STANOVY
Českého svazu chovatelů haflingů, z.s.
I.
Základní ustanovení, název a charakter spolku
1. Název spolku: „Český svaz chovatelů haflingů, z.s.“, se sídlem U Hřebčince 479,
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ 62936310, zkratka spolku: „ČSCHH“,
(dále jen „spolek“).
2. Spolek je samosprávný, dobrovolný, nevládní a neziskový svazek jeho členů, který
byl vytvořen na základě ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník a byl zapsán ve veřejném rejstříku.
3. Právní předchůdce spolku s názvem Český svaz chovatelů haflingů (občanské
sdružení) byl založen 21. března 1995, a to podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování
občanů a spolek na tohoto předchůdce právně navazuje.
4. Spolek je členem Asociace svazů chovatelů koní ČR, IČ 00551643.

II.
Účel spolku
1. Účelem spolku je rozvoj chovu koní plemene hafling při udržení jeho čistého
genofondu.
2. Hlavní činností spolku je zejména:
• vypracovávání šlechtitelského programu, chovného cíle a řádu plemenné
knihy pro plemeno hafling ve spolupráci s Uznaným chovatelským
sdružením;
• pořádání chovatelských akcí, zejména svodů, zkoušek výkonnosti, výstav
a sportovních soutěží;
• vzdělávání chovatelů koní plemene hafling;
• publikační a osvětová činnost;
• spolupráce s příslušnými zahraničními a mezinárodními chovatelskými
svazy.
3. Členové spolku rozhodují o případné další činnosti.
4. Spolek se řídí při své činnosti platnými zákony, obecnými závaznými právními
předpisy a svými stanovami.
III.
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Vznik členství ve spolku
1. Členem spolku se stává fyzická osoba, která podala písemnou přihlášku ke členství
ve spolku a v této přihlášce prohlásí, že bezvýhradně přistupuje ke schváleným
stanovám spolku, dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právnímu jednání a která
zaplatí členský příspěvek.
2. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím předsednictva spolku. Předsednictvo může
rozhodnout i o přijetí právnické osoby za člena spolku.
3. Členem spolku může být i cizí státní příslušník.
4. Člen spolku je povinen zaplatit zápisné a členský příspěvek při vstupu do spolku ve
výši, která je určena v článku VII. těchto stanov, a to spolu s přihláškou do spolku, v
případě nepřijetí se zápisné a členský příspěvek vrátí.

IV.
Druhy členství
1. Členství ve spolku může být řádné a čestné.
2. Řádnému členovi náleží veškerá práva a povinnosti spojená s jeho členstvím ve
spolku.
3. O udělení čestného členství pro další osoby rozhoduje předsednictvo spolku.
V.
Seznam členů
1. Spolek vede seznam členů podle vzniku členství ve spolku, ve kterém člen
předsednictva schválený členskou schůzí provádí zápisy na základě rozhodnutí
předsednictva o nových členech a v případě úmrtí či vystoupení člena spolku ze
spolku, výmazy týkající se členství osob ve spolku.
2. Seznam členů je k dispozici k nahlédnutí všem členům spolku u předsedy spolku či
jiného člena předsednictva, který bude schválen členskou schůzí. Jinak je seznam
členů neveřejný a řídí se příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů.
3. Seznam čestných členů je veden v rámci seznamu členů spolku.
4. Jednotliví členové hlásí případné změny údajů členu předsednictva, který je schválen
členskou schůzí k vedení seznamu členů. Jednotliví členové jsou odpovědní za
správnost údajů v seznamu členů.
VI.
Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká:
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a) nezaplacením členského příspěvku,
b) vystoupením,
c) vyloučením,
d) úmrtím,
e) zrušením (v případě právnické osoby),
f) nabytím právní moci rozhodnutí o zániku spolku.
2. Zaplacené členské příspěvky se v případě zániku členství nevrací, a to ani částečně.

VII.
Výše členského příspěvku a zápisného
a zánik členství nezaplacením členského příspěvku
1. Každý člen spolku je povinen uhradit členský příspěvek na činnost spolku, jehož
roční výše je stanovena usnesením členské schůze. Tento členský příspěvek je
splatný vždy do 28. února běžného roku. Nezaplatí-li člen spolku příspěvek do
stanoveného termínu, zanikne členství člena spolku ke dni usnesení předsednictva
spolku o jeho vyloučení.
2. V případě, že vzniká členství novým členům spolku, jsou tito povinni uhradit zápisné
ve výši 200,- Kč a plnou výši členského příspěvku bez ohledu na dobu vzniku jejich
členství.

VIII.
Zánik členství vystoupením
Členství člena ve spolku zaniká vystoupením, které učiní člen písemně podáním
k předsednictvu spolku ke dni uvedenému v písemném podání člena. Ukončení členství
ve spolku vyznačí pověřený člen předsednictva spolku v seznamu členů a o provedeném
výmazu ze seznamu členů spolku informuje vystupujícího člena spolku.

IX.
Zánik členství vyloučením
1. Předsednictvo spolku může vyloučit člena, který závažně porušil povinnosti
vyplývající z členství ve spolku a který poškozuje zájmy a cíle spolku. Takovou
činností se rozumí zejména závažné porušení těchto stanov, závažné nebo opakované
porušování či nerespektování rozhodnutí orgánů spolku a závažné porušování etiky
v oblasti chovu koní. Důvodem k vyloučení člena může být rovněž opakovaná
neúčast na členské schůzi bez zaslání omluvy či udělení plné moci k zastupování
jinému členu spolku.
2. Rozhodnutí o vyloučení včetně jeho odůvodnění se doručí vyloučenému členu.
3. Vyloučený člen spolku může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v
písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení bylo přezkoumáno
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kontrolní komisí. Do okamžiku přezkoumání rozhodnutí o vyloučení má vyloučený
člen všechna práva a povinnosti řádného člena spolku.
4. Kontrolní komise předkládá rozhodnutí o vyloučení člena ke schválení nejbližší
členské schůzi. Rozhodnutí členské schůze je konečné, nebrání však vyloučenému
členu se s věcí obrátit na soud.
5. Návrh na vyloučení člena spolku může podat v písemné formě kterýkoliv člen spolku
s tím, že v návrhu musí být uvedeny konkrétní porušení členských povinností. Člen,
proti kterému tento návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení
seznámit a má právo se k němu vyjádřit.

X.
Práva a povinnosti členů spolku
1. Všichni členové spolku mají stejná práva a povinnosti.
2. Člen má základní práva:
a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze,
b) na členské schůzi hlasovat, dávat návrhy a protinávrhy, požadovat vysvětlení,
podávat podněty a návrhy orgánům spolku,
c) volit a být volen do orgánů spolku,
d) podávat návrhy na volbu členů orgánů spolku,
e) nahlížet do seznamu členů spolku,
f) účastnit se všech pořádaných akcí a požívat výhod spolku.
3. Člen má základní povinnosti:
a) podporovat hlavní činnosti spolku a osobně přispívat k jejich naplňování,
b) hradit včas stanovené členské příspěvky,
c) účastnit se členské schůze,
d) dodržovat ustanovení stanov,
e) plnit usnesení členské schůze a předsednictva,
f) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
g) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
4. Člen spolku může písemnou plnou mocí pověřit jiného člena k jeho zastupování
v rozsahu práv a povinností člena.
XI.
Organizace spolku
Orgány spolku jsou:
a) předsednictvo spolku jako statutární orgán,
b) členská schůze jako nejvyšší orgán spolku,
c) kontrolní komise.
XII.
Předsednictvo spolku
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1. Statutární orgán spolku je kolektivní – předsednictvo spolku, které má 5 členů a
sestává se z předsedy, místopředsedy a 3 členů.
2. Předsednictvo je voleno členskou schůzí, která volí jednotlivé členy předsednictva
samostatně až do počtu členů stanoveného stanovami na období 4 let, přičemž
funkční období trvá automaticky až do nejbližší členské schůze, na které jsou zvoleni
noví členové předsednictva. Členem výboru může být zvolena fyzická osoba starší 18
let, která je plně svéprávná. Předsednictvo si ze svého středu volí předsedu a
místopředsedu.
3. Jednotliví členové předsednictva mohou být odvoláni i před skončením funkčního
období. Člen předsednictva může ze své funkce odstoupit, ale musí to písemně
oznámit předsednictvu. Výkon funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo
nebo mělo projednat předsednictvo, jehož je členem. Předsednictvo je povinno
projednat jeho odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o jeho odstoupení
dovědělo, nejdéle však do 1 měsíce od tohoto oznámení. Po této lhůtě výkon funkce
člena předsednictva zaniká. Pokud počet členů předsednictva neklesl pod polovinu,
může předsednictvo do příštího zasedání členské schůze určit a jmenovat náhradní
členy předsednictva, přičemž členská schůze tyto členy potvrdí nebo zamítne.
4. Předsednictvo spolku provádí v době, kdy nezasedá členská schůze, usnesení členské
schůze a rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou záležitostí, které jsou vyhrazeny
členské schůzi a kontrolní komisi. Předsednictvo zejména svolává členskou schůzi a
předkládá jí zprávu o své činnosti k projednání a ostatní záležitosti k rozhodnutí,
rozhoduje o vyloučení nebo vyškrtnutí členů spolku, odpovídá za vedení účetnictví,
vedení evidence členů, vedení evidence členských příspěvků a zajišťuje organizační a
administrativní předpoklady pro činnost spolku.
5. Předsednictvo spolku navrhuje kompetentnímu orgánu Uznaného chovatelského
sdružení složení Rady plemenné knihy haflinga.
6. Schůzi předsednictva svolává předseda dle potřeby, nejméně dvakrát ročně a
předsednictvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
K přijetí usnesení předsednictva je třeba souhlasu většiny přítomných členů
předsednictva. Nesvolá-li schůzi předsednictva předseda, učiní tak místopředseda.
Předsednictvo je povinno se sejít, pokud o to požádají nejméně 3 členové
předsednictva. Předsednictvo se svolává pozvánkou zaslanou všem členům nejméně 7
dní přede dnem jeho zasedání, která musí obsahovat program jednání, datum, hodinu
a místo zasedání. Členové předsednictva se mohou práva na řádné svolání schůze
předsednictva vzdát. Pozvánka může být odeslána i elektronicky. V nezbytných
záležitostech může být jednání předsednictva uspořádáno „per rollam“, tj. mimo
zasedání předsednictva. K přijetí usnesení tímto způsobem je třeba nadpoloviční
většiny všech členů předsednictva. Usnesení předsednictva přijaté per rollam pozbývá
platnosti, pokud není na nejbližším řádném zasedání předsednictva tímto
předsednictvem výslovně potvrzeno.
7. O jednání předsednictva spolku se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a další
člen předsednictva (zapisovatel) a o své činnosti předsednictvo spolku předává zprávy
členské schůzi.
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8. Předseda spolku vystupuje jménem spolku v době, kdy předsednictvo nezasedá.
Nemůže-li předseda vykonávat svoji funkci, zastoupí ho místopředseda.
9. Spolek zastupuje předseda samostatně, nebo místopředseda společně s jedním členem
předsednictva nebo tři členové předsednictva společně.
10. Podepisování se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu spolku připojí
dotyční členové předsednictva svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce.

XIII.
Nejvyšší orgán spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří shromáždění všech členů
spolku. Členská schůze se koná zpravidla 1x ročně a svolává ji předsednictvo spolku
elektronickou poštou, případně doporučenou poštou v případě členů, kteří nemají
v seznamu členů uveden e-mail, a to vždy alespoň 15 dnů před konáním členské
schůze s tím, že v pozvánce musí být uveden návrh programu členské schůze,
označení, zda jde o schůzi řádnou či mimořádnou, dále místo, den a čas zasedání.
Pozvánka je zveřejněna na internetové stránce spolku. Zasedání členské schůze se
určí tak, aby co nejméně omezovalo možnost členů se ho zúčastnit.
2. Předsednictvo je povinno svolat mimořádnou členskou schůzi, pokud s tím souhlasí
všichni členové předsednictva, nebo požádá-li o to nejméně třetina všech členů
spolku nebo kontrolní komise. V případě nečinnosti předsednictva je členskou schůzi
oprávněna svolat též kontrolní komise, pokud o projednání navržených záležitostí
požádá alespoň třetina členů spolku. Členská schůze musí být svolána nejpozději do
třiceti dnů od podání výzvy k jejímu svolání; nesvolá-li předsednictvo spolku v této
lhůtě mimořádnou členskou schůzi, může členskou schůzi svolat ten, kdo podal
podnět svolat zasedání členské schůze sám, a to na náklady spolku.
3. Členská schůze je schopna usnášet se, je-li přítomna alespoň třetina členů, kteří
nejsou v prodlení s placením členského příspěvku. Usnesení se přijímá většinou
hlasů oprávněných členů přítomných v době usnášení, když každý člen má jeden
hlas. K hlasům členů, kteří jsou v prodlení s placením členského příspěvku, se
nepřihlíží.
4. K přijetí rozhodnutí uvedených v odst. 6 písm. d) a h) tohoto článku stanov je
potřeba souhlasu dvoutřetinové většiny oprávněných přítomných členů.
5. V případě, že členská schůze není usnášeníschopná, svolá předsednictvo náhradní
zasedání členské schůze do 10 dnů tak, aby se konala do 40 dnů od data konání
původní členské schůze, přičemž toto náhradní zasedání členské schůze je
usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných. Náhradní členská schůze může být
svolána zároveň s řádnou členskou schůzí na tentýž den.
6. Členské schůzi přísluší rozhodovat:
a) o projednání činnosti spolku za uplynulé období a stanovení plánu činností na
příští období
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b) o vyloučení člena v případě, že závažně porušil povinnosti vyplývající ze
členství a v přiměřené lhůtě nápravu nesjednal, ani po výzvě spolku
c) o výši členského příspěvku a termínu jeho úhrady,
d) o přijetí stanov a jejich změn,
e) o zvolení a odvolání členů předsednictva,
f) o volbě a odvolání členů kontrolní komise,
g) o hospodaření spolku a schválení roční účetní závěrky, o schválení zprávy o
činnosti spolku a o činnosti pro další období,
h) o zániku, sloučení či fúzi spolku,
i) o způsobu majetkoprávního vypořádání při zániku spolku, včetně jmenování
likvidátora,
j) o schválení vnitřních norem závazných pro všechny členy spolku, s výjimkou
norem upravujících vnitřní činnost jiných orgánů,
k) o předběžném projednání dohod týkajících se navazování a rozvíjení styků
s obdobnými spolky a jinými institucemi v zahraničí, stejně tak jako dohod
uzavíraných s třetími subjekty při zachování cílů uvedených v těchto stanovách,
l) o dalších otázkách, které si členská schůzce výslovně vyhradí k rozhodnutí.
7. Hlasování je veřejné, pokud většina přítomných nerozhodne, že hlasování bude tajné.
Volby do předsednictva a do kontrolní komise jsou vždy tajné.
8. Předseda spolku zahájí členskou schůzi, ověří, zda je členská schůze schopna se
usnášet. Neurčí-li členská schůze jinou osobu, předseda spolku vede program
členské schůze tak, jak je navržen v pozvánce. Na žádost 10 % členů spolku zařadí
předsednictvo jimi navrženou záležitost na program jednání členské schůze.
V případě, že žádost došla po zaslání pozvánky na členskou schůzi, zařadí
předsednictvo tuto záležitost na program jednání jako jeho doplnění ve lhůtě
nejméně 10 dnů před konáním členské schůze. V případě, že bude navržena
záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze o ní
rozhodnout jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů spolku
oprávněných k hlasování. Předchozí pravidlo však neplatí v případě hlasování o
změně stanov a vyhlášení voleb spolku.
9. Předsednictvo spolku, nebo osoba, která byla členskou schůzí pověřena k vyhotovení
zápisu, zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího
ukončení. Ze zápisu musí být patrno, kdo zasedání svolal, kdy a jak se konalo, kdo je
zahájil, kdo mu předsedal a jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis
vyhotoven. Zápis podepíše osoba, která zápis vyhotovila, dále ověřovatelé zápisu a
předseda nebo místopředseda spolku.
10. Členská schůze volí své orgány, kterými jsou:
a)
b)
c)
d)

Řídící členské schůze
Skrutátoři členské schůze
Zapisovatel jednání členské schůze
Dva ověřovatelé zápisu.

11. Hlasování o orgánech členské schůze se provádí aklamací, pokud členská schůze
neschválí jiný způsob hlasování. Nejprve se hlasuje o návrzích předsednictva spolku,
následně o návrzích kontrolní komise a poté o návrzích členů. V případě schválení
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návrhu se o protinávrhu nehlasuje, musí však s ním být před hlasováním seznámena
členská schůze. Po svém zvolení se orgány bezodkladně ujmou výkonu svých funkcí.
12. Každý člen spolku oprávněný hlasovat může podat proti jakémukoliv usnesení
členské schůze protest a žádat jeho uvedení v zápise z jednání členské schůze.
XIV.
Kontrolní komise
1. Spolek zřizuje kontrolní komisi, jejíž členy volí či odvolává členská schůze na dobu
4 let. Kontrolní komise má 3 členy. Její členové nemohou být členové předsednictva
ani osoby jim blízké.
2. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a dohlíží, jsou-li záležitosti spolku
řádně vedeny, dohlíží a kontroluje plnění stanov, stejně tak jako ostatních vnitřních
norem spolku a obecně závazných právních předpisů spolkem či členy spolku a
v případě zjištění nedostatků upozorňuje na tyto nedostatky předsednictvo spolku či
členskou schůzi.
3. Kontrolní komise si na svém prvním zasedání po zvolení členskou schůzí volí
předsedu kontrolní komise. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů svých členů.
4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, přičemž ji
svolává její předseda. O svolání může požádat i člen kontrolní komise a to u
předsedy nebo místopředsedy spolku, který je povinen ji svolat do 14 dnů od
obdržení této žádosti. Zasedání kontrolní komise se svolává nejméně 7 dní před jejím
zasedáním pozvánkou doručenou jejím členům s vyznačením data a místa konání.
Zasedání se však považuje za řádně svolané i bez dodržení této lhůty, pakliže všichni
členové kontrolní komise prohlásí, že na stanoveném způsobu svolání netrvají.
5. Zjistí-li kontrolní komise zvlášť závažné porušení právních předpisů nebo těchto
stanov ze strany předsednictva, či jednotlivých členů, nebo odůvodňují-li to
nepříznivé hospodářské výsledky, či jiné mimořádné okolnosti, nemá-li spolek
prostředky k uhrazení svojí činnosti nebo požádá-li o to k projednání navržených
záležitostí alespoň 10 % členů spolku, je kontrolní komise povinna požádat o svolání
členské schůze spolku.
6. Z jednání kontrolní komise se vyhotovuje zápis, který je dostupný všem členům
spolku v sídle spolku. Na zápisy kontrolní komise se užijí obdobně ustanovení čl.
XIII.9.
XV.
Zásady hospodaření spolku
1. Spolek odpovídá za nesplnění svých závazků a povinností výhradně svým majetkem.
2. Členové neodpovídají za případný schodek v hospodaření svým majetkem.
3. Zdroji majetku jsou zejména:
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• členské příspěvky,
• příjmy z činnosti spolku při naplňování jeho účelu,
• ostatní příjmy (dary, dotace, poplatky z akcí pořádaných spolkem apod.).
4. Náklady na činnost spolku jsou hrazeny z majetku spolku při dodržování zásady
účelnosti.
5. Hospodaření se řídí příslušnými obecně platnými předpisy.
XVI.
Zrušení a likvidace spolku
1. O zrušení spolku nebo o fúzi či rozdělení spolku rozhoduje dvoutřetinovou většinou
členská schůze spolku.
2. Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem nebo
bez návrhu v případě, že je v rozporu jeho činnost s činností uvedenou ve stanovách
a vyvíjí činnost zakázanou v § 145, § 217 občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb.,
nebo pokud nutí třetí osoby k členství ve spolku, účasti na jeho činnosti nebo brání
členům ze spolku vystoupit.
3. Likvidační zůstatek se podělí mezi řádné členy spolku.

XVII.
Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku na schůzi v Českém Šternberku,
dne 25. června 2020 a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení.

................................................
předseda

......................................................
místopředseda

Razítko spolku:

V Českém Šternberku, dne: 25. června 2020
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