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Tuto směrnici (předpis) schválil ÚVV ČSCH na svém 4. zasedání dne 25. 04. 2019
usnesením č. 4/ÚVV 19/4/13/1

Metodická část:
Řád je určen pro sklady výstavního fundusu v majetku hlavního spolku ČSCH, z.s.
Tento manipulační a skladový řád se týká výstavního fundusu (dále jen VF) v majetku hlavního spolku
ČSCH (dále jen poskytovatel). VF slouží přednostně pro potřeby celostátních výstav pořádaných
ústředními orgány ČSCH.
Platí v případě používaní VF při výstavách pořádaných pobočnými spolky ČSCH (viz. Stanovy ČSCH) nebo
jinými subjekty mimo organizační strukturu ČSCH (dále jen uživatel) za následujících podmínek:
1) O manipulaci s VF požádá pořadatel výstavy – uživatel písemně poskytovatele v dostatečném
předstihu (a to je nejméně 90 dní před plánovanou výstavou). V žádosti uvede název výstavní akce, pro
kterou má být výstavní fundus použit, počet a druh VF, datum jeho převzetí ze skladu.
2) Poskytovatel vydá k žádosti písemné stanovisko, které bude doručeno uživateli. V případě kladného
stanoviska poskytovatel zajistí, aby v požadovaném termínu byl objednaný VF protokolárně
vyskladněn. Předávací protokol se vystavuje ve dvojím vyhotovení, po jednom vyhotovení pro obě
strany, a musí obsahovat:
a) název organizace (uživatel)
b) jméno osob, včetně adres a telefonického spojení, zodpovědných za manipulaci VF, jeho
převzetí a vrácení
c) den vyskladnění
d) druh a počet vyskladněného VF
e) vyčíslení předpokládané doby nakládky a vykládky pracovního stroje a správce VF
f) stav VF s případným uvedením závad při jeho převzetí
g) datum předpokládaného vrácení VF
h) podpisy poskytovatele a uživatele nebo jimi pověřených osob
Souhlas k manipulaci VF může být poskytovatelem odepřen v případech:
a) manipulace byla požadována na termín konání celostátní nebo evropské výstavy, pořádané
poskytovatelem
b) uživatel je ve vztahu k poskytovateli v postavení dlužníka
c) uživatel se v minulosti VF nechoval s péčí řádného hospodáře
d) z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele (např. uživatel – svazový subjekt, nebo svazový
subjekt jako kooperující subjekt, neplní základní svazové povinnosti…) .
3) Uživatel je povinen v dohodnutý den s pověřeným správcem VF, převzít VF svým pověřeným
zástupcem na své náklady. Dále uživatel nese veškeré náklady související s vyskladněním a zpětným
naskladněním VF, to znamená veškerou manipulaci a dopravu VF dle platného ceníku v daném roce.
4) Manipulace s VF je zpoplatněna sazbami pro pobočné spolky a sazbami pro ostatní subjekty, sazby
jsou 30 denní. Pokud by manipulace přesáhla 30 denní dobu, účtuje se přirážka k manipulačnímu
poplatku a to ve výši 50 % z celkové částky za manipulaci s VF, za každý den prodlení s vrácením VF do
skladu.
5) Sazby za manipulaci a skladovné VF:
a) Uživatelem a výhradním pořadatelem výstavy je pobočný spolek nebo chovatelská sekce:
10 Kč za klec (myšleno ustájení 1 zvířete – 1 díra), 2 krmítka a podstavce (kovové kozy) v potřebném
množství k dodaným klecím jsou součástí sazby
20 Kč za voliéru, 2 krmítka jsou součástí sazby
5 Kč za použití rozměrově příslušné dřevěné podlážky pro klec

ostatní VF a drobný pracovní materiál (konve, nářadí, kolečka, vysílačky, atd.) je zpoplatněn dle
platného ceníku pro daný rok, který je nedílnou součástí tohoto manipulačního a skladového řádu.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
b) Uživatelem je jiný nesvazový subjekt nebo jiný nesvazový subjekt s kooperací pobočného
spolku či chovatelské sekce:
20 Kč za klec (myšleno ustájení 1 zvířete – 1 díra), 2 krmítka a podstavce (kovové kozy) v potřebném
množství k dodaným klecím jsou součástí sazby
40 Kč za voliéru, 2 krmítka jsou součástí sazby
10 Kč za použití rozměrově příslušné dřevěné podlážky pro klec
Ostatní VF a drobný pracovní materiál (konve, nářadí, kolečka, vysílačky, atd.) dle platného ceníku pro
daný rok, který je nedílnou součástí tohoto manipulačního a skladového řádu.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
6) Forma úhrady za manipulaci a skladování VF:
a) Úhradu za manipulaci s VF se provádí bezhotovostně na bankovní účet ÚVV ČSCH na základě
vystaveného daňového dokladu poskytovatele.
b) Úhradu za manipulaci s VF lze provést také nákupem VF dle dohody mezi poskytovatelem a
uživatelem, a to na základě smlouvy o nefinančním plnění.
c) Poškození a ztráta jednotlivých částí VF jsou v plné výši hrazeny uživatelem, a to předem
danými cenami v tabulkách předaných při převzetí VF a budou vyúčtovány společně v celkové
úhradě za manipulaci a skladování VF.

