Příloha k zápisu č. 2/2016 z jednání ÚOK CHZK
ÚOK chovatelů zpěvných kanárů – návrh Stanov ČSCH připomínkován na operativní
pracovní schůzce dne 21. 2. 2016.
Předáno do Podatelny Sekretariátu ÚV ČSCH dne 26. 2. 2016
Věci ke kontrole
Věci ke zrušení
Věci k doplnění
kurzívou – poznámky ÚOK CHZK

STANOVY ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ DROBNÝCH ZVÍŘAT z.s.
I. SPOLEČNÉ ZÁSADY
§ 1 Základní ustanovení
2. Je organizací členskou a vede evidenci členů. V rámci Českého svazu chovatelů drobných
zvířat jsou ustanoveny pobočné spolky, jejichž členy jsou chovatelé nebo příznivci chovu zvířat,
zejména drůbeže, králíků, holubů, okrasného a exotického ptactva, zpěvných kanárů (je to
specifická dovednostní skupina, jenom kanáři by zahrnovali i barevné a postavové kanáry),
koček, …
§ 2 Poslání, účel, hlavní a vedlejší činnost
2. Předmětem hlavní činnosti Svazu jako hlavního spolku, jakož i prostřednictvím pobočných
b) Propagace chovatelství jako součásti aktivního života člověka, motivace členů i nečlenů pro
rozvoj chovatelských zájmů, na rozvoji chovatelských zájmů, (opakuje se)
f) uspokojování a ochrana chovatelských zájmů členů (V rozporu je nahlášení chovatele jen
k jedné odbornosti nebo dokazování držení různých druhů zvířat.)
§ 3 Právní postavení
- základní organizace a základní organizace specializované,
- kluby chovatelů,
- územní (okresní – neodpovídá územnímu členění ČR, oblastní, městská organizace Praha,
krajské) organizace (dále jen územní organizace), případně krajská sdružení.
4. Název pobočného spolku je tvořen názvem hlavního spolku a vlastním názvem se specifikací
sídla případně odborného zaměření (např. Český svaz chovatelů drobných zvířat z. s., Základní
organizace Říčany ve zkratce ZO ČSCHDZ Říčany; Český svaz chovatelů drobných zvířat z. s.,
Základní organizace chovatelů koček Beroun, ve zkratce ZO ČSCHDZ SCHK Beroun).
§ 4 Společné organizační zásady a organizační struktura
1. Nejvyšším orgánem Svazu je Valná hromada (NOZ nezná pojem VH v souvislosti se spolky)
jako shromáždění volených delegátů.
…Není-li v pobočném spolku ustavena kontrolní komise, o způsobu kontrolní činnosti rozhodne
členská schůze. – muselo by tam být třeba méně než 10 členů – bude jen kontrolor
4. Organizační struktura Svazu je vytvářena po dvou liniích – linii odborných sekcí a linii územní,
d) Základní organizace – prvotní pobočné spolky, jsou řízeny územní organizací (dle územního
členění ZO spadá pod kraj, okres územně neexistuje), pokud není stanoveno jinak u základních
organizací specializovaných,
5. Chovatelské sekce zajišťují odborné zájmy členů na všech úrovních svazu. Příslušnost členů k
jednotlivým sekcím je závislá na jejich rozhodnutí. Každý člen se však může bez prokázání
konkrétních údajů o chovu přihlásit jen do jedné sekce.(Nelze nařizovat.) Přihlášení do dalších

sekcí je možné pouze na základě prokázání reálného chovu registrovaných drobných zvířat těch
taxonomických skupin (druhů, skupin druhů), pro které je konkrétní sekce ustavena.
Vnitřní uspořádání chovatelské sekce upravuje její organizační řád, do kompetencí sekce patří
odborné, organizační, personální a ekonomické aspekty dotýkající se výhradně příslušné
chovatelské sekce. (Jak se to vše bude prokazovat, sledovat a evidovat?)
10. Každý člen má jeden hlas a každý delegát konference nebo Valné hromady má mandát
jednoho hlasu na každých započatých deset řádných členů, které zastupují. Kde má člen hlas,
ve které sekci nebo územním celku? Nejednoznačná formulace.
13. Usnesení orgánů je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Stanovy a jejich
změny dvoutřetinovou většinou hlasů. Usnesení o zrušení nebo přeměně Svazu nebo pobočného
spolku jsou přijímána tříčtvrtinovou většinou hlasů všech členů nebo delegátů. Usnesení
nadřízených orgánů jsou závazná pro podřízené orgány a jejich členy. Nelze zrušit ZO mající IČO
– to může jen členská schůze.
II. ČLENSTVÍ
§ 5 Vznik členství
8. Členství a působení funkcionářů nebo odborných orgánů ve Svazu je neslučitelné současně s
členstvím v jiném spolku působícím na území ČR, které má obdobné poslání a cíle jako Svaz,
pokud vztahy obou subjektů v této věci nejsou smluvně řešeny jinak. Smluvní ujednání musí být
uzavřena na úrovni nejvyšších orgánů obou subjektů. (Nemá oporu v žádném zákoně.)
III. POBOČNÉ SPOLKY
A JEJICH ORGÁNY
§ 10 Pobočnými spolky jsou:
3. Územní organizace, případně krajské sdružení. (Vzhledem k územnímu členění ČR by krajská
sdružení neměla být zakládána „případně“.)
§ 13 Členská schůze základní organizace
Je nejvyšším orgánem základní organizace. Svolává ji výbor nejméně 2x – proč dvakrát do roka,
z toho jednou do roka svolává výbor výroční členskou schůzi, do jejíž kompetence patří:
§ 16 Kluby chovatelů
O udělení nebo zrušení statusu základní organizace rozhoduje Chovatelská rada na návrh ústřední
chovatelská komise.(Bude-li mít klub IČO, rozhoduje o zrušení členská schůze.) Zahraniční
členové klubu být členy obdobných chovatelských organizací, které jsou členy EE/10.
Orgány Klubu a jejich kompetence odpovídají základní organizaci .
§ 22 Územní aktivy chovatelských sekcí
Aktivu přísluší:
1. Jednat o záležitostech příslušné chovatelské sekce v obvodu působnosti územní organizace.
(Specializované ZO nemusejí být zařazeny v rámci územní organizace, ale spadají přímo pod
chovatelskou sekci.)
IV. SVAZ A JEHO ORGÁNY
§ 26 Chovatelská rada (dále jen CHR)
Předsedu a místopředsedu volí Valná hromada přímo z navržených kandidátů. Další členové
Chovatelské rady jsou voleni z kandidátů navržených na ústředních konferencích chovatelských
sekcí. (Kandidáti navržení ze všech chovatelských sekcí.)

V. HOSPODAŘENÍ
§ 33 Hospodaření
3. Pro hospodaření orgánů Svazu platí zásada, že rozpočet Svazu určený na veškerou nedělitelnou
administrativně-organizační celosvazovou činnost musí být oddělen od rozpočtů chovatelských
sekcí a ÚKPMCH na odbornou a organizační činnost. (Jak přesně oddělit odbornou a
administrativní práci – činnost sekcí a centra se v mnoha věcech prolíná.) Základem financování
odborných sekcí jsou jejich vlastní příjmy, podíly z členských známek a dalších celosvazových
příjmů vypočtené podle počtu evidovaných členů v dané odborné sekci. (Kdo řídí
administrativně-organizační celosvazovou činnost, pracovně-právní vztahy nemohou řešit
stanovy. Kdo je vedoucím pracovníkem?)

