HLAVNÍ ZÁSADY

věcného návrhu úpravy Stanov ČSCH vyplývající z usnesení XVII.VH konané
dne 29. května 2010
Věcný návrh Stanov ČSCH vychází z připomínek, které obdržela komise od
předsedy LK ÚV ČSCH ing. Hulmana, z návrhů členů komise a z dostupných
legislativních pramenů. Dostupnými legislativními prameny jsou Stanovy
evropského svazu chovatelů drůbeže, holubů, králíků, okrasného ptactva a
morčat, Vládní návrh Občanského zákona-sněmovní tisk 835/0, část 1/3,
Stanovy českého zahrádkářského svazu, Stanovy Českomoravské myslivecké
jednoty, Stanovy Slovenského zväzu chovateľov, Stanovy Českého svazu
včelařů atd. Po shrnutí těchto podkladů a na základě připomínek ze schůze
komise konané dne 20.10.2010 v Lysé nad Labem a i z pozdějších písemných
připomínek lze zobecnit následující zásady, které bude nutno při paragrafové
tvorbě Stanov ČSCH dodržet:
1) Z návrhu změny Občanského zákona, který byl pod číslem 835/0 jako
sněmovní tisk část č.1/3 předložen minulému parlamentu PS, která tento
návrh nestihla projednat, lze mít za to, že bude-li docházet ke změně OZ,
nebude se jeho obsah výrazně lišit od citovaného návrhu. Tato novela OZ
ve svém ustanovení §§ 209-298 hovoří o „Spolku“, nikoli o sdružení.
Návrh nového OZ obsahuje 2936 paragrafů na více než tisíci stránkách a
měl nabýt účinnosti dnem 1.1.2012. Jeho přijetím by se zrušilo 194
zákonů, vyhlášek a vládních nařízení. Z jeho obsahu vyplývají důležité
zásady, které by ve Stanovách ČSCH měly být obsaženy a nemusí se
v daném případě čekat na jeho schválení a vydání ve sbírce zákonů.
Jedná se zejména o:
- návrh uvádí, že spolek mohou tvořit nejméně tři osoby (nikoli 10,
jak obsahují současné Stanovy) - § 209. Komise doporučuje
minimální počet 5 členů pro založení a existenci základní
organizace či klubu,
- členové spolku neručí za jeho dluhy - § 210,
- Stanovy spolku musí obsahovat název a sídlo spolku, účel spolku
vymezením činnosti , kterou má být účelu dosahováno, práva a
povinnosti členů vůči spolku a určení statutárního orgánu - § 213,
- Stanovy mohou dále vymezit podmínky vzniku a zániku členství,
podrobnosti o právech a povinnostech členů vůči spolku, vnitřní
organizaci spolku a působnost spolkových orgánů a způsob použití
likvidačního zůstatku nebo určení, jak se tento způsob stanoví –
§ 214,
- §215 obsahuje pojednání o různorodosti členství a vymezení práv a
povinností, které z různorodého členství vyplývají. Stanovy
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umožňují založit pobočný spolek jako organizační jednotku spolku
nebo určit, jakým způsobem se pobočný spolek zakládá a který
orgán rozhoduje o založení a zrušení pobočného spolku.
- Stanovy mohou obsahovat různé druhy členství ve spolku - §216,
- §§217 – 226 obsahují způsob vzniku spolku, pobočného spolku,
ustavující schůzi atd.,
- § 227 obsahuje členství ve spolku, přijetí za člena, výši a splatnost
členského příspěvku,
- § 231 obsahuje seznam členů, zápisy a výmazy členů,
- §§ 232 – 237 obsahují zánik členství,
- §§ 238 – 240 obsahují organizaci spolku, statutární orgány a
funkční období, kooptaci členů,
- §§ 241 – 250 obsahují pojednání o členské schůzi a dílčí členské
schůzi, zápisy z členských schůzí atd.,
- každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů - § 251,
- §§ 253 – 257 obsahují platnost usnesení členské schůze a možnost
navrhnout soudu její neplatnost do tří měsíců od jejího konání nebo
kdy se navrhovatel o jejím konání dozvěděl,
- členem kontrolní komise nemůže být člen statutárního orgánu a
likvidátor spolku - §§ 258 - 260,
- §§ 261 – 263 obsahují možnost vytvoření rozhodčí komise a její
náplň,
- §§ 264 – 269 obsahují zrušení a likvidace spolku,
- §§ 270 – 283 obsahují fúze spolků,
- §§ 284 – 298 obsahují rozdělení spolku.
Paragrafové znění je uváděno z důvodu posloupnosti tvorby Stanov.
Ve výše uváděném paragrafovém výčtu nejsou obsaženy všechny
odstavce, neboť pojednání o spolcích je na dvanácti stránkách.
Návrh nových Stanov by neměl odporovat obsahu Stanov FIFe a
Evropského svazu chovatelů drůbeže, holubů, ptactva, králíků a morčat,
zejména ustanovení o tom, že ČSCH je neziskovou veřejně prospěšnou
organizací a při své činnosti se zdrží jakékoli stranické, politické a
ideologické činnosti a je stranicky, politicky a nábožensky neutrální.
Zavedení centrální evidence, každoročně doplňované k přesně
stanovenému datu, která bude korespondovat odběru členských známek,
což je to nutné pro hlasování a tvorbu finančních rozpočtů.
Stanovit pevné procentní podíly z členských příspěvků jednotlivým
článkům organizační struktury Svazu. Komise navrhuje 15% ZO, 35%
OO a 50% ústředí.
Stanovit zásadu, která by umožňovala všem voleným a jmenovaným
funkcionářům Svazu obdržet náhradu hotových výdajů spojených
s řádným výkonem funkce a z vlastního rozpočtu organizace
funkcionáře, pokud o to funkcionář požádá. Dále tito funkcionáři mohou
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obdržet odměnu za práci nebo řádný výkon funkce, kterou jim schvaluje
orgán, který je do funkce volil, a to rovněž z vlastního rozpočtu.
Pro jednotlivé orgány na všech stupních stanovit pevný počet členů a
vymezit, kdo je oprávněn nominovat kandidáty a jakým způsobem.
Navrhovaný kandidát, kromě obecných předpokladů pro výkon funkce,
musí mít potřebné zkušenosti odpovídající organizačnímu stupni kam je
navrhován. Určit funkce s pravomocemi statutárních zástupců. Počet
členů každého orgánu musí být vždy lichý.
Stanovit zásadu, která by zaručovala tajné volby na všech stupních Svazu
a tomu následně přizpůsobit i Volební řád Svazu. Ve volebním řádu
přesně definovat pojem většiny. Hlasování přizpůsobit systému
akciových společností (síla mandátu = počet členů, které mandát
zastupuje) nejlépe tak, že každý delegát obdrží před volbami hlasovací
lístek s počtem hlasů odpovídající jednomu hlasu na každých
začínajících 10 členů.
Stanovit přímou volbu statutárních zástupců na všech stupních
organizační struktury Svazu (Předsedy a místopředsedy ÚV, předsedy a
jednatele u ostatních organizačních složek) volenými delegáty (u ZO
nebo klubu členy této ZO nebo klubu). Zvolení delegáti na konferencích
ÚO mohou volit týmy v čele s kandidátem na předsedu ÚOK nebo
jednotlivé kandidáty.
Stanovit funkční období v rámci Svazu na období čtyř let. První volbu do
všech orgánů Svazu uskutečnit do jednoho roku po schválení Stanov a
stanovit první funkční období na dobu 2 let s obměnou ½ + 1 voleného
orgánu a po dalších dvou letech volit druhou polovinu.
Omezit funkční období statutárních zástupců ÚV ČSCH na dvě po sobě
následující funkční období.
Stanovit možnost odvolání funkcionáře orgánem, který ho do funkce
zvolil na návrh kteréhokoli člena tohoto orgánu.
Jednoznačně vymezit pravomoci všech orgánů na všech stupních
organizační struktury Svazu. Změnit název generálního sekretáře na
ředitele sekretariátu ÚV. V této souvislosti komise doporučuje provést
audit sekretariátu ÚV a na jeho základě provést jeho event. reorganizaci.
Stanovit povinnost svolat mimořádnou schůzi na všech stupních při
žádosti nejméně jedné třetiny členů.
Zakotvit práva členů vznášet k orgánům Svazu podněty, dotazy,
připomínky, návrhy a stížnosti. Povinností orgánů svazu je vyřizovat a
informovat o způsobu řešení ve lhůtě 30-ti dnů, v odůvodněných
případech 60-ti dnů.
Členem Svazu může být osoba starší šesti let. Do nabytí zletilosti osoby
je její členství podmíněno souhlasem zákonného zástupce. Právo
hlasovat, volit a být volen získává člen nabytím zletilosti.

16) Členství je založeno v jedné základní organizaci (všeobecné či
specializované). Členství v klubu je podmíněno členstvím v základní
organizaci. Kluby mají právní subjektivitu především za účelem
získávání dotací, sponzorských darů, majetku a založení účtu. V této
souvislosti umožnit přidružené členství a specifikovat práva a
povinnosti, které z přidruženého členství vyplývají.
17) Do členských povinností stanovit zdržení se jednání, která by
poškozovala zájmy a dobré jméno svazu a jeho organizačních jednotek,
dodržování vůči ostatním členům ohleduplnost, vzájemný respekt a
zásady dobrého soužití.
18) Vypustit ustanovení odstavce 4, § 30, které nad rámec omezuje
vlastnická práva k nemovitostem.
19) Vypustit ustanovení odstavce 7 §4 Stanov, které nepřiměřeným
způsobem omezuje volbu sdružování se v libovolných spolcích. V této
souvislosti stanovit povinnost uvádět na kandidátce, kromě jiného i
členství a funkce v jiných sdruženích obdobného charakteru.
20) Pracovní či jiný obdobný poměr voleného funkcionáře ke Svazu
podmínit souhlasem orgánu, který ho do funkce volil. Člen kontrolní a
rozhodčí komise nemůže být členem statutárního orgánu a likvidátor
Svazu.
21) Stanovit slučitelnost či neslučitelnost funkcí ve Svazu, včetně
zaměstnaneckých poměrů.
22) Valné hromadě přísluší schvalovat Stanovy, Závazný výklad Stanov,
Kárný řád, Volební řád, Kontrolní a Rozhodčí řád.
Komise dále XVIII VH ČSCH doporučuje, aby tato ÚV ČSCH uložila :
- zabývat se opodstatněním fungování samostatné ÚKPM a efektivitou takto
vynakládaných finančních prostředků a zvážením přijetí zásady, která by
povinnost pečovat o děti a mládež ponechala ve výlučné kompetenci příslušné
ÚOK. Příslušné finanční prostředky případně přerozdělit ÚOK dle počtu
mladých chovatelů hlásících se k odbornosti,
- zabývat se stanovením rozpočtu částečně společného a částečně samostatného
pro jednotlivé odbornosti podle počtu členů hlásících se k jednotlivým
odbornostem. Komise současně navrhuje uložit ÚV zpracovat zásady
samofinancování.
V Praze dne 3.listopadu 2010
JUDr. Michal Danišovič
předseda komise

