Novela
stanov Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.,
Usnesením ze dne 8. 6. 2013, článek II. odst. 8, sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., konaný v Praze, schválil níže uvedenou změnu stanov Českomoravské myslivecké jednoty, o. s. :
I.
1.

Celý text § 1 se ruší a nahrazuje textem tohoto znění:
„§ 1
Název a sídlo
1. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. (dále jen ČMMJ“), se jako
občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, považuje za hlavní spolek (dále jen „spolek“) podle ust. § 3045
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ČMMJ je
spolkem, který hájí zájmy svých členů a své zájmy uplatňuje v souladu
s právními předpisy.
2.

Sídlem ČMMJ a jeho vrcholných orgánů je Praha (Praha 1, Jungman-nova
32/25, PSČ 115 25).

3.

Ustanovení o symbolech ČMMJ upravuje vnitřní prováděcí předpis.“

2.

V § 2 se celý text odst. 4 ruší a nahrazuje textem tohoto znění:
„4. ČMMJ své hlavní činnosti provádí a své poslání realizuje jen prostřednictvím
svých členů, místních organizací, klubů ČMMJ, dále prostřednictvím svých
pobočných spolků, a to obvodních, oblastních, okresních, krajských,
městských aj. (dále jen „pobočný spolek“), jakož i prostřednictvím vrcholných
volených orgánů ČMMJ, tj. myslivecké rady ČMMJ a dozorčí rady ČMMJ a
nejvyšším orgánem spolku- sborem zástupců ČMMJ.“

3.

Za § 2 Poslání se vkládá nový § 2a tohoto znění:
„§ 2a
Předmět hlavní činnosti
1. Předmětem hlavní spolkové činnosti ČMMJ jsou jednotlivé činnosti směřující
k dosahování obecného blaha. Těmito činnostmi se rozumí zejména:
a)

4.

ochrana myslivosti jako kulturního dědictví a aktivní péče o toto kulturní
dědictví,
b) ochrana životního prostředí,
c) práce s dětmi a mládeží,
d) ochrana ohrožených nebo zraněných živočichů a jiných živočiš-ných
druhů a pečování o ně,
e) naplňování poslání ČMMJ podle těchto stanov.“
V § 3 se celý text odst. 1 ruší a nahrazuje textem tohoto znění:
„4. V souladu s těmito stanovami jménem ČMMJ jednají, mohou nabývat práv a
zavazovat se, pouze statutární orgány na jednotlivých stupních řízení ČMMJ.

1

Pobočné spolky jako samostatné právnické osoby, jimž zápisem do
veřejného rejstříku zůstane zachována právní osobnost, si zvolí vlastní
statutární zástupce, kteří mohou jednat jejich jménem, nabývat práv a
zavazovat pobočné spolky v souladu s těmito stanovami. Statutární zástupci
pobočných spolků mohou jednat jménem ČMMJ jen na základě pověření
myslivecké rady ČMMJ vystaveného písemně statutárními zástupci ČMMJ.“
5.

V § 10 se celý text odst. 2 ruší a nahrazuje textem tohoto znění:
„2. Pobočný spolek je organizační jednotkou ČMMJ. Až do doby zápisu
pobočného spolku do veřejného rejstříku ČMMJ nezodpovídá za veškerou
činnost pobočného spolku a naopak. Obdobně po zápisu do veřejného
rejstříku pobočný spolek plně zodpovídá jen za veškerou svou činnost,
přičemž ČMMJ za tuto činnost pobočného spolku neručí.“

6.

V § 10 se celý text odst. 4 ruší a nahrazuje textem tohoto znění:
„4. Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku předkládají
statutární zástupci ČMMJ na základě doporučení sboru zástupců ČMMJ.
Pobočný spolek přitom musí splňovat zákonná kritéria pro zápis do
veřejného rejstříku a předložit návrh svého registračního listu obsahující
osobní data statutárních zástupců pobočného spolku a vymezení jeho
územní působnosti. Po zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku
sekretariát ČMMJ vystaví pobočnému spolku registrační list, který podepíší
dva statutární orgány ČMMJ.“

7.

V textu stanov se nahrazuje zkratka OMS slovy „pobočný spolek“.
II.
Ostatní ustanovení stanov ČMMJ zůstávají beze změn.

1.

III
Novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

2.

Tuto novelu stanov schválil sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.,
dne 8. 6. 2013.

3.

Ministerstvo vnitra vzalo stanovy Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., na
vědomí dne 30.9.1992 pod č.j. VSC/1-15395/92-R; změny vzalo na vědomí dne
23.2.1995, 4.12.1995, 24.7.1997, 31.7.1998, 22.11.2000, 12.7. 2001, 7.7.2003,
10.9.2003, 19.12.2005, 26.6.2007, 16.7.2012 a ……2013.
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