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Tisková zpráva č. 79
ze dne 17. června 2015
SÍDLO
Nižší organizační složky Českého svazu chovatelů, čili pobočné spolky, v současné době vyřizují patřičné
náležitosti nutné k zapsání do Spolkového rejstříku. K dokumentům, jež je nezbytné vyplnit a ověřit, náleží i
„Souhlas vlastníka nemovitosti“. Pokud pobočný spolek nemá svoje vlastní sídlo, je možné toto sídlo umístit
do nemovitosti člena ČSCH.
Představitelé pobočných spolků se na Sekretariát ÚV ČSCH často obracejí s dotazem, jestli by případná
exekuce, která by se týkala pobočného spolku, zasáhla také vlastníka nemovitosti. O stanovisko k této otázce
byla požádána právní kancelář. Celý vysvětlující text, vztahující se k dotyčné problematice, byl e-mailem
rozeslán nižším organizačním složkám a vyvěšen na webu ČSCH. Z rozboru právní kanceláře vyplývají tyto
závěry:
- Umístění sídla ČSCH, respektive jeho pobočného spolku, do nemovitosti člena ČSCH je možné,
pokud s tím dotčený člen ČSCH, respektive vlastník nemovitosti, udělí souhlas. Bude-li dotčenou
nemovitostí byt, bude nutné zajistit, aby nedošlo k narušení klidu a pořádku v domě, kde se byt
nachází.
- Umístění sídla do nemovitosti člena ČSCH výše uvedeným způsobem NEMŮŽE založit ručení
tohoto člena za dluhy ČSCH.
- V případě exekuce vedené proti ČSCH, respektive jeho pobočnému spolku nebo členu ČSCH, kde se
sídlo nachází, však bude nutné umožnit exekutorovi přístup do této nemovitosti a provedení soupisu
movitých věcí zákonem předepsaným způsobem.
- Exekutor nesmí zabavit jiné věci, než věci povinného. Vlastnictví k věcem nacházejícím se
v nemovitosti však bude nutné exekutorovi prokázat nebo alespoň osvědčit (například kupní
smlouvou, fakturou, čestným prohlášení apod.).
- Při provedení exekuce zajištěním movitých věcí (respektive soupisu) lze na žádost pořídit záznam.
- V případě, že exekutor neoprávněně pojme do soupisu jiné movité věci, než jsou ve vlastnictví
povinného, lze se domáhat jejich navrácení (i) vylučovací žalobou dle § 267 občanského soudního
řádu nebo (i) žádostí o vyškrtnutí ze soupisu dle § 68 exekučního řádu, jak je blíže rozepsáno v bodě
2.2 tohoto stanoviska. (Poznámka – v závěrech je navazováno na celý text právní kanceláře zabývající
se problematikou případné exekuce.)

Členská schůze může přijmout rozhodnutí, uvedené v ověřeném zápisu z jednání, že v místě bydliště člena
ČSCH je pouze sídlo pobočného spolku bez majetku pobočného spolku. Další možností je v zápisu uvést, že
kromě sídla spolku je na dané adrese tento majetek pobočného spolku (s výčtem). Došlo-li by k případné
exekuci majetku pobočného spolku, majitel nemovitosti se prokáže zápisem z jednání.
Nutno dodat, že řada pobočných spolků se obrací na své zastupitele s žádostí o umístění sídla do
nemovitosti obecního či městského úřadu. Mnohá zastupitelstva podporují spolkový život a s touto variantou
souhlasí.
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