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STANOVY
	eského zahrádká�ského svazu

	ÁST I.

§ 1
Název, sídlo a obvod !innosti

1. �eský  zahrádkáský  svaz,  o.s.  (dále  jen  svaz)  je
dobrovolné,  nepolitické,  samostatné ob�anské  sdru�ení
zájemc" o zahrádkáskou  �innost  podle  zákona  !.
83/1990 Sb.,  o  sdru�ování ob!an,, v platném zn.ní.

2. Svaz má postavení samostatné právnické osoby a
vyvíjí svou �innost v souladu s t%mito stanovami, vnitrosva-
zovými normami a obecn% závaznými právními pedpisy.

3. Sídlem svazu je Praha 3, Rokycanova 15.
4. Svaz p,sobí na území �eské republiky.

§ 2
Poslání svazu

1. Hlavním posláním svazu je podporovat, rozvíjet a
popularizovat odbornou zahrádkáskou �innost,  zakládat
zahrádkové  osady,  uspokojovat  a  hájit  zájmy  �len"
svazu,  podílet  se  svou �inností  na  tvorb% a ochran%
�ivotního  prostedí,  krajinného  vzhledu  a  vytváet  svým
�len"m podmínky pro aktivní odpo�inek.

2. Svaz  vytvá�í podmínky  pro  rozvoj  zahrádkáské
�innosti,  p%stování  ovoce,  zeleniny,  vinné révy, kv%tin a
dal�ích rostlin, v�etn% jejich zpracování a úpravy. Za tím
ú�elem zejména:

a) poskytuje odborné a organiza�ní porady související
s �inností svazu. Zizuje 
poradny, organizuje �innost odborných instruktor"
v oboru zahrádkáské 
�innosti,

b) poádá a organizuje pedná�ky, �kolení, výstavy,
sout%�e, zájezdy, exkurze, 
kulturní, spole�enské a jiné akce,

c) spolupracuje s ob�anskými sdru�eními a vytváí
zájmové krou�ky mláde�e,

d) propaguje zahrádkáskou �innost na veejnosti,
vydává vlastním nákladem 
�asopisy, odbornou a  organiza�ní literaturu,

e) zizuje potebné fondy,
f) usiluje o to, aby správní orgány nejen stabilizova-

ly zahrádkové osady 
v územních plánech m.st a obcí a jejich trvalé

vyu�ití pro c) prostednictvím orgán" svazu rozhodovat o jeho
zahrádká�skou !innost, ale aby i tyto oblasti

roz�i�ovaly,
g) organizuje slu�by a dal�í �innost v souladu s práv-

ními pedpisy,
h) spolupracuje s organizacemi podobného zam%ení

v zahrani�í.

§ 3
	lenství

1. �lenství ve svazu je dobrovolné. �lenem se m"�e stát
fyzická osoba, která souhlasí se stanovami svazu.

2. �lena pijímá výbor základní organizace na základ%
písemné pihlá�ky. �lenství vzniká pijetím, zaplacením
zápisného a �lenského písp%vku. Je-li pijetí odmítnuto, má
uchaze� o �lenství právo se odvolat k �lenské sch"zi, její�
rozhodnutí je kone�né.

3. Dokladem �lenství je jednotný �lenský pr"kaz, který
�lenu pedá základní organizace.

4. �len svazu je �lenem v jedné základní organizaci,
pi�em� k uspokojení svých zájm" m"�e hostovat a vyvíjet
�innost i v jiných základních organizacích svazu. Pokud je
u�ivatelem pozemku v  zahrádkové osad%, je �lenem
organizace p�i ní� je osada z�ízena.

5. �lenství zaniká:
a) vystoupením - �lenství zaniká dnem, ve kterém bylo

písemné oznámení �lena o vystoupení doru�eno
výboru základní organizace,

b) zru�ením �lenství pro neplacení �lenských písp%vk"
- �lenství zaniká k 31.12. kalendáního roku, v n%m�
�len nezaplatil �lenské písp%vky,

c) vylou�ením,
d) úmrtím.

6. �len m"�e být vylou�en:
a) dopustí-li se hrubého poru�ení zásad sou�ití v organi-

zaci, které ohrozilo její �ádný chod nebo chod
orgán, svazu,

b) poru�uje-li nebo neplní povinnosti !lena vyplývají-
cí ze stanov a ostatních vnitrosvazových norem,
a!koliv byl ji� písemn. vyzván p�íslu�ným orgá-
nem svazu, aby od takového jednání upustil,

c) zp,sobil-li svým jednáním svazu nebo jeho
organiza!ní jednotce nikoliv nepatrnou hmotnou
nebo jinou majetkovou újmu,

d) byl-li pravomocn% odsouzen k nepodmín%nému trestu
odn%tí svobody pro úmyslný trestný �in.

7. Zánik !lenství nezakládá nárok na vrácení !lenských
nebo ú!elových p�ísp.vk,.

8. P�i zániku !lenství zaniká vedle !lenských práv i
nárok na u�ívání pozemk, v dr�ení organizace, pokud
nebude smluvn. sjednáno jinak.

9. Vylou�ený �len se m"�e znovu ucházet o �lenství po
uplynutí jednoho roku ode dne pravomocného rozhodnutí
o vylou�ení.

10. �lenem svazu se m"�e stát i právnická osoba, která
má pedpoklady podílet se na rozvoji �innosti svazu a
souhlasí se stanovami svazu. �lenství právnických osob se
upravuje na základ% písemné smlouvy s píslu�ným orgá-
nem svazu. 	lenský p�ísp.vek je stanoven podle obou-
stranné dohody.

§ 4
Práva a povinnosti !lena

1. �len svazu má právo:
a) podílet se na �innosti svazu a vyu�ívat k tomu jeho

zaízení v rozsahu stanoveném vnitrosvazovými
normami,

b) volit a být volen do orgán" svazu,

�innosti,
d) obracet se na orgány svazu se svými podn%ty,

návrhy, dotazy apod. s právem na jejich vyízení,
e) pi sporných zále�itostech obrátit se na revizory ZO

�ZS, revizní skupinu územního sdru�ení �ZS a
revizní skupinu republikové rady �ZS,

f) pova�uje-li rozhodnutí n%kterých z orgán" svazu za
nezákonné nebo odporující stanovám, m"�e do 30
dn" ode dne, kdy se o n%m dozv%d%l, nejpozd%ji do
6 m%síc" od rozhodnutí, po�ádat soud o jeho pe-
zkoumání.

2. �len svazu je povinen:
a) dodr�ovat stanovy svazu a ostatní vnitrosvazové

normy vydané v souladu se stanovami orgány
svazu a jeho organiza!ních jednotek,

b) plnit rozhodnutí pijatá podle t.chto stanov a ostat-
ních vnitrosvazových norem orgány svazu a jeho
organiza!ních jednotek a smluvní závazky s nimi
uzav�ené,

c) ú�astnit se aktivn% práce ve svazu a podílet se na
ochran% pírody,

d) platit �ádn. �lenské a ú�elové písp%vky,
e) chránit majetek svazu a p�ispívat k ú!elnému

hospoda�ení s ním,
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f) zdr�et se jednání, která by po�kozovala zájmy a ú!inné jen v rozsahu, který není v rozporu se stanovami,
dobré jméno svazu a jeho organiza!ních jedno- vnitrosvazovými normami vy��ích orgán, nebo obecn.
tek, dodr�ovat v,!i ostatním !len,m ohledupl- platnými právními p�edpisy.
nost, vzájemný respekt a zásady dobrého sou�ití. 15. V p�ípad. nezbytné pot�eby lze jednotlivé !leny

§ 5 orgán na svém nejbli��ím zasedání.
Svazové ocen.ní, !estné !lenství

1. �len"m, funkcioná"m, orgán"m svazu, pípadn%
i jiným osobám, institucím a organizacím, které se zaslou�ili
o rozvoj svazu, mohou být ud%lena svazová ocen%ní.

2. �estné �lenství m"�e být ud%leno zvlá�: zaslou�ilým
�len"m �ZS.

	ÁST II.

STRUKTURA SVAZU A ORGÁNY SVAZU

§ 6
Organiza!ní struktura svazu

Svaz se !lení na organiza!ní jednotky, kterými jsou:
- základní organizace
- specializované základní organizace
- územní sdru�ení.
Výkonnými a �ídícími orgány svazu jsou:
- územní rady
- republiková rada.

1. �lenové svazu se sdru�ují v základních organizacích,
vytváených v ur�itém územním obvodu nebo podle speciali-
zovaných zájm".

2. Základní organizace se podle poteby sdru�ují v územ-
ních sdru�eních.

3. Sdru�ené základní organizace vytváejí v rámci územ-
ních sdru�ení územní rady, které jsou jejich statutárními
orgány sdru�ení a výkonnými a ídícími orgány svazu na
území v p"sobnosti územního sdru�ení.

4. Územní rady vytváejí republikovou radu svazu a
mohou vytvá�et v rámci území kraje v n.m� p,sobí
krajskou koordina!ní radu.

5. V�echny orgány svazu jsou voleny a rozhodují kolektiv-
n%. Vy��í orgány jsou povinny pomáhat ni��ím orgán"m.
Usnesení orgán" pijatá v rámci stanov jsou závazná.

6. Základní organizace a územní sdru�ení mají právní
subjektivitu. Vystupují v právních vztazích svým jménem
a mají samostatnou majetkovou odpov%dnost. Mohou
nabývat práv a uzavírat závazky, pokud to není v rozporu se
Stanovami �ZS a obecn% závaznými právními pedpisy.

7. �lenská sch"ze volí výbor základní organizace, revizory
a �leny do územní rady, kteí jsou zástupci základních
organizací v územním sdru�ení.

8. Územní rada volí p�edstavenstvo a revizní skupinu
územního sdru�ení, pov.�uje své delegáty zastupováním
v krajské koordina!ní rad. a volí �lena do republikové rady
z delegovaných !len, základními organizacemi.

9. Orgány svazu vykonávají svou p"sobnost v rozsahu
ur�eném stanovami. K tomu mohou v rámci této p,sob-
nosti vydávat v souladu se stanovami p�íslu�né vnitro-
svazové normy. Jednání orgán" upravuje jednací a volební
�ád orgán, svazu.

10. Revizoi a revizní skupiny kontrolují hospodaení
a �innost píslu�ných orgán".

11. �lenové projednávají v�echny otázky �innosti a hospo-
daení ve své základní organizaci pímo, pípadn% prosted-
nictvím shromá�d%ní delegát" a ve vy��ích orgánech
prostednictvím zvolených zástupc".

12. K pijetí návrh" a usnesení je teba nadpolovi�ní
v%t�iny hlas" pítomných, pokud ve stanovách není uprave-
no jinak.

13. V záva�ných pípadech m"�e �lenská sch"ze a územ-
ní rada dvoutetinovou v%t�inou hlas" pítomných odvolat
svého �lena ve vy��ím orgánu.

14. Rozhodnutí kteréhokoliv orgánu svazu je platné a

orgán, svazu kooptovat. Kooptaci schválí p�íslu�ný

16. Funkce ve vzájemném kontrolním vztahu jsou u té�e
osoby neslu�itelné.

17. Orgány svazu podle poteby ustavují pracovní a odbor-
né komise.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

§ 7
Vznik - rozd.lení - zánik

1. Zájemci mohou ustavit základní organizaci pi po�tu
alespo@ t�í osob.

2. Základní organizace s velkým po�tem �len" nebo
r"zným p%stitelským zam%ením se m"�e rozd%lit. O rozd%-
lení organizace a majetku rozhodne �lenská sch"ze. Toto
ustanovení platí také v pípad%, �e dojde k �áste�nému
zániku zahrádkové osady.

3. Základní organizace zanikne, usnese-li se na tom
�lenská sch"ze podle § 9 odst. 2 a 3 a sou�asn% �lenská
sch"ze rozhodne o zp"sobu provedení likvidace.

4. Základní organizace m,�e rovn.� zaniknout rozhod-
nutím územní rady pokud je tato organizace nefunk!ní,
po dobu více jak dvou let nevyvíjí �ádnou !innost,
nezapojuje-li se do !innosti územního sdru�ení, pop�ípa-
d. pokud vykonává svoji !innost v rozporu se stanova-
mi, vnitrosvazovými normami nebo obecn. závaznými
platnými právními p�edpisy.

5. Vznik, rozd%lení a zánik oznámí organizace územní
rad% územního sdru�ení v n.m� byla, je nebo bude
zapojena. Platnost a ú!innost rozhodnutí o vzniku,
rozd.lení !i zániku organizace a s ním spojená práva a
povinnosti vyplývající z právní subjektivity organizace
nastávají po registraci nebo jejích zm.nách, které zajistí
p�íslu�ná územní rada.

6. Zájemci zabývající se specializovanými obory
zahrádká�ské !innosti mohou ustavit specializované
základní organizace, na které se vztahují ve�kerá usta-
novení stanov týkající se základních organizací.

7. P�i základních organizacích mohou být z �ad d.tí a
mladých zájemc, o zahrádká�skou !innost z�izovány
zájmové krou�ky mláde�e. Jejich !lenové mají právo
ú!astnit se d.ní v základní organizaci v p�im.�eném
rozsahu, stanoveném výborem základní organizace,
který zaji�Luje jejich !innost.

§ 7a
Zahrádkové osady

1. V p�ípadech, kdy místní podmínky pro zahrádká�-
skou !innost umo�Mují efektivní soust�ed.ní zahrádek
do v.t�ího územního celku, z�izují místn. p�íslu�né
základní organizace podle platných právních p�edpis,
zahrádkové osady.

2. Vnit�ní re�im a správu, v!etn. u�ívání spole!ných
za�ízení z�ízených základní organizací k zaji�t.ní provo-
zu zahrádkové osady, upraví základní organizace
osadním �ádem, který je závazný pro její !leny.

3. Povinností základní organizace je upravit písemnou
formou re�im u�ívání majetku základní organizace
v zahrádkové osad., tj. cest, vody, elekt�iny a dal�ího
majetku, s vlastníky pozemk,, kte�í nejsou !leny základ-
ní organizace. Ve smlouv. bude upravena i povinnost
úhrady záloh na poskytované slu�by a jejich vyú!tování,
odpov.dnost za �kodu zp,sobenou na majetku základní
organizace a rovn.� dodr�ování zásady ohleduplnosti,
vzájemného respektu a zásady dobrého sou�ití se !leny
základní organizace.
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§ 8
Orgány základní organizace

Orgány základní organizace jsou:
a) �lenská sch"ze
b) výbor
c) revizoi.

§ 9
	lenská sch,ze

1. �lenskou sch"zi svolává výbor základní organizace
podle poteby, nejmén% 1 krát za rok. Musí být svolána,
po�ádá-li o to 1/3 �len" základní organizace. V pípad%, �e
nelze zajistit její svolání jinak, m"�e svolat �lenskou sch"zi
územní rada. V  základních organizacích s v%t�ím po�tem
�len" mohou být sch"ze konány podle místních podmínek
formou shromá�d%ní volených delegát", jejich� zastoupení
je upraveno jednacím a volebním �ádem svazu.

2. �lenská sch"ze rozhoduje o v�ech zále�itostech
základní organizace, zejména:

a) plní usnesení územní rady a republikové rady,
b) schvaluje plán �innosti a rozpo�et základní organiza-

ce a usná�í se na návrzích ur�ených vy��ím orgá-
n"m svazu,

c) projednává a schvaluje �erpání rozpo�tu a jeho
zm%ny, zprávu výboru o �innosti, ú�etní uzáv%rku a
zprávu revizor",

d) jedná o návrzích výboru a �len",
e) volí na období 5 let pedsedu ZO, !leny výboru,

revizory, u t�í!lenné organizace volí p�edsedu a
hospodá�e,

f) volí a odvolává �lena územní rady,
g) stanoví vý�i zápisného, ú�elových písp%vk" a jejich

splatnost,
h) schvaluje osadní ády, rozsah a druh pracovní

povinnosti,
i) rozhoduje o vylou�ení �lena,
j) s kone�nou platností rozhoduje o odvolání proti

nepijetí za �lena,
k) rozhoduje o dopln%ní výboru základní organizace

a revizor", uskute�@uje dopl@ující volby, rozhoduje
o odvolání �len" výboru a revizor",

l) rozhoduje o zániku a rozd%lení základní organizace
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2,3,

m) o nakládání s nemovitým a movitým majetkem
v hodnot% nad 10 tisíc K�,

n) schvaluje po!ty a zp,sob volby delegát, podle
odst. 1.

3. K rozhodnutí podle odstavce 2 písm. h), i), j), m), je
zapotebí 2/3 hlas" z pítomných �len", podle odst. 2 písm.
l) 2/3 hlas, v�ech !len, základní organizace.

§ 10
Výbor základní organizace

1. Výbor základní organizace je jejím statutárním
orgánem. Zaji�:uje �innost základní organizace podle
usnesení �lenské sch"ze v souladu se stanovami svazu.
Hospodaí s finan�ními prostedky podle vnitrosvazových
norem a schváleného rozpo�tu v  souladu s obecn% závaz-
nými právními pedpisy. Za svou �innost odpovídá �lenské
sch"zi.

2. Sch"ze výboru jsou svolávány podle poteby. Sch"ze
výboru musí být také svolána, po�ádá-li o to nejmén% 1/3
�len" výboru s uvedením ú�elu jednání.
Výbor zejména:

a) zaji�:uje úkoly organizace a pijímá nové �leny,
b) pid%luje zahrádkové dílce �len"m do u�ívání, pokud

je ZO vlastníkem nebo nájemcem pozemk",
c) zaji�Luje zájmy organizace ve vztahu k  vlastní-

k,m pozemk,,
d) zaji�:uje pravidelné vybírání �lenských písp%vk"

a ú�elových písp%vk",
e) pipravuje návrhy plánu �innosti a rozpo�tu,
f) vytváí pracovní a odborné komise,

g) organizuje krou�ky mláde�e a pov%uje odborn%
vysp%lé �leny jejich vedením,

h) zaji�Luje odbornou p�ípravu !len, organizace,
i) vede stanovené evidence o majetku organizace,
j) p�ipravuje návrhy smluv a dohod a v rámci stano-

vené p,sobnosti je realizuje a p�ipravuje k  jedná-
ní na !lenské sch,zi,

k) organizuje osobní, v.cná a finan!ní pln.ní ze
smluv a dohod o vyu�ívání prost�edk, a spole!-
ných za�ízení organizace,

l) v rámci stanoveném vnitrosvazovými normami
p�ipravuje vnit�ní akty upravující chod organizace,
zejména osadní �ád, hmotnou zainteresovanost,
p,sobnost funkcioná�, a podpisová práva, vede
p�íslu�né agendy podle vnitrosvazových norem a
obecn. závazných p�edpis, a pokyn, vy��ích
orgán, svazu.

3. Neodkladné zále�itosti píslu�ející do p"sobnosti výboru
základní organizace vyizuje pedseda nebo pov%ený �len
výboru ZO �ZS. Tato opatení musí pedlo�it výboru základ-
ní organizace ke schválení na jeho nejbli��í sch"zi.

§ 11
Revizo�i

1. Revizoi provád%jí podle poteby, nejmén% v�ak jednou
za rok ve smyslu § 6 odst. 10 kontrolu hospodaení a
�innosti základní organizace, e�í sporné zále�itosti �len" ve
smyslu ustanovení § 4 odst.1 písm. e) stanov. �lenské
sch"zi pedkládají zprávu za uplynulé období s návrhy na
opatení.

2. Revizoi mají právo zú�ast@ovat se jednání výboru
základní organizace s hlasem poradním.

ÚZEMNÍ SDRU�ENÍ

§ 12
Ustavení, struktura a úkoly sdru�ení

1. Územní sdru�ení vzniká na základ% rozhodnutí republi-
kové rady, pokud to vy�adují poteby rozvoje svazu v daném
území. Územní sdru�ení je slo�eno ze základních organi-
zací v tomto území.

2. Orgány územního sdru�ení jsou
- územní rada,
- pedstavenstvo územní rady,
- revizní skupina územního sdru�ení.

3. Úkolem územního sdru�ení a jeho orgán" je zabezpe-
�ovat rozvoj svazu v daném území a zaji�:ovat pln%ní úkol"
vyplývajících ze stanov, jednacího ádu, vlastních usnesení
a usnesení republikových orgán". Územní sdru�ení zárove@
prosazuje zabezpe�ení zájm" sdru�ených základních
organizací ve vztahu k mimo-rezortním subjekt"m na daném
území a k republikovým orgán"m svazu.

4. Územní sdru�ení zanikne na základ% rozhodnutí
republikové rady, zaniknou-li poteby, pro které územní
sdru�ení vzniklo nebo na návrh dvou tetin základních
organizací v n%m sdru�ených.

ORGÁNY ÚZEMNÍHO SDRU�ENÍ

 § 13
Územní rada

1. Územní rada je statutárním orgánem územního sdru�e-
ní a ídícím a výkonným orgánem svazu na území jeho
p"sobnosti.

2. Územní radu tvoí zástupci základních organizací
sdru�ených v územním sdru�ení.

3. Územní rada se schází nejmén% jednou ro�n%. Musí být
svolána, po�ádá-li o to 1/3 sdru�ených základních organiza-
cí.

4. Do p"sobnosti územní rady píslu�í zejména:
a) koordinovat �innost základních organizací,
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b) jednat a usná�et se o �innosti a hospodaení územ-
ních orgán", o zpráv% revizního orgánu,

c) jednat a usná�et se o zále�itostech, které jí pedlo�í
základní organizace a pedstavenstvo sdru�ení,

d) usná�et se o v%cech majetkových,
e) usná�et se o návrzích pro republikovou radu,
f) volit pedsedu, místopedsedy a �leny pedstaven-

stva,
g) volit pedsedu a �leny revizní skupiny,
h) volit a odvolávat �lena do republikové rady,
i) odvolávat pedsedu, místopedsedy, �leny pedsta-

venstva, pedsedu a �leny revizní skupiny, v pípad%
ne�innosti �lena územní rady navrhovat píslu�né
základní organizaci jeho odvolání,

j) projednávat a schvalovat plán �innosti a rozpo�et
územního sdru�ení,

k) plnit usnesení republikové rady, pedkládat jí podn%ty
a informovat o své �innosti,

l) vytváet pracovní a odborné komise, zizovat porad-
ny,

m) rozhodovat o zániku ZO podle § 7 odst. 4 a provede-
ní majetkoprávního vypoádání,

n) podílet se podle svých pot�eb na vytvá�ení a
!innosti krajské koordina!ní rady, pov.�ovat
delegáty k zastupování v krajské koordina!ní rad.
a odvolávat je. 1. Republikovou radu tvoí �lenové zvolení územními

5. K rozhodnutí podle odstavce 4 písm. d), h), i), n), je
zapotebí 2/3 hlas" pítomných �len" územní rady.

6. V naléhavých p�ípadech rozhoduje o zále�itostech
nále�ejících do p,sobnosti územní rady její p�edstaven-
stvo. Své rozhodnutí musí p�edlo�it ke schválení územní
rad. na její nejbli��í sch,zi.

§ 14
P�edstavenstvo územní rady

1. Zaji�:uje �innost svazu a územního sdru�ení v období
mezi zasedáními územní rady podle jejich usnesení. Za svoji
�innost odpovídá územní rad%.

2. Schází se podle poteby, nejmén% v�ak 4 krát ro�n%.
3. Pipravuje a projednává plán �innosti a rozpo�et územní

rady. Hospodaí s finan�ními prostedky v rámci schválené-
ho plánu �innosti a rozpo�tu územní rady.

4. Plní funkci smír�ího orgánu mezi základními organiza-
cemi v území.

5. P�ipravuje kandidátku pro volby do p�edstavenstva
územní rady, revizní skupiny územního sdru�ení a
kandidáta pro volbu do republikové rady.

6. Neodkladné zále�itosti píslu�ející do p"sobnosti
pedstavenstva m"�e e�it pedseda, pípadn% radou pov%e-
ný �len. Tato opatení musí být pedlo�ena pedstavenstvu
ke schválení na jeho nejbli��ím zasedání.

§ 15
Revizní skupina územního sdru�ení

1. Revizní skupina územního sdru�ení provádí ve smyslu
§ 6 ost. 10 nejmén% jednou za p"l roku kontrolu hospodaení
a �innosti územní rady a e�í sporné zále�itosti ve smyslu
§ 4 odst. 1 písm. e).

2. Poskytuje pomoc revizor"m základních organizací.
Pedkládá územní rad% zprávu o �innosti za uplynulé období
s návrhy na opatení.

3. Pedseda revizní skupiny se zú�ast@uje jednání územ-
ních orgán" s hlasem poradním. K jednáním územních
orgán" mohou být pizvání i ostatní �lenové revizní skupiny.

4. Revizní skupina územního sdru�ení m"�e provád%t republikové rady, s výjimkou p"sobností uvedených
revizi hospodaení ZO ve spolupráci s revizory základní
organizace.

§ 16
Ustavení a úkoly krajské koordina!ní rady

1. Krajskou koordina�ní radu tvoí delegáti územních

sdru�ení pov.�ení územními radami k zastupování jejich
organizací ve styku s krajskými mimosvazovými institu-
cemi.

2. Krajská koordina!ní rada jedná a schází se podle
pot�eby, po�ádá-li o to nejmén. 1/3 jejích !len,. Do
p,sobnosti krajské koordina!ní rady nále�í zaji�Lovat
zájmy a pot�eby organizací v  kraji navenek a za tím
ú!elem vystupovat jménem organizací v kraji ve styku
s orgány státní moci a správy v kraji a jinými institucemi
na krajském stupni.

3. Krajská koordina!ní rada není orgánem svazu ve
smyslu § 6 stanov a nemá vlastní právní subjektivitu.

REPUBLIKOVÉ ORGÁNY

§ 17
Republikové orgány jsou:

a) republiková rada,
b) pedstavenstvo republikové rady,
c) revizní skupina republikové rady.

§ 18
Republiková rada

radami na dobu 5 let p�ípadn. kooptovaní !lenové p�ed-
stavenstvem republikové rady. Republiková rada je
nositelem právní subjektivity svazu.

2. Je svolávána nejmén% jednou za rok. Mimoádné
zasedání republikové rady musí být svoláno, po�ádá-li o to
1/3 �len" republikové rady.

3. Do p"sobnosti republikové rady patí zejména:
a) jednat a usná�et se o návrhu stanov a jejich zm%-

nách,
b) schvalovat jednací ád a volební �ád orgán, svazu

a jiné vnitrosvazové normy a usná�et se o jejich
zm.nách,

c) volit pedsedu, maximáln. 4 místopedsedy, tajem-
níka a �leny pedstavenstva, pedsedu a �leny
revizní skupiny,

d) stanovit hlavní zásady �innosti a hospodaení svazu,
e) stanovit vý�i �lenských písp%vk" a jejich rozd%lení,
f) jednat a usná�et se o zprávách a návrzích územních

rad, svých �len", pracovních komisí a revizní skupi-
ny,

g) usná�et se o zániku svazu a územních sdru�ení
a zp"sobu likvidace majetku,

h) odvolávat pedsedu, místopedsedy, tajemníka a
�leny pedstavenstva, pedsedu revizní skupiny a
�leny revizní skupiny,

i) v pípad% ne�innosti �lena republikové rady navrho-
vat píslu�né územní rad% jeho odvolání,

j) vydávat �lenské pr"kazy, známky a odznaky,
k) uskute�@ovat vlastní nakladatelskou a vydavatelskou

�innost, vydávat �asopisy,
l) projednávat a schvalovat plán �innosti a rozpo�et,

plán zahrani�ních styk", ú�etní uzáv%rku republikové
rady a publikovat je,

m) hospodárn% spravovat majetek,
n) zizovat svépomocný fond, pípadn% dal�í fondy pro

rozvoj zahrádkáské �innosti,
o) ustavovat podle poteby pracovní a odborné komise,
p) zizovat "Ústedí svazu" a schvalovat jeho Statut,
q) penést �ást své p"sobnosti na pedstavenstvo

pod písmeny a) a� i) a p),
r) ud.lovat svazová vyznamenání.

4. a) k rozhodnutí podle bodu 3, písm. a), e), h) je zapo-
tebí 2/3 hlas" pítomných �len" republikové rady,

b) k rozhodnutí podle bodu 3 písm. g) je zapotebí 2/3
hlas" z celkového po�tu �len" republikové rady.
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§ 19 jako právnická osoba jménem 	eského zahrádká�ského
P�edstavenstvo republikové rady

1. Je výkonným orgánem republikové rady a tvo�í je
p�edseda, místop�edsedové, tajemník a !lenové volení
republikovou radou na její volební období nebo koopto-
vaní. P�edseda stojí v !ele p�edstavenstva, zastupuje
svaz navenek a jedná jeho jménem. Místop�edsedové
jednají v rámci své funk!ní p,sobnosti sv.�ené jim
republikovou radou p�i ustanovení do funkcí. Tajemník
zabezpe!uje !innosti pro výkon funkcí p�edsedy, místo-
p�edsed, a p�edsedy revizní skupiny republikové rady,
zápisy, kontrolu usnesení a p�ípravu zasedání republiko-
vé rady a p�edstavenstva.

2. P�edstavenstvo koordinuje �innost svazu mezi zasedá-
ními republikové rady podle jejího usnesení. Rozhoduje o
otázkách, které nejsou vyhrazeny stanovami republikové
rad%, nebo jejich� rozhodnutí si republiková rada vyhradila,
zejména:

a) projednává a pedkládá návrhy k jednání republikové
rady,

b) hospodaí s finan�ními prostedky v rámci schváleného
plánu �innosti a rozpo�tu,

c) v naléhavých pípadech rozhoduje o v%cech píslu�ejí-
cích do p"sobnosti republikové rady. S  rozhodnutím
musí seznámit republikovou radu na jejím nejbli��ím
zasedání,

d) kooptuje po p�edchozím projednání s p�íslu�nými
územními orgány jejich !leny do republikových
orgán,.

3. Schází se dle poteby, nejmén% v�ak 4 krát ro�n%. Za
svou �innost odpovídá republikové rad%.

4. Neodkladné zále�itosti píslu�ející do p"sobnosti
pedstavenstva nebo republikové rady m"�e e�it pedseda,
místopedsedové a tajemník p�edstavenstva. Tato opatení
musí pedlo�it pedstavenstvu republikové rady ke schválení
na jeho nejbli��ím zasedání.

§ 20
Revizní skupina republikové rady

1. Provádí ve smyslu § 6 odst. 10 nejmén% jednou za p"l
roku revizi hospodaení a �innosti republikové rady a e�í
sporné zále�itosti ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) stanov. O
výsledku revize informuje republikovou radu na jejím
zasedání a mezi zasedáními republikové rady pedstaven-
stvo republikové rady. Za svou �innost odpovídá republikové
rad%.

2. Pedseda revizní skupiny se zú�ast@uje jednání republi-
kových orgán" s hlasem poradním. K jednání republikových
orgán" mohou být pizváni i ostatní �lenové revizní skupiny.

3. Revizní skupina RR �ZS m"�e provád%t revizi hospoda-
ení ÚR ve spolupráci s revizní skupinou územního sdru�e-
ní.

§ 21
Úst�edí svazu

Ústedí svazu zabezpe�uje pln%ní úkol" a usnesení
republikových orgán" svazu, metodickou pomoc územním
sdru�ením a základním organizacím.

	ÁST III.

MAJETEK A HOSPODATENÍ

§ 22
1. Svaz a jeho organiza!ní jednotky jako samostatné

právnické osoby hospoda�í s majetkem svazu, který je
v jejich vlastnictví, v souladu s obecn. platnými p�edpi-
sy podle zásad vydaných republikovou radou.

2. Majetek svazu tvoí hmotný a nehmotný majetek, fondy,
pohledávky a jiná majetková práva. Ve vlastnictví svazu
jako celku je majetek, který svaz vlastní nebo který získal

svazu o.s. pro pot�eby svazu jako celku. Ve vlastnictví
organiza!ních jednotek svazu je majetek vytvo�ený nebo
získaný základními organizacemi a územními sdru�eními
jako právnickými osobami jejich jménem pro vlastní
pot�ebu.

3. Základní organizace, územní sdru�ení a republiková
rada hospoda�í se svým majetkem samostatn. v rámci
své právní subjektivity a mohou jej mezi sebou vzájemn.
p�evád.t a disponovat s ním v rozsahu vlastnických
práv.

4. Republiková rada spravuje finan!ní fondy svazu na
základ. Statutu fond, 	ZS.

5. Zdroji majetku základních organizací, územních sdru�e-
ní a majetku svazu jsou:

a) hmotný majetek a majetková práva,
b) podíl z �lenských písp%vk", píp. ú�elové písp%vky,
c) výnosy akcí svazu organizovaných v souladu s poslá-

ním svazu,
d) dary, dotace, píp. jiné písp%vky státu, obcí a dal�ích

organizací,
e) výnosy z kapitálových vklad" a úroky.

	ÁST IV.

SPOLE	NÁ A ZÁVURE	NÁ USTANOVENÍ

§ 23
Zastupování svazu

1. Základní organizaci navenek zpravidla zastupují pedse-
da spolu s dal�ím pov%eným �lenem výboru základní
organizace jako statutární zástupci.

2. Územní a republikovou radu zastupují navenek pedse-
da a jeden místopedseda jako statutární zástupci, pípadn%
pedseda a pov%ený �len pedstavenstva. Krajskou koordi-
na�ní radu zastupují navenek zvolený vedoucí a dal�í !len
krajské koordina�ní rady.

3. Jednotlivé orgány mohou zmocnit k zastupování na
základ% a v rozsahu ud%lené plné moci jiné �leny svazu,
pracovníky svazu, pop. dal�í osoby.

4. Je-li k platnosti právních úkon" pedepsána písemná
forma, je teba podpis" dvou oprávn%ných zástupc".

5. Podrobn%j�í pravidla jednání orgán" a organizací svazu
upravuje republiková rada �ZS Jednacím a volebním
�ádem orgán, svazu.

§ 24
Odpov.dnost

Hmotnou a právní odpov.dnost za provedené právní
úkony a za hospoda�ení s majetkem svazu nesou
statutární zástupci uvedení v § 23 odst. 1 a 2, oprávn.ní
zástupci podle § 23 odst. 3 a 4 a !lenové statutárních
orgán, svazu a organiza!ních jednotek svazu v rozsahu
své funk!ní p,sobnosti.
 

§ 25
Územní orgány svazu jsou právními nástupci okresních -

m%stských výbor" �ZS. Republiková rada je právním
nástupcem ústedního výboru �ZS. Ve statutárních m%stech
jsou nástupnickými organizacemi v�echny územní rady,
které vzniknou.

§ 26
1. Stanovy �eského zahrádkáského svazu vstupují

v platnost schválením republikovou radou �ZS dne 12.
prosince 2009.

2. Stanovy registrované MV �R dne 21.12.2005 pod �j.
VSP/1- 2622/90-R se ru�í.
Stanovy byly registrovány MV �R dne 11. 1. 2010 pod �j. VSP/1-2622/90-R.
Toto zn%ní zahrnuje opravy schválené podle § 19 odst. 2 písm. b) stanov
pedstavenstvem republikové rady dne 8. 4. 2010


