
 

Zásady nakládání s majetkem ČSV, z. s. 

 
V souladu se Stanovami ČSV 

- čl. 24 odst. 2 písm. p) stanov: RV schvaluje zásady nakládání s majetkem svazu. 
Podrobnosti stanoví prováděcí předpis.  

- čl. 34 odst. 4: Usnesení RV ČSV podle čl. 24 odst. 2 písm. p) je platné, 
hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech členů RV, 

Republikový výbor ČSV projednal na svém jednání dne 26. 3. 2022 tyto zásady 
nakládání s majetkem svazu, tj. movitým i nemovitým majetkem, majetkovými vklady, 
cennými papíry, průmyslovými a jinými právy ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví ČSV: 

Majetek svazu je tvořen movitým majetkem, nemovitým majetkem, majetkovými vklady 
(společenskými podíly), průmyslovými a jinými právy (licence). 

1. Převody nemovitého majetku, majetkových vkladů, cenných papírů, průmyslových 
a jiných práv  

 
Převody nemovitostí, majetkových vkladů, cenných papírů, průmyslových a jiných práv 
ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví ČSV jsou schvalovány nadpoloviční většinou všech 
členů RV a probíhají ve dvou krocích:  
 

a) schválení záměru převodu;  

b) schválení podmínek převodu včetně uzavření příslušných smluv. 

2. Pronájem nemovitého majetku ČSV 

a) O pronajímání nemovitého majetku ČSV nepřesahující 5 let doby nájmu 
včetně výpůjček nemovitostí rozhoduje PRV nadpoloviční většinou 
přítomných členů PRV.  

b) O pronájmu nemovitého majetku ČSV přesahujících 5 let doby nájmu včetně 
výpůjček nemovitostí rozhoduje RV nadpoloviční většinou přítomných členů 
RV. 

3. Zatížení nemovitého majetku ČSV 

O zatížení nemovitého majetku zřízením práva zástavního, zadržovacího a 
práva odpovídajícího věcným břemenům, jakož i o právu předkupním 
k věcem nemovitým rozhoduje RV ČSV obdobně jako při převodech 
nemovitého majetku.  

4. Nákup nemovitého majetku  

a) Nákup nemovitého majetku do 300 000 Kč včetně je v kompetenci PRV. 
PRV rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů PRV. O 
případném nákupu nemovitého majetku informuje PRV na nejbližším 
zasedání RV ĆSV. 

b) O nákupu nemovitého majetku nad 300 000 Kč rozhoduje RV 
nadpoloviční většinou přítomných členů RV. 



5. Nakládání s movitým majetkem svazu je v kompetenci PRV. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

a) Zásady byly schváleny na zasedání RV dne 26.3.2022 nadpoloviční 
většinou hlasů všech členů RV a tímto dnem nabývají platnosti a 
účinnosti.  

b) Současně se ruší Zásady nakládání s nemovitým majetkem svazu ze 
dne 20.11.2011. 
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