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Tuto směrnici (předpis) schválil ÚVV ČSCH na svém 25. zasedání dne 21. 2. 2018

USNESENÍ 25/ÚVV 18/2/7/4

1)

Metodická část
Tento půjčovní řád se týká výstavního fundusu spravovaného Sekretariátem ÚVV ČSCH (dále jen
zapůjčitel), který slouží především pro potřeby celostátních výstav pořádaných ústředními orgány
ČSCH. Používat ho při výstavách pořádaných pobočnými spolky ČSCH (viz. Stanovy ČSCH) nebo
jinými subjekty mimo organizační strukturu ČSCH, (dále jen vypůjčitel), lze jen výjimečně (viz
usnesení ÚV ČSCH č. 31/1/6b/2005 ze dne 31. 3. 2005), a to za následujících podmínek.

2)

O zapůjčení výstavního fundusu požádá pořadatel výstavy zapůjčitele písemně v dostatečném
předstihu. V žádosti uvede název výstavní akce, pro kterou má být výstavní fundus použit, počet
a druh výstavního zařízení, datum převzetí fundusu ze skladu.

3)

Zapůjčitel vydá k žádosti stanovisko (písemné), které sdělí vypůjčiteli. V případě kladného
stanoviska zapůjčitel zajistí, aby v požadovaný termín byl objednaný výstavní fundus protokolárně
vyskladněn. Předávací protokol se vystavuje ve dvojím vyhotovení, jedno pro zapůjčitele a druhé
pro vypůjčitele a musí obsahovat:
 Název organizace (vypůjčitel)
 Jméno osoby, včetně adres a telefonického spojení, zodpovědné za vypůjčení výstavního
fundusu, jeho převzetí a vrácení
 Den a hodinu vyskladnění
 Druh a počet vyskladněného fundusu
 Stav zapůjčeného výstavního fundusu s příp. uvedením závad
 Datum předpokládaného vrácení výstavního fundusu
 Podpisy zapůjčitele a vypůjčitele nebo jimi pověřených osob
Souhlas k zapůjčení výstavního fundusu může být zapůjčitelem odepřen v případech:
 že by zapůjčení bylo v rozporu s usnesením ÚVV ČSCH,
 že by zapůjčení bylo požadováno na termín konání celostátní nebo evropské výstavy, pořádané
zapůjčitelem
 že vypůjčitel je ve vztahu k zapůjčiteli v postavení dlužníka
 že vypůjčitel se v minulosti k zapůjčenému výstavnímu fundusu nechoval s péčí dobrého
hospodáře
 dále pak jiných důvodů hodných zvláštního zřetele.

4)

Vypůjčitel je povinen v oznámený den převzít zapůjčovaný výstavní fundus svým pověřeným
členem na své náklady. Vypůjčitel nese náklady související s vyskladněním fundusu, tzn. ze skladu
na dopravní prostředek, a jeho transportu do místa zapůjčení a zpět do skladu, náklady související
s naskladněním fundusu z dopravního prostředku do skladu nese zapůjčitel.

5)

Zapůjčení výstavního fundusu je zpoplatněno sazbami pro pobočné spolky a sazbami pro ostatní
subjekty, sazby jsou 30denní, pokud by zapůjčení přesáhlo 30denní dobu, účtuje se přirážka
k půjčovnému ve výši 50 %.

6)

Sazby půjčovného:
a) Vypůjčitelem a výhradním pořadatelem je pobočný spolek nebo chovatelská sekce, anebo
pobočný spolek s chovatelskou sekcí v kooperaci:
10 Kč za klec (myšleno ustájení 1 zvířete – 1 díra), 2 krmítka jsou součástí taxy
20 Kč za voliéru, 2 krmítka jsou součástí taxy
b) Vypůjčitelem je jiný subjekt, nebo jiný subjekt s kooperací pobočného spolku či chovatelské
sekce:
20 Kč za klec (myšleno ustájení 1 zvířete – 1 díra), 2 krmítka jsou součástí taxy
40 Kč za voliéru, 2 krmítka jsou součástí taxy

7)

Úhrada za vypůjčení výstavního fundusu se provádí na účet ÚVV ČSCH č. 635081/0100 s uvedením
variabilního symbolu 110 655 100. Zálohu ve výši 50 % z celkové úhrady zaplatí vypůjčitel na
uvedený účet s datem splatnosti ke dni výpůjčky. Zbývajících 50 % z výpůjčního poplatku uhradí
vypůjčitel na účet ÚVV ČSCH do jednoho měsíce po skončení akce, na níž byl fundus vypůjčen.

8)

Vypůjčitel je povinen zapůjčený výstavní fundus vrátit neprodleně po skončení akce, na níž byl
fundus zapůjčen, nejpozději však do 1 měsíce po skončení akce, a to ve stavu odpovídajícímu stavu
při převzetí.
Poškození výstavního fundusu zaviněné vypůjčitelem nebo při transportu je vypůjčitel povinen
oznámit při vracení a náklady spojené se způsobenou škodou zapůjčiteli uhradit do 30 dnů od
oznámení. Toto ustanovení se obdobně použije při ztrátě nebo odcizení výstavního fundusu.
Vzniklé škody a ztráty se uvedou do předávacího protokolu při vracení a podepisují se zapůjčitelem
i vypůjčitelem, nebo jimi pověřenými zástupci.

Nabytím účinnosti tohoto Půjčovního řádu výstavního fundusu pozbývá platnosti Půjčovní řád
výstavního fundusu ze dne 18. 6. 2012, schválený téhož dne usnesením ÚV ČSCH č. 261/18/6a/2012.

