zruší svým rozhodnutím územní
sdružení s likvidací, zaniknou-li pot"eby, pro které územní
sdružení vzniklo.
(3) Rada územního sdružení zruší svým rozhodnutím
územní sdružení s likvidací na návrh dvou t"etin základních
organizací v n#m sdružených.
(4) Zrušení územního sdružení s likvidací podle odstavce 2
a 3 se provede pouze v p"ípad#, že územní sdružení vlastní
majetek; v opa ném p"ípad# se provede zrušení územního
sdružení bez likvidace.
12

(5) Územní sdružení zaniká dnem zápisu rozhodnutí o jeho
zrušení do ve"ejného rejst"íku se sou asným výmazem
z ve"ejného rejst"íku.
§ 34
Zrušení, p7em3na a zánik základní organizace
(1) Dojde-li ke zrušení svazu, zrušuje se i základní organizace jako pobo ný spolek.
(2) Rada územního sdružení m že rozhodnout o zrušení
základní organizace s likvidací, je-li základní organizace
a) nefunk ní a po dobu více jak dvou let nevyvíjí žádnou
innost,
b) nezapojuje-li se do innosti územního sdružení,
c) vykonává svoji innost v rozporu se stanovami, vnitrosvazovými normami nebo zvláštními právními p"edpisy.
(3) Základní organizace m že být zrušena s likvidací
dobrovolným zrušením11) rozhodnutím lenské sch ze.
(4) Základní organizace m že být zrušena p"em#nou12)
rozhodnutím lenské sch ze; p"i p"em#n# se zrušuje bez
likvidace dnem ú innosti p"em#ny.
(5) P"em#nou základní organizace je
a) fúze13)
1. slou ení - nejmén# jedna ze základních organizací
zaniká; práva a povinnosti zanikajících základních
organizací p"echázejí na jedinou z nich jako na nástupnickou základní organizaci,
2. splynutí - zanikají všechny základní organizace a
vzniká nová základní organizace, jako základní organizace nástupnická,
b) rozd#lení14)
1. slou ením - p"i rozd#lení slou ením uzavírají zú astn#né základní organizace smlouvu o rozd#lení,
2. založením nových základních organizací - p"i rozd#lení
se založením nových základních organizací vyhotoví
rozd#lovaná základní organizace projekt rozd#lení.
(6) Zrušení základní organizace s likvidací podle odstavce
2 a 3 se provede pouze v p"ípad#, že základní organizace
vlastní majetek; v opa ném p"ípad# se provede zrušení
základní organizace bez likvidace.
(7) Základní organizace zaniká dnem zápisu rozhodnutí o
jejím zrušení do ve"ejného rejst"íku se sou asným výmazem
z ve"ejného rejst"íku.
ÁST TVRTÁ
HOSPODAMENÍ S MAJETKEM SVAZU
A JEHO ORGANIZA NÍCH JEDNOTEK
§ 35
Hospoda7ení s majetkem svazu
a jeho organiza=ních jednotek
(1) Svaz a organiza ní jednotky jako samostatné právnické
osoby hospoda"í s majetkem, který je v jejich vlastnictví, v
souladu se zvláštními právními p"edpisy a podle zásad
vydaných republikovou radou.
(2) Majetek svazu a organiza ních jednotek tvo"í 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 pot"eby svazu.
(4) Ve vlastnictví organiza ních jednotek je majetek vytvo"ený nebo získaný základní organizací nebo územním sdružením jejich jménem pro vlastní pot"ebu.
(5) Základní organizace, územní sdružení a svaz jako celek
hospoda"í se svým majetkem samostatn# v rámci své právní
osobnosti a mohou jej mezi sebou vzájemn# p"evád#t a
disponovat s ním v rozsahu vlastnických práv.
(6) P"edstavenstvo svazu jako statutární orgán svazu
spravuje finan ní fondy svazu na základ# "Statutu fond "
svazu.
(7) Zdrojem majetku základní organizace, územního
sdružení a svazu je

a)
b)
c)
d)

hmotný majetek a majetková práva,
podíl z lenských p"ísp#vk ,
ú elové p"ísp#vky a zápisné,
výnosy z akcí svazu a organiza ních jednotek organizovaných v souladu s posláním svazu,
e) dary, dotace, p"ípadn# jiné p"ísp#vky státu, územních
samosprávných celk a dalších organizací,
f) výnosy z kapitálových vklad a úroky.
§ 36
Likvidace majetku svazu a jeho organiza=ních jednotek
(1) Likvidace majetku svazu a organiza ních jednotek se
provádí vždy p"i zrušení svazu s likvidací15).
(2) Ú elem likvidace16) je vypo"ádat majetek zrušeného
svazu nebo organiza ní jednotky, vyrovnat dluhy v#"itel m a
naložit s istým majetkovým z statkem, jenž vyplyne z likvidace (likvida ní z statek).
(3) Likvidátora povolá statutární orgán zanikajícího svazu
nebo organiza ní jednotky. Nebyl-li likvidátor povolán,
vykonávají jeho p sobnost všichni lenové statutárního
orgánu.
(4) Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu n#kterého z len statutárního
orgánu.
(5) Likvidátor nabídne likvida ní z statek základní organizace právním subjekt m v tomto po"adí
a) len m svazu zrušené základní organizace v rozsahu
jakým se podíleli na po"ízení majetku,
b) nástupnické základní organizaci,
c) územnímu sdružení,
d) svazu jako celku.
(6) Likvidátor nabídne likvida ní z statek územního sdružení právním subjekt m v tomto po"adí
a) základním organizacím, které jsou leny územního
sdružení,
b) svazu jako celku.
(7) Nelze-li s likvida ním z statkem naložit podle odstavce
5 a 6, nabídne likvidátor likvida ní z statek
a) spolku s ú elem obdobným, není-li to možné
b) obci, na jejímž teritoriu má organiza ní jednotka svazu
sídlo;
nep"ijme-li obec nabídku do dvou m#síc , nabývá likvida ní z statek kraj, na jehož teritoriu má organiza ní jednotka
sídlo17).
§ 37
Nakládání s majetkem p7i fúzi
a rozd3lení základní organizace
(1) P"i fúzi základní organizace se sou asn# se smlouvou
o fúzi zpracovává výkaz majetku a závazk všech zú astn#ných základních organizací, ne starší než 6 m#síc , k seznámení všech len svazu ješt# p"ed zasedáním lenské
sch ze, která bude smlouvu o fúzi schvalovat.
(2) P"i rozd#lení slou ením obsahuje smlouva o rozd#lení
ur ení jaký majetek a závazky zanikající základní organizace
p"ejímají nástupnické základní organizace.
(3) P"i rozd#lení se založením nových základních organizací
obsahuje projekt rozd#lení ur ení jaký majetek a závazky
zanikající základní organizace p"ejímají nástupnické základní
organizace.
ÁST PÁTÁ
USTANOVENÍ SPOLE NÁ A ZÁVURE NÁ
§ 38
Zastupování svazu a organiza=ní jednotky
(1) Základní organizaci navenek zpravidla zastupují p"edseda základní organizace spolu s dalším pov#"eným lenem
výboru jako statutární zástupci; u základní organizace, kde je
v postavení statutárního orgánu jen p"edseda základní
organizace, zastupuje organizaci sám.

(2) Svaz jako celek a územní sdružení zastupují navenek
p"edseda a jeden místop"edseda jako statutární zástupci,
p"ípadn# p"edseda a pov#"ený len p"edstavenstva. Krajskou
koordina ní radu zastupují navenek zvolený p"edseda a další
len krajské koordina ní rady.
(3) Je-li k platnosti právních úkon p"edepsána písemná
forma, je t"eba podpis dvou oprávn#ných zástupc svazu
nebo organiza ní jednotky.
(4) Jednotlivé orgány svazu a organiza ních jednotek
mohou zmocnit k zastupování, na základ# a v rozsahu
zástup ího oprávn#ní uvedeném v písemné plné moci, jiné
leny svazu nebo organiza ní jednotky, pracovníky svazu
nebo další fyzické nebo právnické osoby.
§ 39
Odpov3dnost
(1) Orgán svazu zavazuje protiprávní in, kterého se p"i
pln#ní svých úkol dopustil len voleného orgánu, zam#stnanec nebo jiný jeho zástupce v i t"etí osob#.
(2) Hmotnou a právní odpov#dnost za provedené právní
úkony a za hospoda"ení s majetkem svazu nesou statutární
zástupci uvedení v § 38 odst. 1 a 2 t#chto stanov.
(3) Zástupce podle § 38 odst. 4 t#chto stanov zodpovídá za
provedené právní úkony v rozsahu svého zmocn#ní; za
p"ípadnou škodu zp sobenou jednáním zástupcem orgány
svazu odpovídají, pokud t"etí osoba nemohla v#d#t, že
zástupce koná nad rámec svého zmocn#ní. Náhradu vzniklé
škody orgány svazu uplatní v i zástupci.
(4) Zam#stnanci orgán svazu a organiza ních jednotek
mají odpov#dnost v rozsahu své funk ní p sobnosti.
§ 40
Zrušovací ustanovení
Zrušují se
1. Stanovy registrované Ministerstvem vnitra 'R dnem 11. 1.
2010 pod . j. VSP/1-2622/90-R.
2. Jednací a volební "ád orgán 'eského zahrádká"ského
svazu o. s. schválený republikovou radu dne 17. 4. 2010,
v etn# p"ílohy "Sm#rnice upravující vznik a zánik organiza ních jednotek 'ZS".
§ 41
Platnost a ú=innost
(1) Tyto stanovy nabývají platnosti schválením republikovou
radou 'eského zahrádká"ského svazu, o.s. ze dne 16. listopadu 2013.
(2) Tyto stanovy nabývají ú innosti dnem 1. ledna 2014.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

§ 214 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník.
§ 120 a násl. ob anského zákoníku.
§ 22 ob anského zákoníku.
§ 2048 ob anského zákoníku,
§ 1970 ob anského zákoníku.
Zákon . 101/2000 Sb., o ochran# osobních údaj a o
zm#n# n#kterých zákon , ve zn#ní pozd#jších p"edpis .
§ 30 a násl. ob anského zákoníku.
Zákon . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve zn#ní pozd#jších p"edpis .
§ 2193 a násl. ob anského zákoníku.
§ 2345 a násl. ob anského zákoníku.
§ 268 ob anského zákoníku.
§ 168 ob anského zákoníku.
§ 174 odst. 1 ob anského zákoníku.
§ 274 až 287 ob anského zákoníku.
§ 288 až 302 ob anského zákoníku.
§ 269 až 273 ob anského zákoníku.
§ 187 a násl. ob anského zákoníku.
§ 272 odst. 2 ob anského zákoníku.
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