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STANOVY  

Svazu chovatelů CS koní v ČR, z. s. 

1. Článek 

Název a adresa svazu 

Název: Svaz chovatelů CS koní v ČR, z. s. (zkratka SCHCS, z.s.) 

IČO: 64242544 

Sídlo: U Kapličky 14, 530 02 Pardubice – Mnětice 

2. Článek 

Charakter SCHCS, z. s. 

SCHCS, z. s. (dále jen „Svaz“) je spolkem chovatelů koní českého sportovního koně 
(dále jen „CS“) a dalších osob se zájmem o chov tohoto plemene, vzniklým 
za podmínek zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na principech dobrovolnosti a demokratických zásad. Svoji činnost rozvíjí na území 
České republiky. 

3. Článek 

Předmět činnosti Svazu 

Plnit úkoly ve smyslu zákona č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „plemenářský zákon“) a dále prováděcí vyhlášky 
MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení plemenářského zákona. 

Stanovit Šlechtitelský program, Řád plemenné knihy, Jednací řád a Finanční řád 
plemene CS. 

Hájit a prosazovat zájmy chovatelů v oblasti chovu a šlechtění plemene CS. 

Aktivně se podílet na tvorbě a novelizaci právních předpisů souvisejících 
s chovatelskou činností. 

Soustřeďovat a zpracovávat poznatky z činnosti obdobných organizací v tuzemsku 
i v zahraničí a poskytovat členům odborné, informační a poradenské služby. 
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Zajišťovat a organizovat další činnost svých členů v souladu s vnitrosvazovými 
dokumenty. 

4. Článek 

Členství ve Svazu 

Druhy členství 

Členství ve Svazu je řádné a mimořádné. 

a) Řádným členem Svazu mohou být chovatelé (právnické a fyzické osoby), 
případně další osoby podílející se na šlechtění plemene CS, které se ztotožňují 
s předmětem činnosti Svazu, uznávají práva a povinnosti členů včetně stanov 
Svazu. 

b) Mimořádným členem Svazu mohou být chovatelé, členové plemenné knihy, 
kteří nejsou řádnými členy Svazu. 

Vznik členství 

Členství řádné i mimořádné vzniká dnem schválení písemné přihlášky 
předsednictvem Svazu, přičemž podmínkou členství je prokazatelná úplná úhrada 
členského příspěvku. 

Zánik členství řádného i mimořádného: 

 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 

Řádný člen má právo: 

 podílet se na veškeré činnosti Svazu, užívat výsledků činnosti Svazu, 
předkládat náměty, vyjadřovat se ke všem otázkám a hlasovat při jednáních, 
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 každý řádný člen Svazu má jeden hlas, 

 řádný člen Svazu je oprávněn se nechat zastoupit zmocněncem, a to pouze 
členem. Tento zmocněnec je pak povinen plnit všechna práva a povinnosti 
členů upravené těmito stanovami. Na jednání Svazu se řádný člen může nechat 
zastupovat jen jedním zmocněncem, a to na základě plné moci, 

 být současně členem Plemenné knihy plemene CS, 

 účastnit se všech akcí pořádaných či spolupořádaných Svazem, užívat 
majetku, všech služeb a zařízení Svazu podle předem dohodnutých pravidel, 

 volit a odvolávat, jakož být volen do orgánů Svazu, 

 být jmenován do odborných komisí Svazu a podílet se na jejich činnosti, 

 uplatnit požadavek na svolání mimořádného členského shromáždění, 

 využívat všech služeb Svazu a získávat úplné informace, kterými Svaz 
disponuje, 

 má nárok na slevy dle platného sazebníku poplatků, má-li vyrovnané finanční 
závazky vůči Svazu. 

Mimořádný člen má právo: 

 podílet se na činnosti Svazu v oblasti šlechtění a vedení plemenné knihy, 
užívat jeho výsledky, předkládat náměty a vyjadřovat se ke všem otázkám, 

 hlasovat o otázkách týkajících se šlechtění a vedení plemenné knihy, 

 účastnit se všech akcí pořádaných nebo spolupořádaných Svazem v oblasti 
šlechtění a vedení plemenné knihy, 

 být jmenován do odborných komisí Svazu v oblasti šlechtění a vedení 
plemenné knihy a podílet se na jejich činnosti, 

 získávat informace, které je Svaz oprávněn zveřejnit v oblasti 
šlechtění a vedení plemenné knihy, 

 ve zdůvodněných případech může valná hromada udělit mimořádným členům 
i právo být volen do orgánů Svazu. 

Mimořádný člen nemá nárok na slevy dle platného sazebníku poplatků. 
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6. Článek 

Povinnosti členů: 

 dodržovat stanovy a další vnitrosvazové dokumenty a obecně platné právní 
předpisy, 

 platit řádně členský příspěvek dle platného schváleného sazebníku, 
a to ve stanoveném termínu, 

 respektovat koncepci a program šlechtění, dodržovat ustanovení Řádu PK 
a podílet se na jejich realizaci. 

7. Článek 

Orgány Svazu 

Valná hromada 

Předsednictvo 

Rada plemenné knihy (dále jen „RPK“) 

Revizní komise 

Rozhodčí komise 

8. Článek 

Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Schází se minimálně 1x ročně 
a je svolána předsedou nebo předsednictvem anebo z vlastního podnětu na žádost 
minimálně 1/3 řádných členů. Předseda Svazu anebo předsednictvo má pravomoc 
svolat valnou hromadu také způsobem per rollam, tzn., že o veškerých náležitostech 
spadajících do působnosti členské schůze – valné hromady, může být rozhodováno 
mimo zasedání. O svolání valné hromady s osobní účastí anebo per rollam jsou 
členové řádní i mimořádní informováni minimálně 15 dní před jejím konáním 
na webových stránkách Svazu a prostřednictvím zasílání písemných nebo 
elektronických pozvánek.  

Nesejde-li se potřebný počet hlasů (členů) je valná hromada usnášení schopná 
v tomto případě za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů, a to po uplynutí jedné 
hodiny od určeného počátku valné hromady. 
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Pokud je valná hromada svolána předsedou – předsednictvem způsobem – 
per rollam: 

 předsednictvo zašle návrh rozhodnutí na adresu členů Svazu uvedenou 
v seznamu členů. Návrh musí obsahovat usnesení, podklady potřebné pro jeho 
posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny (např. webové stránky) a údaj 
o lhůtě, ve které se má člen k návrhu vyjádřit. Není-li uvedená jiná, platí lhůta 
15 dní od doručení návrhu. 

 K platnosti hlasování se vyžaduje písemné či elektronické vyjádření 
„souhlasím/ nesouhlasím“ člena Svazu s uvedením dne, měsíce a roku, kdy 
bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním podpisem člena Svazu 
na listinu obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. 

 Nedoručí-li člen Svazu ve stanovené lhůtě předsednictvu svůj souhlas 
s návrhem usnesení platí, že s návrhem nesouhlasí. 

 Předsednictvo následně oznámí členům Svazu v písemné či elektronické 
formě výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení jim oznámí též celý 
obsah přijatého usnesení. 

 Rozhodnutí mimo zasedání se přijímá většinou hlasů všech členů, ledaže tyto 
stanovy či platné právní předpisy vyžadují vyšší počet hlasů.  

Do pravomoci valné hromady náleží: 

a) rozhodování o změně stanov, řádu plemenné knihy, šlechtitelském programu 
a o dalších vnitrosvazových dokumentech, 

b) rozhodování o sazebníku poplatků a výši členských příspěvků, 

c) volí a může odvolat: 

 členy předsednictva,  

 volí členy revizní a rozhodčí komise 

 na návrh předsednictva volí, nebo může odvolat členy RPK 

d) projednat zprávu o činnosti a o hospodaření Svazu, 

e) rozhodnout o zrušení Svazu. 

Každý člen má při hlasování jeden hlas, a to i člen – právnická osoba. K přijetí 
usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. 
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K rozhodnutí o změně stanov a o případném zrušení Svazu je třeba souhlas 
dvoutřetinové většiny všech řádných členů.  

9. Článek 

Předsednictvo  

Předsednictvo je minimálně pětičlenné a je voleno na období 4 let. Členové 
předsednictva si po volbách ze svého středu zvolí předsedu (dále jen „předseda 
Svazu“). 

Schází se dle potřeby zpravidla jednou za tři měsíce na základě svolání předsedou 
Svazu. 

Předsednictvo je usnášení schopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, 
v případě rovnosti hlasů má předsedající rozhodující hlas. 

Předsednictvo je výkonným orgánem, jenž řídí činnost Svazu mezi zasedáními valné 
hromady, na základě usnesení valné hromady a v souladu s vnitrosvazovými 
předpisy. 

Předsednictvo a RPK mohou být na návrh předsedy Svazu během volebního období 
doplněny o chybějící členy. Hlasuje o tom společné zasedání předsednictva a RPK.  

Rozhoduje o všech záležitostech Svazu, pokud nejsou těmito stanovami nebo 
případnými jinými dokumenty vyhrazeny do působnosti jiných orgánů. 

Zajišťuje prostředky k rozvoji činnosti Svazu. 

Řeší sporné záležitosti jako prvoinstanční orgán.  

Zpracovává návrhy vnitrosvazových směrnic a předkládá je valné hromadě 
ke schválení. 

Předsednictvo Svazu v případě zániku funkce kteréhokoli člena rozhodčí a revizní 
komise jmenuje na svém nejbližším zasedání člena nového. 

10. Článek 

Rada plemenné knihy 

RPK je minimálně pětičlenná. Její funkční období je 4 roky. Její práva a povinnosti 
vyplývají z Řádu PK a z platných právních předpisů. Rada ze svého středu volí 
předsedu. 
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11. Článek 

Revizní komise 

Revizní komise je tříčlenná. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím 
v jiných volených orgánech Svazu. 

Funkční období členů revizní komise je 4 roky. 

Úkolem revizní komise je provádět kontrolu: 

 hospodaření Svazu včetně inventarizace jeho majetku, 

 plnění usnesení valné hromady, 

 plnění dalších oblastí činnosti Svazu, a to na návrh členů nebo orgánů Svazu 
nebo z vlastního podnětu, 

 dodržování ŘPK. 

O výsledku svých zjištění informuje valnou hromadu. 

12. Článek 

Rozhodčí komise 

Rozhodčí komise je tříčlenná a je druhoinstančním orgánem pro přezkum rozhodnutí 
předsednictva. Členství v rozhodčí komisi je neslučitelné s členstvím v jiných 
volených orgánech Svazu. 

Funkční období členů rozhodčí komise je 4 roky. 

Úkolem rozhodčí komise je řešit a rozhodovat veškeré spory v rámci Svazu. 

O výsledku svých zjištění informuje: předsednictvo, valnou hromadu a účastníky 
sporu. 

13. Článek 

Výkonný aparát Svazu 

Předsednictvo zřizuje pro zabezpečení všech činností sekretariát Svazu. 

Předsednictvo stanoví náležitosti a rozsah činností sekretariátu, který řídí tajemník 
Svazu. Tajemník Svazu zajišťuje běžnou agendu a spolupracuje s osobami 
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registrujícími hříbata, připravuje podklady pro výběr hřebců a zkoušky klisen, podílí 
se na organizování přehlídek a výstav, podílí se na zpracování finančního plánu, 
poskytuje podklady k žádosti o dotace, zprostředkovává kontakt s ústřední evidencí 
koní, podílí se na tvorbě chovatelské ročenky apod. 

Šlechtitele jmenuje a odvolává předsednictvo Svazu. 

Kompetenci, úkoly, náplň práce, zařazení a personální záležitosti tajemníka stanoví 
předseda Svazu a předkládá předsednictvu ke schválení. 

14. Článek 

Jednání jménem Svazu 

Statutárním orgánem Svazu je předsednictvo, které je oprávněné jednat jménem 
Svazu ve všech věcech. Za Svaz je oprávněn podepisovat jednání předseda Svazu 
nebo jiný předsedou Svazu písemně pověřený člen předsednictva. Předseda Svazu, 
nebo jím písemně pověřený člen předsednictva, zastupuje Svaz navenek. 

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

Tajemník je pověřen administrativním vedením PK, vydáváním zootechnického 
osvědčení a potvrzením o původu.  

Tajemník vykonává běžnou administrativní práci a řídí se pokyny předsedy Svazu. 
Tajemník je zaměstnancem Svazu. Tajemník Svazu má jako jediná osoba dispoziční 
právo nakládat s účtem Svazu. 

Šlechtitel koordinuje plnění šlechtitelského programu, předkládá RPK návrhy 
na opatření k plnění šlechtitelského programu.  

15. Článek 

Hospodaření Svazu 

Zdrojem příjmů Svazu jsou: 

 účelové finanční prostředky z dotací a programů EU, 

 členské příspěvky, 

 dary a sponzorské podpory, 

 příjmy z hospodářské činnosti, 
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 příjmy z reklamy a propagace. 

O hospodaření Svaz vede účetní evidenci. 

16. Článek 

Zrušení či likvidace Svazu 

Případné zrušení či likvidace Svazu se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

Závěrečné ustanovení 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Svazu dne 15. 3. 2023. 

 


