STANOVY
Zapsaného spolku Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s.

Část 1
Úvodní ustanovení
Čl. I
Právní úprava, název, zkratka, sídlo, IČ
1. Tyto stanovy upravují činnost zapsaného spolku dle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění
pozdějších předpisů
2. Název zapsaného spolku: Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s.
(dále jen „spolek“)
3. Používaná zkratka: SCHČT
4. Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek
5. IČ: 60161370

Čl. II
Právní postavení a příjmy spolku
1. Spolek je dobrovolnou organizací majitelů, chovatelů a příznivců chovu koní
plemene český teplokrevník (dále jen ČT), kteří rozvíjejí šlechtitelskou a chovatelskou
činnost v rámci plemene koní český teplokrevník.
2. Spolek je právnickou osobou.
3. Zdroje příjmů spolku jsou:
a) dotace z dotačních programů vypsaných ČR a EU,
b) členské příspěvky, registrační poplatky,
c) dotace od třetích osob,
d) příjmy spolku z reklamy, propagace, poskytovaných služeb a vlastní hospodářské
činnosti,
e) příjmy z uložených sankcí podle vnitřních předpisů spolku,
f) příjmy z darů a dědění.
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Čl. III
Cíle činnosti spolku
1. Hlavním cílem spolku je
a) organizace chovu koní plemene ČT,
b) stanovení chovatelských pravidel, která povedou ke stálému zvyšování chovné
kvality produktu chovů koní plemene ČT s důrazem na výkonnost, užitkovost a testaci
v klasických jezdeckých disciplínách,
c) zpracovávání a průběžná aktualizace dlouhodobé koncepce rozvoje chovu plemene
ČT,
d) vedení plemenné knihy ČT dle Řádu plemenné knihy ČT a zákona č. 154/2000 Sb.
v platném znění,
e) provádění šlechtitelské činnosti a šlechtitelských opatření dle zákona č. 154/2000
Sb. v platném znění,
f) organizace chovatelských zkoušek, přehlídek a soutěží, které slouží k testování
produktu chovů ČT a k porovnání s produkty ostatních, podobně zaměřených,
chovatelských organizací v ČR a zahraničí. Vytváření podmínek pro zajištění testace u
co největší části populace koní plemene ČT, s cílem umožnit prokázat po vyhodnocení
chovnou hodnotu u každého produktu chovu koní ČT,
g) podílení se na tvorbě právních předpisů souvisejících s chovatelskou činností svých
členů,
h) shromažďování, zpracovávání a předávání důležitých poznatků z činnosti
odborných organizací v ČR i zahraničí,
i) spolupráce se státními orgány, zejména Ministerstvem zemědělství ČR a
partnerskými organizacemi, zejména zemskými hřebčinci v oblasti testace koní či
jezdeckých soutěžích,
j) zabezpečování vzdělávání a informování osob zabývajících se chovem koní a
souvisejícím činnostem, zajišťování bezproblémového
přístupu k aktuálním
informacím a doplňování kvalifikace a vzdělávání osob v chovu koní,
k) poskytování poradenské činnosti v oblasti chovu, šlechtění, reprodukce, odchovu,
výživy, výcviku a ekonomiky chovu koní pro své členy
l) Vykonávání a zabezpečování dalších činností dle zájmů a potřeb svých členů.

2. Dalšími cíli spolku je:
a) zabezpečování, tvorba a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů,
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b) provádění kurzů – instruktážních či rekvalifikačních a další vzdělávání dle Národní
soustavy kvalifikací,
c) pronajímání zařízení ke kulturním, společenským, vzdělávacím a informačním
aktivitám,
d) zabezpečování vlastní chovatelské činnosti,
e) zabezpečování propagace chovu koní plemene ČT a vytváření podmínek pro odbyt,
f) registrování členů a vedení jejich seznamů.
3. Spolek není založen za účelem podnikání.

Část 2
Členství
Čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba,
která souhlasí se stanovami SCHČT a s řádem plemenné knihy (dále jen PK) ČT.
2. Členství vzniká schválením písemné přihlášky předsednictvem spolku a uhrazením
vstupního členského příspěvku a členského příspěvku na daný kalendářní rok.
3. Spolek vede seznam členů v neveřejné formě, do kterého je zapsán každý člen po
vzniku jeho členství ve spolku a vymazán po zániku jeho členství ve spolku, a ve
veřejné formě, do které jsou zapisováni členové pouze se svým souhlasem. Seznamy
členů jsou k dispozici k nahlédnutí členům spolku (v případě veřejného seznamu i
třetím osobám) v sídle spolku a u garantů oblastí.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením doručeným předsednictvu,
b) u člena:

fyzické osoby – úmrtím,
právnické osoby – zánikem bez právního nástupce,

c) zrušením členství pro nezaplacení členského příspěvku v řádném termínu ani
v dodatečně stanoveném termínu, na základě rozhodnutí předsednictva,
d) zrušení členství na základě rozhodnutí předsednictva spolku u člena, který závažně
porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nesjednal ani po
výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo
způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Návrh na vyloučení může podat v písemné
formě kterýkoli člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení.
Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení
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seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Člen
může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby
rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise,
e) zánikem spolku.

Čl. V
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo:
a) účastnit se oblastních členských schůzí,
b) volit a být volen do orgánů spolku u fyzické osoby. Právnické osoby mají právo
volit, nikoliv být voleny do orgánů spolku,
c) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi a žádat písemné
vyjádření. Orgán spolku je povinen se takovým podnětem zabývat na svém nejbližším
zasedání, pokud nejde o stejný či obdobný podnět od stejného člena, kterým se již
orgán v minulosti zabýval,
d) účastnit se aktivit pořádaných spolkem a využívat služeb poskytovaných spolkem,
e) být informován o činnosti spolku,
f) na vyžádání obdržet kopie materiálů týkajících se spolku a nahlížet do seznamu
členů spolku.
2. Člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) řádně platit veškeré členské příspěvky,
c) nejednat v rozporu se zájmy spolku,
d) aktivně a svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
e) účastnit se oblastních členských schůzí spolku,
f) souhlasit se zveřejněním chovatelských výsledků všech koní plemene ČT v jeho
vlastnictví či držení,
g) oznámit sekretariátu změnu osobních údajů do 30 dnů od data změny.
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Část 3
Orgány a organizace spolku
Čl. VI
Organizace spolku
1. spolek je organizačně rozdělen na:
a) oblasti s orgány oblastní členskou schůzí a garantem oblasti,
b) celostátní s orgány konference, předsednictvo, rada plemenné knihy, sekretariát,
kontrolní komise, rozhodčí komise.

Čl. VII
Oblasti
1. Spolek je rozdělen na oblasti tvořené podle státoprávních celků na úrovni krajů. Na
základě rozhodnutí oblastních členských schůzí příslušné oblasti je možno spojit
některé oblasti v jednu. Toto rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení předsednictva
a bude platné od následujícího kalendářního roku.
2. Oblastní členská schůze je schůzí všech členů spolku v dané oblasti a
a) je svolávána minimálně jednou ročně garantem oblasti na pokyn předsednictva
spolku, nebo na žádost nejméně 1/3 členů dané oblasti. Nesvolá-li garant oblasti
zasedání oblastní členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo
podnět podal, svolat zasedání oblastní členské schůze na náklady spolku sám.
b) slouží k seznámení členů s činností spolku,
c) ze svého středu volí garanta oblasti a delegáty konference a jejich náhradníky, podle
klíče stanoveného předsednictvem, v závislosti na počet členů v dané oblasti,
d) navrhuje kandidáty do celostátních orgánů spolku,
e) projednává další otázky, které jsou jí předloženy k projednání.
3. Oblastní členská schůze je usnášení schopná za přítomnosti minimálně poloviny
členů spolku v dané oblasti. Každý člen se může na oblastní členské schůzi nechat
zastupovat jiným členem z dané oblasti na základě plné moci. Každý člen má jeden
hlas. Pokud se do 60 minut po stanoveném začátku oblastní členské schůze nedostaví
potřebný počet členů, je oblastní členská schůze usnášeníschopná s přítomným počtem
členů.
4. Oblastní členská schůze přijímá rozhodnutí většinou přítomných členů.
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5. Garant oblasti
a) je volen oblastní členskou schůzí na období 4 let.
b) svolává oblastní členskou schůzi spolku dané oblasti,
c) může se účastnit jednání předsednictva spolku s hlasem poradním,
d) jeho hlavní náplň práce je určována předsednictvem a rozhodnutím oblastní členské
schůze.

Čl. VIII
Konference
1. Konference je nejvyšším orgánem spolku.
2. Je svolávána předsednictvem nejméně jednou ročně a tvoří ji delegáti zvolení na
oblastních členských schůzích.
3. Předsednictvo spolku svolá mimořádnou konferenci z podnětu alespoň třetiny členů
spolku nebo kontrolní komise spolku. Nesvolá-li předsednictvo spolku mimořádnou
konferenci do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat
zasedání mimořádné konference na náklady spolku sám.
4. Konference se svolá vhodným způsobem ve lhůtě třiceti dnů před jejím konáním. Z
pozvánky schválené předsednictvem, nebo tím, kdo konferenci svolal, musí být zřejmé
místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně
omezovaly možnost delegátů se ho účastnit.
5. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo
svoláno. Stane-li se tak méně než tři dny před oznámeným datem zasedání, nahradí
spolek delegátům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené
náklady.
6. Konference je usnášení schopná za přítomnosti minimálně poloviny delegátů
zvolených na oblastních členských schůzích. Každý delegát má jeden hlas. Není-li
přítomen delegát zvolený na oblastní členské schůzi, nastupuje na jeho místo
náhradník zvolený na dané oblastní členské schůzi podle pořadí, v jakém byli
náhradníci zvoleni. Usnesení přijímá většinou přítomných delegátů. Není-li konference
na svém zasedání schopna usnášet se, může předsednictvo svolat novou pozvánkou ve
lhůtě deseti dnů od předchozího zasedání konferenci na náhradní zasedání. Z pozvánky
musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání konference. Náhradní zasedání
konference se musí konat nejpozději do čtyř týdnů ode dne, na který bylo zasedání
konference předtím svoláno. Na náhradním zasedání může konference jednat jen o
záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za
účasti libovolného počtu delegátů.
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7. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je konference schopna se usnášet. Poté zajistí volbu
předsedy zasedání, pořizovatele a ověřovatele zápisu. Předseda vede zasedání tak, jak
byl jeho pořad ohlášen, ledaže se konference usnese na předčasném ukončení
zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze
rozhodnout jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
8. Předsednictvo spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jeho
ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím
pověřila konference. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se
konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky konference
zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis podepisuje předsedající,
pořizovatel a ověřovatel zápisu. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze
zasedání v sídle spolku.
9. Konference zejména:
a) schvaluje stanovy a organizační řád spolku, včetně jejich změn, koncepční a
rozvojové dokumenty spolku,
b) volí předsedu, místopředsedu a člena předsednictva pro dotační politiku a
legislativu metodou volby do jednomandátového orgánu, ostatních 6 členů
předsednictva metodou volby do vícemandátového orgánu. Tyto funkcionáře i
odvolává.
c) z kandidátů navržených na oblastních členských schůzích volí a odvolává členy
kontrolní komise a členy rozhodčí komise,
d) z kandidátů navržených na oblastních členských schůzích volí a odvolává členy
rady plemenné knihy (dále jen RPK),
e) schvaluje zprávy celostátních orgánů spolku za příslušné období,
f) schvaluje výši členských příspěvků,
g) schvaluje plán činnosti spolku,
h) schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření spolku pro kalendářní rok,
i) rozhoduje o zrušení spolku a o jmenování likvidátora.

Čl. IX
Předsednictvo
1. Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem spolku. Má devět členů a je
voleno na 4 roky.
2. Jménem předsednictva jedná předseda, místopředseda, nebo pověřený člen
předsednictva. Je-li činěn jménem spolku písemný úkon, pak je k jeho platnosti nutný
podpis předsedy, místopředsedy, nebo pověřeného člena předsednictva. Osoba
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jednající jménem předsednictva je vázána jeho rozhodnutím. Úkon osoby jednající
jménem předsednictva (spolku) bez schválení předsednictvem, nebo v rozporu
s rozhodnutím předsednictva, je úkonem od počátku neplatným, ledaže předsednictvo
na svém nejbližším zasedání takový úkon schválí. Osoba, která takto jednala, je
takovým jednáním osobně vázána.
3. Předsednictvo řídí činnost spolku mezi konferencemi v souladu s platným právem,
stanovami spolku a vnitřními předpisy spolku. Hospodaří v souladu se schváleným
rozpočtem a hospodářským řádem.
4. Předsednictvo svým rozhodnutím zřizuje pracovní skupiny.
5. Funkce člena předsednictva zaniká uplynutím doby jmenování, odstoupením,
zánikem členství či odvoláním orgánem, který jej zvolil. Člen předsednictva, jemuž
skončil mandát, je povinen do 14-ti dnů od vypršení mandátu předat veškerou agendu
svazu a jemu svěřené prostředky nově zvoleným členům předsednictva.
6. Předsednictvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
předsednictva. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů
předsednictva. Jednání předsednictva svolává předseda nebo místopředseda, a neučiníli tak ve lhůtě kratší než 3 měsíce od posledního zasedání předsednictva, může svolat
zasedání předsednictva kterýkoli jeho člen.
7. Z jednání předsednictva je vždy pořizován zápis, nejpozději do 15-ti dnů od termínu
zasedání. Zápis podepisuje zapisovatel nebo pověřený člen předsednictva.
8. Předsednictvo zejména:
a) svolává konferenci a organizuje její zajištění, dává pokyn garantům ke svolání
oblastních členských schůzí,
b) zpracovává podklady pro jednání oblastních členských schůzí,
c) rozhoduje o přijetí členů,
d) hospodaří s majetkem spolku dle schváleného rozpočtu a hospodářského řádu. Za
tím účelem zřizuje a ruší bankovní účty a disponuje prostředky na nich,
e) rozhoduje o zrušení členství pro nezaplacení členského příspěvku v řádném termínu,
f) zřizuje sekretariát spolku a za tím účelem plní povinnosti zaměstnavatele vůči
zaměstnancům sekretariátu. Povinnosti přímého nadřízeného ve vztahu k pracovníkům
sekretariátu plní předseda spolku,
g) rozhoduje o zániku členství ve spolku pro závažné porušení povinností,
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Čl. X
Rada plemenné knihy (RPK)
1. RPK je pětičlenným orgánem voleným konferencí. RPK je poradním orgánem
předsednictva.
2. Členové RPK musí splňovat podmínky dle § 30 zákona č. 154/2000 Sb. v platném
znění.
3. V čele RPK stojí předseda, kterého členové RPK volí ze svého středu. RPK je
usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení se přijímá
nadpoloviční většinou přítomných členů. Jednání RPK svolává předseda dle potřeby.
4. RPK zejména:
a) vypracovává návrhy změn řádu plemenné knihy a předkládá je předsednictvu,
b) dbá na dodržování řádu plemenné knihy a šlechtitelského programu,
c) s přihlédnutím k vývoji chovu, zpracovává návrhy šlechtitelských programů,
provádí jejich aktualizaci a dbá na jejich dodržování v praxi,
d) každoročně vyhodnocuje výsledky šlechtitelského programu,
e) organizuje evidenci testů kontroly dědičnosti a užitkovosti, a s pověřenými orgány
zpracovává statistické vyhodnocení a odhad plemenné hodnoty,
f) publikuje v chovatelských periodicích,
g) uděluje a odnímá výběr hřebcům dle Řádu PK

Čl. XI
Kontrolní komise
1. Je tříčlenná a volí ji na 4 roky konference. V jejím čele stojí předseda, kterého volí
členové komise ze svého středu.
2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v předsednictvu spolku.
3. Kontrolní komise kontroluje plnění usnesení plenárních orgánů a dohlíží, jsou-li
záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a
právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně
předsednictvo, a pokud předsednictvo nesjedná nápravu, nejbližší konferenci. Za
účelem provádění kontrol jsou členové kontrolní komise oprávněni nahlížet do všech
dokumentů spolku a žádat od členů, orgánů a zaměstnanců spolku podání vysvětlení
k jednotlivým záležitostem.
4. Pro zasedání konference vypracovává zprávu o výsledcích kontroly a kontrolní
činnosti.
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5. Členové kontrolní komise mají právo účastnit se jednání všech orgánů spolku,
pokud o to požádají.
6. Je oprávněna dát předsednictvu podnět ke svolání oblastních schůzí a konference.
Kontrolní komise svolá mimořádnou konferenci spolku vždy, pokud zanikl mandát
nadpoloviční většině členů předsednictva spolku, aniž by byly svolány oblastní
členské schůze pro volbu nových členů předsednictva a to i za situace, kdy mandát
členů kontrolní komise již vypršel, a nebyla provedena nová volba členů kontrolní
komise.

Čl. XII
Rozhodčí komise
1. Je tříčlenná a volí ji na 4 roky konference. V jejím čele stojí předseda, kterého volí
členové komise ze svého středu.
2. Členství v rozhodčí komisi není slučitelné s členstvím v předsednictvu spolku a
kontrolní komisi.
3. Z činnosti rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání,
nebo by mohly bránit, rozhodovat nestranně. Při hlasování – v případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy,
4. Rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy, zejména:
a) spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků,
b) přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku,
c) rozhoduje o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo
se stanovami.
Čl. XIII
Sekretariát
1. Je zřizován předsednictvem spolku pro zabezpečení jeho chodu. V jeho čele stojí
tajemník, který je přímo podřízen předsednictvu.
2. Pracovníci sekretariátu jsou zaměstnanci spolku. Jejich počet a pracovní náplň
stanoví předsednictvo dle potřeb a finančních možností spolku.
3. Zabezpečuje administrativní chod spolku v souladu s platným právem, stanovami
spolku a vnitřními předpisy spolku.
4. Vede seznamy členů a administruje dokumenty svazu, které poskytuje členům
k nahlédnutí.
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Část 4
Závěrečná ustanovení
Čl. XIV
Zrušení spolku
1. Spolek může být zrušen:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem z rozhodnutí konference,
b) rozhodnutím soudu.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpouštěním, rozhodne současně konference o
jmenování likvidátora. Průběh likvidace se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb. v platném znění.

Čl. XV
Závěrečná ustanovení
1. Otázky těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a dalšími platnými právními předpisy České
republiky.
2. Tyto stanovy byly schváleny konferencí spolku dne ………. v ………... Toto úplné
znění stanov plně nahrazuje stanovy schválené konferencí spolku dne …………….
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