
Návrh k předložení na VH 2015! 

STANOVY 

Svazu chovatelů Slovenského teplokrevníka v České republice, z.s. 

1. Článek 

Název a adresa svazu 

1.1 Název: Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka, z. s. (zkratka SCHCS, z.s.) 

1.2 IČO: 64242544  

1.3 Sídlo: Hřebčinec Nemošice, Nemošice 29, 530 03 Pardubice 

 

2. Článek 

Charakter SCHCS, z. s. 

2.1 SCHCS, z. s (dále jen Svaz) je spolkem chovatelů a majitelů koní slovenského   

teplokrevníka a dalších osob se zájmem o chov tohoto plemene, vzniklým za podmínek 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na principech dobrovolnosti a 

demokratických zásadách. Svojí činnost rozvijí na území České republiky. 

2.1  Slovenský teplokrevník (dále jen CS) je na území České republiky uznané plemeno 

koní dle zákona 154/2000 Sb., plemenářský zákon. 

 

3. Článek 

Cíle Svazu 

3.1 Propagovat chov koní CS ve společnosti, metodicky a cílevědomě působit v oblasti 

šlechtění tohoto plemene a aktualizovat dlouhodobou koncepci chovu. 

3.2 Zajišťovat spolupráci s příslušnou oprávněnou organizací (kterou?) při šlechtění 

populace CS v České republice. 

3.3 Hájit a prosazovat zájmy chovatelů v  oblasti chovu a šlechtění plemene CS dle zákona   

č. 154/2000 Sb. a souvisejících platných právních předpisů o šlechtění, plemenitbě a 

evidenci hospodářských zvířat.  

3.4 Aktivně se podílet na tvorbě a novelizaci právních předpisů souvisejících 

s chovatelskou činností.  

3.5 Soustřeďovat a zpracovávat poznatky z činnosti obdobných organizací v tuzemsku i v 

zahraničí a poskytovat členům odborné, informační a poradenské služby. 

3.6 Realizovat úkoly vyplývající z řádu plemenné knihy a šlechtitelského programu CS. 

3.7 Zajišťovat a organizovat další činnost svých členů v souladu s vnitrosvazovými 

dokumenty. 

 

 

 



 

4. Článek 

Členství 

4.1 Členem Svazu se může stát fyzická osoba starší 18 let a i právnická osoba se zájmem o 

rozvoj chovu CS, která souhlasí se stanovami Svazu, řádem plemenné knihy a dalšími 

vnitrosvazovými dokumenty a která zaplatila členský příspěvek. 

4.2 Členství vzniká dnem schválení písemné přihlášky předsednictvem Svazu. 

4.3 Členství zaniká: 

-  nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečné lhůtě dané ve výzvě k 

zaplacení, 

-  vystoupením člena,  

- vyloučením předsednictvem pro hrubé porušování stanov, řádu plemenné 

knihy a dalších vnitrosvazových dokumentů 

- úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby. 

 

5. Článek 

Práva členů 

5.1 Účastnit se zasedání plenárních orgánů Svazu. 

5.2 Volit a být volen do orgánů Svazu. Člen-právnická osoba může volit, nikoliv však být 

volen do orgánů Svazu. 

5.3 Účastnit se a podílet se na akcích pořádaných Svazem a využívat jeho služeb. 

5.4 Předkládat návrhy a podněty k činnosti Svazu. 

5.5 Má nárok na slevy dle platného sazebníku poplatků, má-li vyrovnané finanční závazky 

vůči Svazu. 

 

6. Článek 

Povinnosti členů 

6.1 Dodržovat stanovy a další vnitrosvazové dokumenty a obecně platné právní předpisy. 

6.2 Platit řádně členský příspěvek dle platného schváleného sazebníku, a to ve 

stanoveném termínu.  

 

7. Článek 

Orgány Svazu 

7.1 Valná hromada 

7.2  Předsednictvo 

7.3 Rada plemenné knihy (RPK) 

7.4 Kontrolní a revizní komise 

 

8. Článek 

Valná hromada 

8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Schází se minimálně 1x ročně a je 

svolána předsednictvem z vlastního podnětu nebo na žádost minimálně 1/3 členů. O 

svolání valné hromady jsou členové informováni minimálně 30 dní před jejím 

konáním. 



8.2 Do pravomoci valné hromady náleží: 

a) rozhodovat o změně stanov, řádu plemenné knihy, šlechtitelském programu a o 

dalších vnitrosvazových dokumentech  

b) rozhodovat o sazebníku poplatků a výši členských příspěvků 

c) volit a odvolat: 

- předsedu a na jeho návrh další členy předsednictva  

- členy kontrolní komise 

- na návrh předsednictva členy rady plemenné knihy  

d) projednat zprávu o činnosti a o hospodaření Svazu 

e) rozhodnout o zrušení Svazu. 

8.3 Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 

8.4 Každý člen má při hlasování jeden hlas, a to i člen-právnická osoba. K přijetí usnesení 

je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. 

8.5 K rozhodnutí o změně stanov a o případném zrušení Svazu je třeba souhlasu 

třípětinové většiny přítomných členů. 

8.6 Není-li valná hromada usnášení schopná, svolá předsednictvo náhradní valnou 

hromadu.  Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů od původní valné 

hromady, a to s nezměněným programem. Usnášení je schopná s přítomným počtem 

členů.  

 

9. Článek 

Předsednictvo 

9.1 Předsednictvo je pětičlenné a je voleno na období 4 let. Schází se dle potřeby zpravidla 

jednou za tři měsíce na základě svolání předsedou. 

9.2 Předsednictvo je usnášení schopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, 

v případě rovnosti hlasů má předseda rozhodující hlas. 

9.3 Předsednictvo je výkonným orgánem, jenž řídí činnost Svazu mezi zasedáními valné 

hromady na základě usnesení valné hromady a v souladu s vnitrosvazovými předpisy.  

9.4 Rozhoduje o všech záležitostech Svazu, pokud nejsou těmito stanovami nebo 

případnými jinými dokumenty vyhrazeny do působnosti jiných orgánů. 

9.5 Určuje způsoby a zajišťuje prostředky k rozvoji činnosti Svazu. 

9.6  Zpracovává návrhy vnitrosvazových směrnic a předkládá je valné hromadě ke 

schválení. 

 

10. Článek 

Rada plemenné knihy 

10.1  Rada plemenné knihy je pětičlenná. Její funkční období je 4 roky.  Její práva a 

povinnosti vyplývají z řádu plemenné knihy a z platných právních předpisů. 

 

11. Článek 

Kontrolní a revizní komise 

11.1 Kontrolní a revizní komise je tříčlenná. Členství v kontrolní a revizní komisi je 

neslučitelné s členstvím v jiných volených orgánech Svazu. 

11.2  Funkční období členů kontrolní a revizní komise je 4 roky.  



11.3 Úkolem kontrolní a revizní komise je provádět kontrolu: 

- hospodaření Svazu včetně inventarizace jeho majetku 

- plenění usnesení valné hromady 

- dalších oblastí činnosti Svazu, a to na návrh členů nebo orgánů Svazu nebo 

z vlastního podnětu. 

  11.4 O výsledku svých zjištění informuje valnou hromadu. 

12. Článek 

Jednání jménem Svazu 

12.1 Kolektivním statutárním orgánem Svazu je předsednictvo. Za Svaz podepisuje  

písemná právní jednání předseda nebo jiný výborem pověřený člen předsednictva. 

Předseda zastupuje Svaz navenek. 

12.2 Předsednictvo může rozhodnout, v jakém rozsahu je oprávněn jednat jménem Svazu 

sekretář. 

 

13. Článek 

Hospodaření Svazu 

13.1 Zdrojem příjmů Svazu jsou:  

- účelové finanční prostředky z dotací Mze ČR a programů 

EU 

- členské příspěvky 

- dary a sponzorské podpory  

- příjmy z hospodářské činnosti 

- příjmy z reklamy a propagace 

 

   13.2 O hospodaření Svaz vede účetní evidenci. 

 

14. Článek 

Zrušení či likvidace Svazu 

Případné zrušení či likvidace Svazu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

 

 

Závěrečné ustanovení:  

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Svazu dne                                   v: 

a nabývají účinnosti dnem registrace u Krajského rejstříkového soudu v Pardubicích. 

 

 


