
STANOV
LesKeno svazu ocnrancu p

1. Pos|ání á .i|. svaŽu

r  če$Y  ý '  o . h ' " 1ů  p t ' t odY  l odh -o1  s . a .  e  oob ' o \ o l T  \ o ' L :Á

l ? 'É  Ýo . L ' "  J | ' ? 1 '  L - " r  o  o  | ' a 1 J  p l i o d ,  d  : i ' o '  : \ 0  Ó t -  ed i
řádem.eské r.pub|]kyá svýmj 5t3Ďoýami a směÍnicém'
2' svazje p.ávnickou osobou á VykonáVá činno*Vsou|adu se ýým

92
svaŽ púsob'na územice|éčeské |epubjiky, sldlam 5Vá:uje M c|re ská 4al5' 140 00 PÉha 4

93
Pos]ániF sjé:! j: oc5Íaiá 3 o5nova při|ody' kaj ny a 'vo'nlho pÍoířédi, gko|Ógic'lá vý.hova a

' Toto pos ánlnap ňqesvazzeiména lim,'e

á) obhajuje pláVo občanů na,dÉýé iiÝotníproltředi, nápomáhá hi]šlovd pÍávÓ ob&nů ná vřá5né
op ' Ó {  éo  .  p1 .oo '  ' 1 ' o ' o 'ť '

b) s € zapojujédo lvÓrbyzákonů a Óíďnich obe.né záváznýťh pÍ;vníťh přeďp só ajný.h do|tumenlil
V ob]aíiochany přirodyaž Votniho proíiedíá,áu]imá k n m stanoviska'

c) se podi|ina pÍo]ednáVánizáměrůV Ób|a*iúzdmnibo p ánoVáni, V}dářen'územnl.h qíéňú
eko|ogkkésEbi|Íy, posuzoVáníV|iVu na 'ivotnipÍÓíředí a dďšich koncepčni.hdok!mPnti,
účaíníse správnich řízeniíkajíci.h sé o.hÍaíy přiÍody a žjvotniho proíředj,

d) podi|ise ná činnoíech vo.hÉné přirodYa životniho prÓíiedi které v}p|ýva]iz přilIušnÝc}r
mezináÍodnich úmIuv zavazujíckh ČR,

e) pÍovádíakliýnipoÍadennví, odbornou, vŽdá áVa.iaVý.hovnou.innoí' &|áínidúra, klade íŽ
Vý.hovu dětía m|ádeže'

i vede svó č eny]ofttniobčanY kakt]Vnim o.hnnářlkým formám poblru ýpřjrodě aV Íáfi.ilvý.h
možnonÍktoňu \.yÚá ři pÓd mínky'

g) podííse, předevšimve spo ÚpÍá. soÍsány íátnísprávyo.hrcny přírody a kÍa]inyče5ké
répubIky, ná zajiíěnipóče oVlechnykatego|ie.hÍáněíý.h úŽeňi, památné íÍomy, pírodni
palky,významné kiajinnépNky, o &|áíě.hráiáné av,á.né druhy Ío't|in a žvočichú,

h) ÝyhlédáVá hodnotnéa význannéčást pllrdýakíajinyanavrhujejéko.hÉné,podi|isenó
výkonu s|Užby*Éže přkod'

i) pomáhá udržovata obnovov* h *oÍickéstukturyknjny á p.opa3ovat gko|og.kyvhodný

j) podi|i5e nao.hÍané,obnoýěawuživánlkukJrnkh p3háteka oíďnich dok 3dů kuku|iho

k) provádívědeckou, ýý'kunnÓu, edični pÍopa8ařni a osýétovoÚ činnoí,



íu,..'
UpEcuj. s tuefukýrl' tahBnitnlmi . n€žiíábdnlmi oB.Ila..m|' J.drcíiwi . ini.i:tiwfii,

* abýv.li ďh6rcu !|imdv a tirctniho ploířÉdí ' b Ejň.n. Ý ob|l9&dl fu.nřnió

!'yznrhÁ. z h|ed|s|G o(hEný

n) p.ovádí ho$od.&l@ .|.noí tjm.n. v ob|as p.t€ o pňódu . iiwtni pEíňedi, z€mědě|Ňi .
péč.oŽe|éň.topřed.vllňkŽJ|štěn|pbíňEdk!prcnapln.nlýéhopoíáníá'/ýšéuvedené

o) podpoÍ!'. šátt' fuítť(}ý foch'
2. č|.nsM w sEtu

'- c|.níí E sn'U s 'oz|ifuj. na d.Brvl v ák|.dnl oí!.nil.d ..bo indiýidu,.|ní č|en9t,l pli
Úíl.dní výton.. ňdě {dák I.|é ÚvR).
2' zv|.!t.lňl fo.m.ňi č|en&í /lou

b) .kn'lvÍ d&í ý ko|eki@cn m|.Óý.n oó.áncú ďÍrcdy ldák té' j.n .MoP") l! 12 odí' 4 plÚ' d)]

á) v ..k|.dni otr.n|Dd (dá|. ].n zo) Eíik. ózhÓdnulÍň čl.Bk. schí'. .. ,át|.d. pňh|.!kv do zo
á zap|a..nlm čt.nského pří!p.vk! ok.ň'lk.m reglstí.c€ u Úv&
b)vži|ká Žáp|aQnÍm č|ěnského přkpěvku a rěsistÉcÍ u ÚstiedíívýNonné Édyvpiipadě
ind|Ýlduá|nlho.].nttvl.
2' PodmÍnkou nn|ku rdinn.ho .bnstv|j. 'áiám o č|.Ntvi akspoň dvou o$b z řdné rcdhY. z nich!
n€jm.n. iednr ]i! í.ršl 13 |.|.
3. (oi.h|v!ím č|.n.m mů!. být plánlctá ojÓba, popř. ',ická o,obi oprávněh. t podnikánl,
Éfup.vaná íým Wdou.'ň, Dopi inýň pověřa'm záí!p..m, kt..ýl. opl.vněniédnÍ j.jín
jmén.ň.Ko|€hivnl č|.n*vÍ vzn|k! !Évř.nlm piFmn. dohÓdy iubj.k|q kt.rý ňD€ býl lol€ktimlm
č|én.m 5 kteólto|l 3|ožtou sv|zu která ňá lrávňí sobj.ktivilu'
4' č.stné č|..ství ňohou ví|ó.říě !dě|it orgáÍry sv.'u'
5. U č|.nÚ sEd m|adší.h '5 |.l c k€ ýnil0 vyžadll. pBemný 9Uh|ó! álonn.ho áíUp4'

9 6 'řávr . povlnň6ť .|.nó

. př.dk|ád.tvhínínáv ry, podněly a ]niciatiry, |Íitkké plipominky,

. úč.fun e ý.zo!ýÍh .kcl

. požfuát d.nslÝth výhod . poct svázu,

. t.p|a'itČ|€nikýpňlpěwk na pí|!|u|ílÍoryl.mhu íanov.n.m WR,
. do&žd.ór sr.novY' lDdpo6Et pÍogÉíEvé .lk swa.

2. .l.n zo má k@ň. Uvedený.h í.áv a povinnoíí |l.Ó' sÝaz! pds .ozhodov.t h a$váílň, vo|it' a
lo pokudj€s|alšl15 |.l a býtvo|.n, po|@d l. staÍší13]e|,dovš.ch oíBánú sv.ru, ne.l|ld|é



ulnélenízo č eném s h|aseň poÍadnim (913, odn a pkm a) Č|en5kýpřispĚvekp|atič eízo
pÍoíi.d.idvir své zo Da|šipíáE a povinnÓýi člPn. 20 ři]iný.h svazovýth olBáíů
9húze zo Ěi pii'|ušný 9a?ďý oÍgán
]' PÍáva a poýinnoíiko ekliVnlho č enavýp|ýVajj] pccňné dohodyo k
a povLnnÓíj č|enú MoPstanovisněrn.i uvn
a' c €nný ř|en]e,pÍoitén p.vinrcí i !rat il .|énskÝ piGpéver ' oí áh' práva a povinno!i!e
oíÍnkh Ódíavcú lohoto paEBíaf !
5, svaz posk/uje moÍá|nia právníochÉnu i enúm poíihovaným:ajéjjch poíorg a ř nnoíVob *t

dy, je' jsouv$u|aduk stmowň ýa,U svazvléloob|ast

6, V připádó rod nného ř eníVi ma]i práVa a pov nnoí dk odí r Vš ch^ př h ášeniř|enové Íodiný
Podrobno Ó Íodinngm, česlném, koekl Vnim a ind'v]duá]íiň č eiíviíanoviÚVR směÍni.i

b)pÉVomocným ro!hodnUtim přis u!nÉhÓ olEáíu Žár ódniolgatr E.e nebo 5v'/u ov.ylÓuť.ninEbo
odněti čeltného č|enívi ('3 odí' 9)'

,, Óeúfoi'zi.ké osbydá|eaniká nesplněnim zái|adíit|enlki povinnoíiŽáp]a!itĚ| €nsky

]' Ko]e|t vnič]eííýldále zan lá,půloby Uýedenýň v pkmnédohodÉ o ko akivnim ř eíývi.
4' Rod'nné č|ennvi!aniká iokám'ik2m, rdy nenísplněna pÓdniika ! s odí 2 Múievšár dojn
k piechodU náj!nou íorňuč].nívi

' 3 oilriP|ináhí odpovědnoí ě|.nů sva:u
1' č|en svazu ie dÉop|ináÍňě odpovědiý !á dúcip iná'ni pÍenupgk

2 DÉ.ip inárním přeíuprem se rozumi
a)uaýiněné por!šeni povinnoni íanovený.h právnim předpisýoo(hniĚ pinody, nvohiho

b)úmyíný t . íný t i t r ,  nebo
.) záVažni nebo opělovné zaVinén
3' za di!.ip|]i.rni př.íupek L,. čl €nďisváŽu uložil ňěkleré z nánedÚltri.hd {ip|]n'í.h oDalien'

b)vy oučeni,e zák adnioÍgái'óce (ýao rebo odně1ireínóho řkĎN]'
Vy|ouřéni7€ základniorgáni,a.e lsv'U) nebo odíělič.íného ř.nsviňá,a n;lled.r dÍálu
:púsobi|oíi íát s. rnovu č|€nem svau po dobu nánedujk'.h lii |ol oÍ3ái pi's|uiný pod|e odýavc.
9 krozhodováníodi5.ipjinínií p

4' Dis.ip inárníopaIieniw|ouieni7e zák]adm ďgan á@ (ý'u]rebo odněliieíného čknnviL €
uložil pouzev piipadě úmys|ného,áváiň.ho neboopětovneho dts.ip i

enij. mojné UpÚíÍ, r.í|jže]e riejmé, i € ým01né pÍoiednáni
d]s.ip] nárniho pieíupku povedd l nápnvě'

jedial, jeí|i'e ÚpLynu|a Ihúb dýou |.t od]eho 5pácháni.ebo
od p|avomocnEho ío,hodnuťpiis|Ušnéhoot8ánureicjno mo.i' kp.ý
přest0pel nebo !a lleíný čin



'i Íi |sc|plinárnlpřestupkyč|enúsvazuprcjedÓávajldi$ip|náÍniromisézák|adni.horganizacinebo
.é \: dnJd|ý'p|'ra'n' rom'* r' árLdé p|!eTnýc| pooritič|eni s'a'.'

r{t}t .,'0" * er- s*- a.p*'rr o*,plinÍ.lho přěíupko, a o o|oženídis.'D|ináln|ho."áýr}..-íÍbn!rá khú,e ák|ódní oBani...e na :,lbdě náv.hu di$ip|ináhi kÓmiý zák|adni o.ganDa.e,
b} U'rř.dni výtonná Éd. ía ák|adé návňu Úíi.d.í di*i!|i.áňi komi€

x pňj€ti o.hodnÚrí o discip|inám.m př.íupku, h.rýň 9 utliídii dG.ip|ináÍnÍ olatřeni w|ouč€ni
!e ák|adn. oBaniŽc. lsvazul rebo odnětí..!tmho č|en!Ni, j. Iřeb. 9!h|asÚ lňDětinoyé věttiry
v!*h .|.nú .t€nské *hú2 ák|adni o4an'.@ n.bo Úili€dní v'YkonnÉ ndy.

9' Úíl €dní výko.ná 'adá wdá směmici, ll..á íanovl d:|ši plavid|á pÓíUpu pň píoÉdnávíni
. o,hodoýá n i o d kcipliná Íniú přestu p.í.h č|..0 sva z! ldilcip|iná Íni řádj

1'.inovnltem o€ánů svazu mů'e být zvo|énj.n č|.nzo íalll13 ét
2' oofunk.ljsou č|énové 20 Vo|enlpřk|ušnýfi oÍgán9ň 5Vázu' Čiroýnikse můžé sVélUntcevzdát
1ebo Ťúle by1: lunvF odýo|ar l r o"aŤr' Í.djéj 'JÓ||
3.51.tutárnÍm záíÚp.en oBanřačnÍs|o'kysvauÚ 5 pr.ýnl5ubjélrivilouje přědleda
4. Da|šÍosoby mohÓu zaíupovď oígánhaťn|!|o!ku pou.. na zák|aděpGemnéhooprávnéníoÍgánem
plL |Ul.é o.ga.izačni s ložkv nebo p kam ného povělen | 9?.d 9d o u '
5' sraluláhímŽáíop.ém ÚvRje pňeds.dr sva,u'J.likp|atnoíipíávního úlonu WR předeosáoa
pÍ*ňná forma, je tř.ba podpi5u nejméně dvou oprávněný.h o9b' DíUhá o5oba opfiivněňá lpo'u
3 pi.ds.dou 5!.2u je ýronný mílopřéd!.dá sv.ru nebo ř€di|e| |Gnc€|áie ÚvR' oa|ší o$bt mÓhÓu
MopÍávněnépouz.pnennÝmrc,hodnúim Úvn Řbo j.jiho přéd9dniďa'
6' p@ádě.í pňedpisy ÓÍEánú svazo mohoÚ íandi', v jakém Íoxahu a za ]alýcb pódmin€k oohou
jmén€n svázu iednat i o'blíi č|enore rěchlo oÍs.nizóčni.h íož€k
7. činovnlk odpďídá u a svou činňon re funk.i lomu oÍráňu, kt€rý jej !olí'
3. Kon'l.kl zájmú či podjatoí činovnikj v r.m.l lédňoniÝý.h oígaiiračni.h 5|ož€k čsoP ř€ší iedna.i

3. Dětl á nládež v. sv.zu
!10
1' součáltlčinnoýisvazu ]e DÍáce sdétm]a m|áde'i
2' Děti a h ádež pÍacují ve svazu zejňéná V MoP přioÍ8ani:áčnkh dÓžkáth sva,u spÍávnj
lubJ.rtivitoU' VedoudMoPmu5ilp|ňovat podmlnlykbd.né na. noVnitá s €zU BližšlpodmintY

4. organi'a řni JtřÚh u.a, o.3ánná čn í 3|ólly . zál|ad n í pÍiň.jpy Ún.osti
a11
1' oíg.niračni s|ožky svazu Fou:

bl úz.mn. a zájmeé i|ožky d|€ ! 1z

2' č.nnoí vš..h ý.z@ý.h oÍBánů F ,a|o'én. na píincipu Vnilíoýa:ové ddnokraciq h€.á p

.) vš.chnyorBánykvo|ízdo|a náhoru'
b)vš*hnyo€ánvjsouusnášénk.hopné,]9.|ptkomMVětšinákh]a\ovánioprivněnýťhřeiúči
d.|egátú, ne.l.|i Vesbnovách up.aveno j]nal
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i: 'Yá ]
c l r eš| \ . l ám lhod1u l ' 5ep i i i ' f l ' ' v . Ú ' nouhás |Dň 'oŤ1\L . ' po r Jos l a1N '4 .ď1ě rc " ' t^dJ i '  ' . i . ' ' ] , '
věL!inujnoL:vpllpadětovno!linasúro,hodu|eh|áspied\Pdal'(|ho'i
Íoáoded *mn.'nělPn('Lnovekm toehu' \. ] '

d)pňlaté us*í|l.závazňé pro vš{h.y č|env svazu, ktéříjsuv působnoí orgánu'ján' usnésénl

ě) oBán odpo!ídá r. svou činnoí ié 5|o'c. svázq kt.íou bY| Uí.nÓven,
íl č|én |@ntfulní ' @iŽní koňis. (dák jer (i(l, popř' Í€vúÓr, íe!ňi být součsné č|en.m ]iného
vo|eného o€ánu ná témž íUpni,ánii|eoen l(RK na nelb]lževyššlm í!pni,
g) všichni i]novní.i ]su odvo|at.|ní or3ány, k.íé j. ťo|i|y'
6' vo|bv do úíř.dnlch oBánú ibu rajm. způsb s|.b dÓ oÍBáóú Ý 'ák|ádnich organiŽá.ích uÍ.Uj.
č|enská ÍhúŽe' zplsobvoIéb do úzennich a újmoÝý.h oÍgáno]ádán pis.nnÓU sm|owou
sdru'énýchzo'Vo|ebn|ÓbdoblJ.lříleté'Po|desné.]iběhemVo|.bnlhoÓbdobipočetčl.núvoLeného
oÍgá.U pod h..ni.i 70 '6 p|ného sbw. ň!d býl pÍ@.dena dop|ňoii.i vo|b.
7'oB.nLáčnis|ožkysvázUsprávnisub].kliýitoÚmohoupřiimálpoíesioná!nlpÉ.ovnikyčiziDďal
profelonálníapalá1y k phěnl svý.h Úko|ů'
3. Vše.hív ÓÍganD.čni '|ožly sv.zu íedu'i ve ýé činnoíi poíání svazu pod|. 5 3 a nésměji wijel
činnoíi, k.íé by Ž tohob podání ziejmě wbořova|y,

1. x ab€lD€.ení úko|ú 5!aŽÚ qh|.šUji vo|.né oqány pÍogÍamy, p.o]ekty' kámpaněa da|!iahiýity

2' ce|osv.,ové aktiviiy wh|ašu]e ÚvR ie8ioná|nial|ivilylYh|aiujiú, €mníazá]movéoÍgánysvá,U
. zo, mkhl ak'ivilv ,ák|adni oreaniza.€. Na aklivilá.h se fuhou podi|ét ' íliňi oÍc'nY ! iníhú.,
gnolodw ob(i i li.é práýr'ct é . '!.|é osobÝ 1L zeŤýÁ ' 'l Et 'i{

3 kzájr$ěnlvyh á!..ý.haktvit nohourc|.néor3ány'i,oval poÉdn', pE.ovnia koold načniakli!'y
a p.:.ďn|sku!Í'y ll|oby, Édy, *k..apod')doěsnáho nebo i|Na|éhochaEheíUa lé,3lánNil
odboňého Ódpověd.ého galanl.

a' k p íěnl nékteď.h .V|áštních íunkcíFouvÍámcisva,U Žinováná úč€|ová ž.řizgnia s ožky.jeji.h
činnon,ališluiipří'|ušné zák|adnioíganha.e nebo ú'.mnía ájmovésLo'|yl púvn]sobj.klvitou'
Úče|ovými DiÍIeními a složkami piedeGim j$u

c) íanice pD handicapolaíé 'ivo.i.hý ČsoP'

o nlivš(ěn..ká c.h a dalši tuí.slictá inlÍa'tu|tuÉ
5'négioí.|ni. €nl6tsoPseŽiiŽujil,ajištěni epšikooÍdina.evt..hčinnonis|oželsvazuvÉm.i
.e8ionů 3 t posioVánÍdobÍéhÓ]néna.!0P vÍ.gionu návenek'
fkoc€.r. čsoP ,. Ž.iŽuji k zaji!ění €ko|ogi.lé vý.how osvětY' vdé|áýáni . !'opa€a@
stánice p.o handicapovam livďichy čsoP ,. zňu uji k r.jištění péčc o vo|ně ž jkj živo.řhy,
n€schopné v důíedtu Íáněňi n.bo jiných oko nÓíi !ámoíďné exiltence V přÍodě'
|(Ó|ehivy MoP * 'izuji l ějiltě.i ekol.gi.lé výchot,y dětký.h č .ní čsoP
6' Podmínry po ,iiŽď'ni a čin.orl úč€|oÝý.h zařízeni . íož€|! j.kol i podrcbnoíi o jejlch úko|ech
a funkcich íanovl ÚvR smě.nic|'
7. sva' Vykonává na rák|adě UsňeýnísněmulunkciNáÍodílho po!.úr.véhÓ spo]ku sce|oíálni



,--::-.i

'fr}|a^..i, 
wř-r*1 r"*.. -Eň.ovih spo|tůve ý$ L Léctlo slanoÝ' zaÓdoobnl' h podm'í.!

r: Áí'e úvn Udé|il'k'edil*t|9bi.klůmmimosvrŽ

9: Funkc€ pozeňkwých spolkú, j.kož i Nárcdnlho pozemlovéholpoItu spočíVáýo.hÍaně aobnově
k u h u mího a přltodňiho bohalstv I Gské ..pub|iky p Ío5l ř.dnictv im na bývá.i a výkon u v|aíi ických
n.bo jinkh práv l pozeň!ůn a í.9bám výzEmným z kuh!.n.ho .ebo piftodo*d.ctého h|.diska.
10' PoŽehkya gt.vby lq oná|nÍho, náÍodnlho něbo meŽiĎárodnlhový,námuvpéčipozenkových
s!o|kú rúž€ ÚvR M jejich návň ..nilikovat' Gňi'ikacj ÚvR E.Énluje iádnou úďlbu lkhto

11. Podňlnky prc.iDdánÍa čiňňost poz.mkot{ch spo]lÚ. NárodĎiho pozémkového sp.ltu,jakož i
l.iléÍia .lÍedh.ci a @Řifil..i í.novi ÚvR n6.nicl

5' zál|.dni 3ložkY 5@u . |.iió ď8ány

1' zo * uíavuj| pod|e úr.mniho řbo rálmového pÍin.ipu'

2'2ov,niká !Šnésen{m ustávujicíl.hů,é' pío Ú*ávenízojeliebó nejméně 5osob.tar!ich 13 |el' Jej|
oíavenlpodléhá p.ýinné rcgút..|! ÚvR' V 'ám.i rcg]stE.e piidě]iÚvRzo rc8iŠtnční číl|o, tteÉ
n.ní pov.nno! 9učás|i nářo zo' Uin.ý.í o uí*ni zo iabývá účinnoíi l; okamžikem ÍéBilta.e
zo U ÚvR' B|jžší podminkv upÍaVl ÚVR směrni.i,
3' oÍ3ánÝ ták|adnÍ oBa.iraceisu

.) kontfulnl a ÉvDní komke l@izoÍ)
a' Óenská s.hů'éj. iejýý!šim o'gánen zo' svo|áýá jivýbo. nájfiáhějednÓu íÓřně (včelně Íhú!.
výDčno, pi €mn. i neiméně dwuMennlm pi €dlihem N€ni|j řádné w|.ná .|en*á *hú,e
Úsnášénb.hÓpná, ňúže výboÍ po p0|hodiíě po jéjlm p|ánovaném lačáiru Éhájil náhEdnlč|ěnskou
*hůzi' ná lt.lé se 'ozhodqÉ nad'olÓvičnivělš.nou piítomnýchi|.nÚ.

.)prcjednévá všě.hnyotáŽlý č nnoíizoVčetně č án5ký.hzáležío9|l' Ío:hoduje onkh, urťuje
oíatní p@iňnoíi ' píiva pm jcdrcdivé loÍmy č|éň!ú múl. íánovil č|enlNi s h|aEm .orhoduii.im
á po.adnlm' přlpadně čalá.llhůlu pro př]áťdozo,

b) proied.ává a $hva|Új. zpíáýu o činno''i výbofu za obdobi od pi.dtházejíli č|en*á *hůzé'
.) kÓntrluje p'á(ivýboru20' xRx {ÉVi,olá)a podle potieby je dop|ňUjevo|bo!,

d) rřDuje komi9' !iíladně daš| pÉ@vnI r inicialivn]akl]vy.
é) má práÚ Uk|ád.r úko|v výboÍu zo, KRK (@izorÓvij, oslahím komilim, akliyům i |a'démÚ ,.

q íoňoduj€ o p.ď.dění hBlodářllc činnolti,

3)rÓŽhodujé o nak]ádánís nemovilým majetkem oigániŽÍe' n.pďěři itouto pravomodVýbor,

h) zř'U'. úč.|ďá ..řiéni b.z p.ávni $bjekliv'Ý (í, odí'a)'

j) íáVrhuj.arc|iíézánop.eči d.l.gáÝdo jiný.hol8ánú syrzu,
|l |řípŘlnďou vělši@u v!.ch č|enů zo Íozhodui€ o 'fušeni zo'
5' VÝočnÍč|enská&hůzé* koná].denkÍát íočně Jej' ú oha]eobdobnáialo běžnóč|.nské *húz.,

á)hodnotlčinnÓÍ'. Uplyňu|ý ka|.idářnÍÍol as.hva uje p|ány na iá9|ed!jí!lkaendáln'rÓk,



b) pojednlvááschva|uje,právuohospodaiení,lpnvu (RK lÍévúora)a inÉdďnařniarjvř
.)ÝhvaIUle pIán ř nnoí' zo a le]itozpo.el ňa pi'5 uiny Ío|, l :
d)n€jménějednou za lřiíÓryvo|iprc ur.ené Vo|ebniobdobivýboízo, KRK (.ďieÉ]' \' 

]-.'::
6' Výbor zo je n€jňéněiiič Enný'rvoii]ejpř €dseda' hÓ!podaiada iič|enové (např' fiistÓoředseda,
]ednate|). Č|enská Ýhů,e mů'. ÍÓzhÓdnoUto přiňévolbě] €dnoťvý.h řivšeth ř novnirivýbduzá-
svou činnoí výboÍ zodpovidá č.nlté íhú,i.
7' VÝborzo d|e u5ne5e.i č|enlký.h ÍhůŽi,éjmén.
a ) i i d ič innoíahospoda řen i zoVÓbdÓb iň .Ž i i ed io t ] výň  č € n s |ým i l . hůzem vsou|adu5e
scnovam a 5měÍn cemiÚvRa úsťÉdnilÓnÚoInia Í.V,nl|onke ldá|ej €n Ú(RK)'
b)zajišluje č nnoývjádnol iýý.h ob a5tech konkétiiáke,
c)zpra.ovává á bjišlUjP polřebnou dokumenlac zo'
d) kooÍd nuje, popř řidi .innoí kom si a da ti(h pía.ovnich a nk a1ivnich ak Vú,
e) zajišťUje pÍovádění ho5podář5ké činnoí]'

í Ukrádá Úko|yĚ|enům výboru a Žaměstnan.úm zo,

B ) jmen0 j . aodvo l ; váĚ inovn i kyodpovědnéDťinnoíúčeový . l r a ih € n i de913 'odí '4g )á
Žajiiluje opiimá|d pÓdmiikY pÍo řinnoí těrhlo Žali:.ni'
výbol F schá,i d]é potř €by či d|e r.,hodnuli i|en9lé Íhúze
3' Pňedseda zo a hospodáizojlouodpovédni,a hospodáiPn]zo ai do doby pisemného piedáiía
převzeríhospodařenízo novýň pied*dou. hospodáiem ngbo lrv dálo'efr zo'
9 ' Pď innoí i2o je taždďočnĚdo| rn .éb ře :nap i ( |u .n .hoío rÚ ,anďÚvRp ieh|edoč innoízo
vup|vnu|ém Íoce, včétňě,ňén v Í€s ííaťiU ÚvR, áÓdvodyz čl €nlky.hpiispěÝkóza ÍokíáÉji.i Na
zák|.dě loholopieh]edu a odVodu r č|.ňjry.h pílpěv|ůvynáviÚvR Í.siltaini|úl, k1erý má
plalnoído 31 biezna roku nádedu]i.iho.

a)ÍoŽhodiutím č|en!ké schúzé Ó zÍuldnizo zoic Íulon. re dn uV.dtngmuv rc?hodnúi'jinak
dnem, kdvlo|oro,hodnutíbyb pnjalo'

b) Dzhodnutim ÚVRv piipáde.h ]
. kleln €.|ipoč€třlenú20 pod ] osobyíáriit3 ]et
. porud zo nésp|ni pÓvinnoí pÓdl ny.hÚpomin|á.h' neipozdě]i
však vteÍminU do konce přÉ ušnéhÓ ka|endáinjho io](u
11' ÚVR může rozhodnoul o ÍJienizo].í]j.:
zo Vyvijičinnoí, kteÍáje v ÍoŽpolu s pÍáýnldji př.dpisy ncbo dobrým mnvy, a poštoz!]e lim dobíé

zo VyViiičinnÓí, kteÍáj. v ÍÓzporu se5b^Óváňi
12' ( přijetiro/hodnuli ÚVR o Íušeni]elřeba souhlášu tiipó1hoVé !ětš iýyie.h i.,ich č enů

a)dnem výma,u, Íecista.e zo U ÚVR' krerÉmu piéd.há: iojiÚU! €nis ikýLda.inebo be/ |kV]da.e,
pře.há,írije]ímaje1er na práýnihÓ náíUp.e' L]ký dá.e so ncvyž'dlie' ,Íuiuicr se zo' rleíá nemá
žádný ňajétek' MajeikovévYpořÁdátrizo 5e iidiuíanovenim ! 20

1. Úířednimi orgány svázÚ j$u

b) Úířednivýkonná íada (ÚvR),



íln.** |onÚo|n a revrn lom !e lurRl )
. ; ' " . ' ,ň" i ' ' r I ' . -e"* .sEzUjesrem, l Ie rYreImren de|egátyVo|eným na,ák|adě vo|ebniho řádU
a \:'''-' .'naviženého ÚVR a schváleného sněmem

7 
- . l vo r "m.obooo ' r /R

\ koň.é1řetího kalendářniho Íokuod Íoku V němž probĚh|a voLba, TeÍmin a mcto konánisnému
.-ťáiÓví a sněm svo]ává ÚVR' Mimořádný sněm svo|á ÚVR dotřimĚ9ců ode dnP, kdyse ná ton

Usnés., íébÓ kdyÓ lÓ pGemnĚ požádá a|espoňjedn; třetina Zo Í€8Étowný.hw ýa!
4' V připadĚ, že se iádnéýo|aný 5něm nesejde Jsnášenis.hopný, ngopJklie Ý aje nU1no s!Liil
předepsané podminky p.o konán'noVé|ro snÉmU V připadé, žo Ý n8ejde Usnáienjs.hopný
m]mořádný 5íěň sVÓ aný na zák tsdě JsneseniÚVR E úče|en uvedenistanov nebojej.h změny do
soUhdU s pÍávníňi pi €dpÉy' 5Vo á ÚVR bez zbttečné|ro odl adu noýý5^Ěň, kteďrg
usnášenis.hopnývtom poé|U' Vjákém sP sejde

5' sněm ÍozhodJje o ne]dú]ežiléjšichsva]ových olázká.h tm, že

á)proiednáVá a schVa uie Žpráýu Ó č]nnostja hospodařeniÚVR azpráVu ÚKRK Ž Vo|ebniobdobi,

b)uíču]e cíe a úkolysvazu,

c) přijinázák|adnípro€aňovédokumenlysva?ua rá9dniíánoVÉkJ k,áVajnýmeko]ogc|ým

d) voIi a odýo áVá předsedu svazu,

')VoLia odvo|áVá předsedu a da|šič|ený Ú(RK,
g)urč!]e Výš a zpúsob pra.eničlenďých přGpéVkii Všeth forPm ilenívi,
h]ÍhE Ujg symbo rku sÚ4 a st3nNujeýdNé pmty,

)příímá, popř' mÉnisbnovy, á 'o dVoutřet novoU Větš noU h|á!ů přitomný.h de egá'ů
6 ÚVRje tvoidna předsedoU svaJ ts Vo enýmič novnitý5ýau, pi iefiž a éjpoň dýĚ1řet nYjlo!
Vo|eny na pÍ n.ipu úŽenniň v soukdu sp|ahýnVoebnim řádeí'

]ednáni ÚVR svo]áýá ?pmV]d a piedséda svazu, pGenně s ne]méné dvoutýdennim p;edíjhem' Neni
i ř ádněsvo|ané]ednán i ÚVR! ,nášen i sLhopnéts je lp i i t omnzá |Éspoň j .dna t ř € l i n J i | en i ÚVR 'můžé
předseda 5váŽU po pů]hodiné po p|ánoVtsném začatrujednáíiňha t náhÉdnijednániL]VR, n3
kleréfi se Íozhodujé nadpo|oViinivĚtiinou piitomiý.h č]e|ú ÚvK
' Ú \pÉ4.ď t ! '  o ' g . ř ř  J  ' '  doopo ! ' d áe : ' o |  !  ' ' o  ' 1pT '

a) prÓ]édnává a jchw U]e zpráVU o ř nnon a holpDdaigniUVnabeÍe naVĚdomizpláV! UKR(ra

b) přijjmá rozpočel a schVa u]e ŽáýěÍéčný úiet ÚVR ž při5 uiný rok,
' ) $ | |d : L "  "  o . ] " ' o ' á  " L '  n ' l  '
d) Ú.uje.i|e á úko|yýaU propiislu<nýrck'

e) přijjmá:ásadíi*aíovÉká kzáVažným ekolog ckým prob éňúm'
f) Vydává smérnice provádějici5tánoý'
g) provádivýk|ád slanova ýýdáýá potřebíá doporÚčeni'
h) ud. u]. ce osvazové pody,

D íanovi sňěÍni.i přisIušnon a pavomm ýý.lrjednÓt W.h.ind^ikůápřii]másVů]iPdneiřád'
j )  z řDu je (ance|á ř ÚVR ,aúčé.mpÍofe l ]oná |n ihozá j íěn ič i i i o íaúkoůsvý .h  oíán i .h

úíředni.h ol!áni sva,U'
k )  zaíupÚ jesvanévene lŽe jhénap ř ]ednán i sená1 . iň i o l gányaVzah la r .n i chvóťe .h , jmenJ je

osobyopÍávněné d|e 5 s odí 5



4

|) koordinÚje činnost vš.ch o{atnÍch doleksvazu,
ň)lhrcmažďuj.a ŽpÉcovává potřébmudokumenra.i'
n) ío,hoduj. o í4ktía.i, popi' o l.u!éni í.8iíE.e zo. úŽ.mní.h a

o) rcrhodujeo Íušanlzoá Územn|.h a Žá]movkh s|oték s p*VĎisubj.kt]vitou,
p) plovádí|onzuhační, poradnla mětodiclou pomo. a nÚžbuVÚč v!.m ! ožkámsva,u,
q) 'nuje ýé kÓňiý ada|šioíBány.
í] inúže imenÓvat a odvo|ád čéinou ÉduvÝznamný.ho9bnoíi' č.íňá.ada pÓmáhá Ío jel

a propagNal činňoí a zájňysv.,! á přispíýá kjeho ŘpÍ.,en|a.i ŮvRÚprav'púsobnoía
oBánizá.i c.slné Íady směÍnicl'

') múže Žřídit zÉ l enů ÚVfi přédsednicNo, které p|^iúro!r poVěieniÚvR'

|) oÍovádi vš€.hny olralniřin.osli, kéÍé n€j9u výdoyně ýéi.ny do pnÚmocijiného úíředniho

9' Podfubnoíio xan(€lářiÚvn, o komÉi.ha da|šich oígáne.h ÚVR']eji.h názv.ch, ílukÚl.,
úko|ech a pravomo.|ch stanovlÚVR směrniťi

I $ xorrelni . rvi.ni kohie

1' xR(*w|iv.vl..h o'ganiz.čni.h!|ožkách sva'o ! pÍávnjsUbj.klivilÓu,kleÍév minu|ém účelnim
období překr.č]|y obíat vé vý!i5.0 00o,' Kč'Vzolivú,€nniči,á,moýé dož.e múž. býr ňGto KR(

2' KRxodpovidE]i,l svoučinnoí1ěm oryánůň, k'.Íéj. Žvo||y, Uko.m a pos ánim lGKF

ál ko.totoval p|.ě.i veškeÍé činnoíisvazu ňa úlďnipiinuíé dožrY,. |o zejmén' ldú€Ž €m na
hos@da řeni, úč.|né wnak|á d áni íiňanč n i.h pÍoíi.d l ú a o.hÉňU ňáÉlku vE v|ďh i.tí tÉb dožky,

b) wkoňávat íunkci di*ip|iná.nl komise Žákladni oBania.. (5 3 odn' 7]'

3' KRKvob|astipůsobnoíioÍgánu' kteďjiŽvol]|, provádi9monátdě konřo nia Íeviznlč nno5t
vs!|adu sésfiěrni.i ÚKRKo konr.o|nla íevizn'činnoí'
4' xRK pňíéčinnoíinezó9hujído pÍavomo.i pli|ulnýrh vo|e ný. h o Í3a n ů ve aé iinnoíi se iídi
sl.novdmi' némrcm' ÚkRI d ob.(nĚ ?áÉzným' pdÝnimiliPdpi!Ý

5' Funkčníobdobi KR({ÍevDorů)ié shodnél '!nkčnim obdobim oíďnkhvo]ených Óígánů na lÉmi€
!tupnl, Poče' ěěnú KRK určujíolgány' kteÍéjPvÓ i'

6' Př.d*dya mktopi €dýdy (Rk 9ikoňis.vo|ia odvo]ávajjd e poťéby, €svéhoniedu'

7, Č|enoE xnx mají právo * zúéasl'lDvat ia9dáni oÍ8ánů E pin]ušnémÓt'nnačniň íUpnis

3. KRKse*háŽejId|ě potřeb' zpEvid ó ve ]hůtá.h lhodných.přis|ušiýmVýkonnýmo'3ánem
na lAmž íupn]' zaledánímK!vo|ává á řidljejipied!eda
9' KRK na všéch íÚpnl.hjsou pďinny vén ádnou.Vid.n.ia dokumeila. osýé.ilnoíi'mimojiné
lé, Ó p|nění U|o'€ných opatřeni l nápÉvĚ včetně ]eji.h konto|y'

10 výkonn.Óísáívsvau (ÚvR, výboÍy zo, popi' o4ányúzemni.h..bo,ájňNý(h'|o'eks pnivni
gubjehivjtou)jsou pďinnv 'ajijťovat č]nnosl př'íušný.h (RK poma|.Íiá niafnan.nií|áncé.

' 16 Úížedni l..l.o|ni á rcvi:íÍ koň|se

á) pÍdádí konto|nj a í€úzni řinnoí vdii vš.m !|ož|ám ý.zq př€d*da, hoslodál a xRR
konto|ovanéoBan|zač.iío'kYmi]|poyinnoí*,účaínilronfu|.iarď'ni.innoíipÍováděíé
ÚKRKá oostýovatiiVeškeroU pÓť.bnousoJč nnoí' Porušéiílétopov níoíjsé poýalUje a



.i oříaY"". u";.aa aiÍ.plináÍni romi* l! s odí' 7)
-'.omr* opávněM vYdat fi.ňie k pÍďáděíi |@.Íolni : Írynní.innosri

3'Xontrcbhospodař.ní.m.j.tkwýchafinanlnl.hŽá|ežilostíúVRvčelnějejíXanÉ|ářéFpíoýádi
přlmo n.boíÓrňou auditu' kierýpojednává' ťeřějňujea kjehoŽávédm opilřenJ navrhuje ÚKRK.
4. Č|.n Ú(Rxmúžez€ svéfunkeodíoupil,Ó,náňí.]ito pl*hně pi.ds.doýiÚxRK Pokud 9 č en
UXB(délénež 1ol plokaŽ.|e|ně Řúáíničinnoíj a j.dnání Ul(R( mů,. pl.d52da ÚxR|( na návíh
jinÉho .l.na Úxil pBh|á!'t jěho nandát ,. Žn.k|ý' syíém ke'laŘ sněm.ň Ml€ných náhÉd.itů
za č|.ny Úxrx, jinž án.kt m.ndá! ftMi ÚxRx M !ém pMim jednjní á je iá@zlý po .e|. 'unkčni

6. Ú'émní. Žájmové 5loiky sElu 5 pnávní 3ubjEktivitou
517
1. Úz.mnlaájmová nožr. svaŽu!pÍáÝnÍsubjékt|vltou(dá eÉžjen,'úz.mňía tájhová íoib')
v!ni|á na rálladě pi*mné ln|ouvy uŽav' €.é n.imáně iieni zák|.dnimi oB!n'!.émj' Pi*mná
smb@ nabývá účinnoíi .l ok.m'jken Íqkl'... ú,€mni a 7ájmoé s|olkv u ÚvR' v pi!€mné
3mlouv. mUí bí vyme..n lpolob o4,nizac€ Ú:.m.í a zájmoú íožkY (:.jména íandEnim
n.jvý!!|ho Ó€ánU, jako' i výkonreho orBánu ú:.Bni a 'ájmové s|Ói|y)' fiÍ'í.óvání, rasupď,nl .
dá]šl!'znamnéskutÉčnoitivou|adu59sbnovaň a snělniem] UVRa ÚKRK'
2' Pokud ch.ěú,émnido'(a uřiJé územně 9píáVnlj.dnotky poÚ'lýdýná,vu olnařenltéto ú?.miI
j.dno|kyazastupovatŽálňýsvauuvámcitóloú!.ňnij.dnotky,ňusisdru'ovdn'dpo|ovičnl
!ělšinu (dá|€, pokud n€nl uvéd€nr jiňa|q jÉn v.ťi.á) zo v této územni j.dnol.e lé8iíÍNaných'
3. Prc vš*hny úz.mni a álňové i|ožky p|áli análqi.ký uíamv.ni q É odí' 9,
a. Ú'€íni a zájmová J|o'k. * ÍutujE:
')rozhodnulim nejvYjlihoo€ánu úz.ňnia zájmové do'kv Djejífr íušenldn.ň uvPdgnýn
V.o,hodf,U|Í'jinákdnem' kdy toto.ou hodnúl by]o přFio,
b) Dzhodnutim ÚVR orruš.nlú,.hnia Žájmová ío'ry dnem lvedenýmýÍoŽhodnUli,j]nakdnám'
kdy toto rÓzhodn'ni bY|o piijáto,
c) k|.sé'|i poč.l ák|od.'.h o4.nizacÍ sdruž.ný.h v ú'emni a ájrDé s|ož(. lod lii.
5' Uvn mú'élo'hodnDu' o rrukniútemnia |,jňÓvé s|o}kY' fd |').'
.)úz.m.iaŽájmeá9|olkav]viiičinnoíkleráj.lroŽpo.UspÍávnimip|édpiÝnebodobúninúW,
a polro,uj.tim doblé jméno sÝaÚ,
bl J:eŤFla 'áJnod 5 o}<' vwlj'..1oq' \lrE iev lo7po'U'" \|JnoŽri

.) územnla ŽájmÓvá 5|ožka nevyv0i'ádnoučinnoí po dobu deliinei dva Íoky, Ďebo n.byy unav.nY
ocá.y úremni a ,ájfio!é 3lolky v 5ou|adu l pfu.m.ou jn|ouÝou, na zát|adá heÍÉ unik|. a
óogvadnÍň oÍEánům sront.|o íÚn|ční obdobj 'i€d vi.. nPž d\Éma |ely,
d} úz.mni a 'jmoú šl'žk' n.sphí povin.oí pÓd|e 9 17 odí' 3.
6' |( přii.li Íozhod.uti ÚvR o 'u!.ni územni a iájmové s|o'ly ř třeba suh|alu liipéti.ové ýél!]íÝ

7' Úzeňnl a zá jmová s|ožka zEniká:
.)dn.m Výňazu ž Égiílac. U ÚVR- kleÍému přéd.háŽljejifuleíis|itvidácin.bo bez |ikvidacé,
př..h.Ží-li řji majelek na pdvnlho .áíÚp.€. Lirvid'.. se n.!'yžaduje, 'ÍulujP |i * úŽemní a .ájmoýá
9|ožb, t!€é n€ná 'ádný mrj€'.k' M+lrové WlEiádáni úěmnj a 'ájmoýé s|otkY E řidí



3 lo Ťůž. by( !dtJ,énd i v. Ý'(e uzeň1 o d 2-To!,y'1llÓ'la(\

MoP ČsoP,'lje ,ájňMu lb,rou
ob|aí pÍá.e s děhi a ň|ádé'i
17, 9okud Vq u neniíane.iÓ

t ""-),):.
i.{#;')
rijr ,

5 13 sdful.ňl ň|.dých ďhřáí.ů piiredy .soP
1' ýíÚl.ni m|.dých och.áfuú pliÍodY csoP ldá|. Fň "sd.!'eni
svazÚ s pÍáni subjétrivnÓq kl€íá ná cé|oíáin' působBt pÍo
v Íám.isvazo N3sdÍU'eni MoPČsoPséváahuj. u*anoreni5

2 'PodÍobnoí iooÍsánDac ia  úko|echsdrUžénlMoPČsoPíanoV iÚVRsmémic|

'. Pnávní poíav.íí, naj€t.l' ho'pod.i.ní . pr.@vněprávní vztahY

1' PÍáv.lsubJěktivituvésva,u niji

b) ú,emnI a Žálmové s|o,ty s píáýni sÚbjéktivitou,
c) svat jako c€|.k (nosÍe|€m i.ho práýnj subjeklivily je ÚvR)
2 ]edno(iVéíožkYsva,Ú s pÍávni3ubj.kivi|ouvzáieoně neodpoyidaji.a sy' píáva, povinnoír

5 20 M.leték. hospodaieií
1 ' o r cána ln i5 |ožkasvá ,Usp ráVn l sUb]Pk tv i l Óu ,ňů 'enabía lahospoda ř i t lma jg tkg f i bez
omer.nivsouládu s dobďmiňň!Ya pos|ániňsýa:Ú, po|ud tlro sbnovy n.uplávujiod].íý postup
pň.al|ádání s vYbÍaným ň.j.lk.m'
2 Movi'ý iňveíi..j majeter a n.movitým'jetkouan ačnino'\ýa'U, který by|p.ři. €n: dolaci'
darů a da ši.h for €m finančnipodpoÍyjjný.hÓÍg.n Žáčiich s|ože](9Veu, €VidovanýoÍga^iráčni
dožkou d]áob.cně záVa?ný.h phdpilú, nesnibýl pieveden, x ,en anlatiž€n bez předchoího
písemného 90uh|asu ÚvRa pik u.né o.gad aénisLo,ly, která podporu poskÍ|a

]'c.íiíi|ované nemoviloíiV ma]ellU svazu,jaIož inEfiov toí]Vy|o!pánévÍáň.]veiéjnkh
sbí..k, pÍoh|á šUje sva z ,a neÍiI ité |nó o ,měně V|a í n dVí 'échto n.moýiloí m ůže v. vý m.čňý.h
DňNde.h rc$odrcui5.ěm.
a' Úkon, který bYby|E nanYoryanizařnidÓ'lysváruoůněn ý ÍozpoÍu s uíanov€nim ! 20Ódí 2
nebo 3 jeod počálku nep|atný
5, Před zán kem o.gani?ařnl5o,kysvazu splávnisub]o|tiviiou 5e pÍovedo najelkoýévypÓřádáni,
MaietkoÝéÝYpořádánípÍovede ikvidátor ustanoveiý ne]v}iiím oGánem oÍg.nizačnidož|y svá,u'V
připaděnuš€njoÍgannačníío'tYÍoŽhodnúimÚvRpÍoved.ňaiét|oVévypořádániikvidáloI
Uíanr*ný ÚvR Likvidi'ď ÚVR pÍov€de maj.lkoú wpoiádánitaké V plipádé 'en2ivyišiÓÍsán
organilačni'tožkyn€uía.ovJv|aíniho'ikvidátolapodobJde|šine'Iiimě5i. €odnuieni
o€annačni íožky' n€bo v přip.dě,' € likvidábí oígannáčni5 o'ky]e po dobu d.lšine' llimě!i.e
nečinnÝ' tlkvidátorneňuí být uíánov.n, poIud jž mó]ellové!,Ypoiádániproběh|o]inou íomou
pied,ánikeÍ oÍganizační dožky'
6. NájednániIkvidáloÍapi Iikvida. oaanÉačnlno,kyý*u5epřiměřéněvÍahujipiisUšná
Unanove.iobchodnihozáko.iko'i|ko př|ikýidaciob.hodnispol.tnoíil tim' že |]tv]dálo' př €dk|ádá
závěl...é vyúčtováni tomu oí3áňU, kt€rý i?j Uí.novl|'slanovení odmény |úvidáloÉ j. va vý|u.né
púsobnonioaánu, k'erý ho !íandi| Uíanowni ňUsímnpnťrnouíoÍmu ! Md€.ím údá]ú o
Iikvidá1oloviá|kvidovanéÓÍgaikaĚninož.e.vantuá1něda|šimipodÍobnoími|ikvidace.vpřip.dé
Uíanov.ní|kvidátorajmenováĎého ÚVR? dúVodu ngř n noí] |jkýidátola ÓÍganLařnidÓ'ky, pře.házi
Ve.keré komp€lánce a práýni povinnoí] n. |ikV dátoÍa UVR'v piipadě, 'e ikvidátoíÍelignuje ná
svouíunkci, přechází] €ho kompelencea pávnipovinnoíiaž n, nově]menoýaíého Irvidáloía' Do
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.-.-'! € ljsJ@'Vé oÍcJniB.e vob asl]o.hÍany přirody, kÍajiny nebo živolniho plostředínebo pÍoobdobné
@dě |áva.i, VýchÓVné či pa ň ál kÓvé účé|y '

3' v připadě ÍUšeni svazU pÍovede majetkÓvé vypořádáni svazu úíiední | kvidačni komise
jmenovaná sněmem, Úířední|ikvidačníkomÉé musibýt nejméně pěti.lenná o na]etkovém
\'ýpořádáni organjzačni.h dožeksvazU s pÍávnisubjektiv]tou p|atiustanovení9 20odíaVce 5'

Véškeďzbyýmajerekbude použ]l přednoíně projiné néŽúkoýéorBánDaceVob áíio.hÉny
přnbd' kíajiny neboživotn'ho proíředinebo pro obdÓbnéVzdě áýa.iýýchovné č]památkÓVé účey

9 Podrobnoíi o hospodaienla ÉVidénci majelku íanovi ÚVR shěríiri'

3. Ustanovénípř €.hodná a závě.ečná

7o a územnia,ájmoVé s|Ó'kýl právnisubjektiv tou regi5tované ké dniúčinnÓíitĚ.lrto stanov
(lvR se maji,á s|ožkyc5oP pod|e tě.htostanov

svazzanikne, usnese ise na iom 5něm nejménélřípělinoÝouvětšinoÚ ýšéch syý.h de|e3áti,

Ty1o sřnovy by]yschvá|eny usnesenim sněmJ csoP V Uíinad Labem' dne 24. ]' 20t2
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