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STANOVY  
 

Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z. s. 

 

1. článek   

Název spolku 

1.1. Název spolku je Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z. s. 

1.2. Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z. s. (dále jen „ASCHK ČR“) je spolkem 

právnických osob vytvořeným na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách, 

založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniklým na základě 

registrace Ministerstvem vnitra České republiky, č.j. VSP/1- 1915/90 – R, jehož práva a 

povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“). 

1.3. ASCHK ČR sdružuje právnické osoby sdružující chovatele koní či vykonávající činnosti 

související s chovem koní na území České republiky. 

1.4. ASCHK ČR je uznaným chovatelským sdružením (dále také jen „uznané chovatelské 

sdružení“) podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 

hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), 

pro vybraná plemena, kterým na základě zákonného pověření vede plemennou knihu 

(dále také jen „PK“). 

1.5. ASCHK ČR je plemenářským spolkem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických 

podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných 

prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, 

o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS 

a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat (dále jen „nařízení o plemenných 

zvířatech“). 

2. článek  

Sídlo spolku 

2.1. Obec, v níž je umístěno sídlo ASCHK ČR, je Písek.  
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3. článek  

Účel spolku 

3.1. Účelem ASCHK ČR je: 

3.1.1. vykonávat činnost plemenářského spolku ve smyslu nařízení o plemenných 

zvířatech, 

3.1.2. propagovat chov koní ve společnosti, 

3.1.3. podporovat a propagovat činnost chovatelů koní, kteří samostatně a nezávisle 

vytvářejí a zajišťují podmínky pro podporu, rozvoj a záchranu chovu koní, 

3.1.4. uskutečňovat a podporovat osvětovou, poradní a vzdělávací činnost v oblasti 

chovu koní, 

3.1.5. reprezentovat své členy, pro které představuje uznané chovatelské sdružení, a to 

zejména vůči orgánům a institucím ČR, 

3.1.6. prosazovat zájmy chovatelů koní na úrovni ústředních orgánů státní správy a 

místních samospráv a působit na tvorbu všech právních norem týkajících se 

chovu koní, 

3.1.7. koordinovat a projednávat návrhy legislativních a jiných opatření, která se týkají 

zájmů členů spolku,  

3.1.8. shromažďovat, vyhodnocovat, propagovat a napomáhat zavádět osvědčené 

zkušenosti, znalosti a postupy v oblasti chovu koní, kterých může být využito ve 

prospěch členů spolku. Pro tyto účely též navazovat partnerskou spolupráci se 

všemi zainteresovanými subjekty, zahraničními a mezinárodními organizacemi, 

3.1.9. vykonávat činnosti dle uzavřených smluv. 

3.2. K dosažení výše uvedeného účelu bude ASCHK ČR vyvíjet činnost zejména následující 

formou:  

3.2.1. registrovat členy spolku a vést jejich evidenci,  

3.2.2. vydávat pravidla, řády a další předpisy ASCHK ČR, 

3.2.3. organizovat a koordinovat výstavní, propagační, osvětové, poradní a vzdělávací 

činnosti a dalších činnosti na základě uzavřených smluv, 

3.2.4. navazovat partnerskou spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty, 

zahraničními a mezinárodními organizacemi v oblasti chovu koní, 

3.2.5. vydávat časopis KONĚ, 

3.2.6. komunikovat s médii, 

3.2.7. vést plemenné knihy na základě zákonného pověření, 

3.2.8. získávat finanční prostředky na činnost a podporu chovu koní.  
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4. článek  

Vznik a zánik členství 

4.1. Členem ASCHK ČR se může stát každá právnická osoba se sídlem na území České 

republiky, která splní podmínky uvedené v těchto stanovách a vnitřních předpisech 

ASCHK ČR, a její zakladatelské právní jednání není v rozporu se stanovami ASCHK ČR. 

4.2. Členství v ASCHK ČR se dělí na tři formy: 

a) řádné členství právnických osob, pro které ASCHK ČR vede PK, a které pro ASCHK 

ČR vykonávají činnost na základě smlouvy o spolupráci; 

b) řádné členství právnických osob, které pro ASCHK ČR nevykonávají činnost na 

základě smlouvy o spolupráci; 

c) čestné členství. 

4.3. Členství právnické osoby v ASCHK ČR je dobrovolné a vzniká na základě písemné 

přihlášky, a to po rozhodnutí kolegia ASCHK ČR o přijetí za člena ASCHK ČR a 

uhrazení členského příspěvku ve stanovené výši a lhůtě, nejde-li výhradně o člena 

čestného.  

4.4. Přihláška musí být podepsána oprávněným zástupcem žadatele a musí obsahovat 

prohlášení, že žadatel vstupuje do ASCHK ČR dobrovolně, zavazuje se respektovat a 

dodržovat stanovy, pravidla, řády a další předpisy ASCHK ČR a podřizovat se 

rozhodnutím orgánů ASCHK ČR. 

4.5. Členství v ASCHK ČR zaniká: 

4.5.1. doručením písemného oznámení o ukončení svého členství na adresu sídla 

ASCHK ČR, 

4.5.2. nezaplacením každoročního členského příspěvku řádně včas a ve lhůtě 

stanovené příspěvkovým řádem, 

4.5.3. vyloučením člena z důvodu závažného porušení stanov ASCHK ČR, neplnění 

přijatých usnesení orgánů ASCHK ČR a vnitřních předpisů ASCHK ČR, nebo 

jednání, které poškozuje dobré jméno a činnost ASCHK ČR, 

4.5.4. dohodou mezi ASCHK ČR a členem, 

4.5.5. zánikem člena, 

4.5.6. zánikem ASCHK ČR. 

4.6. Člen, jehož členství zaniklo, nemá právo na vrácení členského příspěvku, a to ani v 

poměrné výši. 

4.7. V případě pochybností rozhoduje o existenci členství v ASCHK ČR, popř. okamžiku jeho 

vzniku či zániku kolegium ASCHK ČR. 
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5. článek  

Základní členská práva a povinnosti 

5.1. Práva řádných členů ASCHK ČR: 

5.1.1. podílet se způsobem uvedeným v těchto stanovách na činnosti ASCHK ČR, 

5.1.2. volit do všech orgánů ASCHK ČR způsobem uvedeným v těchto stanovách, 

5.1.3. být volen do všech orgánů ASCHK ČR, nestanoví-li tyto stanovy jinak, 

5.1.4. být pravidelně informován o činnosti ASCHK ČR, 

5.1.5. uplatňovat přímo nebo prostřednictvím svých zvolených zástupců své návrhy a 

vyjadřovat stanoviska, 

5.1.6. podílet se na aktivitách a akcích pořádaných ASCHK ČR a na dalších výhodách, 

z členství a činnosti ASCHK ČR vyplývajících. 

5.2. Povinnosti členů ASCHK ČR: 

5.2.1. dodržovat stanovy, pravidla, řády a další předpisy ASCHK ČR, jakož i 

rozhodnutí orgánů ASCHK ČR, popř. dalších orgánů, pokud to vyplývá 

z předpisů ASCHK ČR, 

5.2.2. jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno ASCHK ČR, 

5.2.3. řádně a včas platit členské příspěvky a další poplatky stanovené příslušnými 

orgány ASCHK ČR, 

5.2.4. vést a předávat ASCHK ČR předepsaným způsobem věrohodnou evidenci svých 

členů, jejichž členství má vliv na úhradu členských příspěvků ASCHK ČR dle 

příspěvkového řádu, 

5.2.5. neprodleně oznamovat změny údajů, které jsou předmětem členské evidence, 

5.2.6. spolupracovat na uskutečnění účelu a cílů ASCHK ČR. 

5.3. Člena ASCHK ČR při výkonu jeho členských práv a povinností zastupuje jeho statutární 

orgán, případně jím písemně zmocněný zástupce. 

6. článek  

Čestné členství 

6.1. Kolegium ASCHK ČR může jmenovat jakoukoliv právnickou osobu, která se mimořádně 

zasloužila o dobré jméno ASCHK ČR nebo o rozvoj chovu koní v České republice, 

čestným členem ASCHK ČR. Kolegium ASCHK ČR může toto členství rovněž 

odejmout. 

6.2. Čestný člen má právo účastnit se jednání prezidia a kolegia ASCHK ČR a vyjádřit zde 

své návrhy a stanoviska. Podrobnosti stanoví prezidium. 

6.3. Pokud není čestný člen také řádným členem ASCHK ČR, nemá právo hlasovat ani být 



5 
 

volen do orgánů ASCHK ČR, disponuje výhradně hlasem poradním. 

7. článek  

Orgány spolku 

7.1. Orgány ASCHK ČR jsou: 

7.1.1. valná hromada ASCHK ČR, 

7.1.2. kolegium zástupců ASCHK ČR, 

7.1.3. prezidium ASCHK ČR, 

7.1.4. kontrolní komise ASCHK ČR, 

dále též „valná hromada“, „kolegium“, „prezidium“, „kontrolní komise“. 

7.2. Funkční období všech orgánů ASCHK ČR je čtyřleté. Funkční období podle předchozí 

věty neskončí dříve, než jsou do funkce členů příslušného orgánu ASCHK ČR zvoleny 

nové osoby; tím není dotčeno právo člena orgánu ASCHK ČR odstoupit ze své funkce 

v souladu s ustanovením 7.3 těchto stanov. Funkční období náhradních členů prezidia a 

kontrolní komise kooptovaných dle čl. 7.4 těchto stanov zaniká dnem konání nejbližšího 

zasedání valné hromady, ledaže je valná hromada potvrdí ve funkci člena daného 

voleného orgánu ASCHK ČR (potvrzení kooptace). Valná hromada může rovněž 

náhradního člena prezidia či kontrolní komise zvolit do funkce člena příslušného 

voleného orgánu ASCHK ČR na nové funkční období. 

7.3. Člen orgánu ASCHK ČR může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením vůči 

ASCHK ČR. Jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení jeho prohlášení 

ASCHK ČR. 

7.4. Jestliže v době mezi konáním jednotlivých valných hromad člen voleného orgánu 

ASCHK ČR (tj. prezidia či kontrolní komise) zvolený valnou hromadou odstoupil 

z funkce nebo přestal být z jiných důvodů členem příslušného orgánu, mohou členové 

tohoto voleného orgánu ASCHK ČR, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat 

náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady. 

7.5. Členem orgánu ASCHK ČR může být výhradně zletilá, plně svéprávná fyzická osoba, 

která je členem právnické osoby, jež je řádným členem ASCHK ČR, či právnická osoba, 

která je řádným členem ASCHK ČR. Je-li členem orgánu ASCHK ČR právnická osoba, 

zmocní zletilou a plně svéprávnou fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak 

právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 

7.6. Z jednání všech orgánů ASCHK ČR se pořizuje zápis, který musí obsahovat údaj o tom, 

kdo jednání svolal, termín a místo konání jednání, seznam přítomných členů orgánu 

ASCHK ČR a případných hostů, program jednání, údaj o tom, kdo jednání předsedal, jací 

další činovníci byli případně zvoleni, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. 

Požádá-li o to některý člen orgánu, musí zápis obsahovat rovněž údaj o tom, jak o 

rozhodnutí hlasoval. Zápis musí být zpřístupněn všem členům ASCHK ČR, popř. dalším 
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osobám dle podmínek stanovených příslušnými jednacími řády. 

7.7. Člen voleného orgánu ASCHK ČR vykonává funkci osobně. Člen prezidia může zmocnit 

pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu ASCHK ČR, aby za něho při jeho 

neúčasti hlasoval. Zmocněnec je povinen před příslušným hlasováním prokázat své 

zmocnění předložením písemné plné moci ostatním členům příslušného orgánu ASCHK 

ČR, kteří se hlasování účastní. Plná moc musí obsahovat identifikaci zmocnitele a 

zmocněnce, identifikaci úkonu, pro který je zmocněnec zmocněn, datum udělení 

zmocnění a podpis zmocnitele.  

7.8. Jednání a hlasování všech orgánů ASCHK ČR je možné provést i prostřednictvím 

elektronických nebo jiných technických prostředků umožňujících zachycení jejich 

obsahu a určení jednající osoby (dále jen „korespondenční cesta“). Návrh usnesení je 

oprávněn podat kterýkoliv člen orgánu, který o něm má hlasovat. Návrh usnesení rozešle 

navrhovatel všem členům příslušného orgánu ASCHK ČR korespondenční cestou spolu 

s oznámením lhůty, ve které mají korespondenční cestou sdělit své stanovisko. Lhůta 

nesmí být kratší než 7 (slovy sedm) dnů. Usnesení nabývá platnosti doručením zprávy 

korespondenční cestou, obsahující kladné vyjádření posledního člena příslušného orgánu 

ASCHK ČR, kterým bylo dosaženo potřebné většiny ke schválení usnesení, navrhovateli. 

V případě, že v navrhovatelem určené lhůtě neobdrží navrhovatel souhlas potřebné 

většiny členů příslušného orgánu ASCHK ČR, nebo před uplynutím lhůty obdrží alespoň 

od poloviny členů příslušného orgánu ASCHK ČR záporné vyjádření, usnesení nebylo 

přijato. O každém hlasování korespondenční cestou pořizuje navrhovatel zápis obsahující 

jméno navrhovatele, obsah návrhu, termín jeho rozeslání a seznam členů příslušného 

orgánu ASCHK ČR, jimž byl rozeslán, a datum nabytí platnosti usnesení či datum 

nepřijetí návrhu. Přílohou zápisu musí být přesný obsah usnesení a výsledky hlasování 

včetně uvedení počtu hlasů, které byly pro, proti, které se zdržely a které se nevyjádřily 

ve stanovené lhůtě a údaje o tom, jak hlasovali jednotliví členové příslušného orgánu 

ASCHK ČR. Za správný průběh hlasování odpovídá navrhovatel. Zápis musí být 

zpřístupněn všem členům příslušného orgánu ASCHK ČR, popř. dalším osobám dle 

příslušných jednacích řádů. 

7.9. Každý člen ASCHK ČR nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může 

navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu ASCHK ČR pro jeho 

rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů 

ASCHK ČR. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy 

se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho 

roku od přijetí rozhodnutí. 

7.10. Na rozhodnutí orgánu ASCHK ČR, které se příčí dobrým mravům, nebo mění tyto 

stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením občanského zákoníku, se 

hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato rozhodnutí orgánu 

ASCHK ČR v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.  

7.11. Členové orgánů ASCHK ČR jsou povinni svou funkci vykonávat s péčí řádného 

hospodáře ve smyslu § 159 odst. 1 občanského zákoníku, tj. s nezbytnou loajalitou i 

potřebnými znalostmi a pečlivostí. 
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8. článek  

Valná hromada ASCHK ČR 

8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ASCHK ČR. 

8.2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: 

8.2.1. určit hlavní zaměření činnosti ASCHK ČR, 

8.2.2. rozhodovat o změně stanov, 

8.2.3. zvolit a odvolat členy prezidia (prezidenta a viceprezidenty), případně také 

potvrdit kooptované členy prezidia, 

8.2.4. zvolit a odvolat členy kontrolní komise, případně také potvrdit kooptované členy 

kontrolní komise, 

8.2.5. projednat zprávu o činnosti prezidia, kolegia a kontrolní komise za období od 

poslední valné hromady a zhodnotit jejich činnost, 

8.2.6. projednat a schválit výroční zprávu o činnosti, stavu majetku a hospodaření 

ASCHK ČR za období od poslední valné hromady, 

8.2.7. schvalovat rozpočet ASCHK ČR na příslušný rok; 

8.2.8. rozhodnout o výši členských příspěvků a stanovit lhůtu k jejich úhradě, 

8.2.9. rozhodnout o zrušení ASCHK ČR a jejím vstupu do likvidace, jmenovat a 

odvolat likvidátora, určit výši jeho odměny a schválit rozdělení likvidačního 

zůstatku, 

8.2.10. rozhodnout o přeměně ASCHK ČR, 

8.2.11. rozhodnout o vstupu ASCHK ČR do právnických osob, 

8.2.12. rozhodnout o členství ASCHK ČR v mezinárodních organizacích,  

8.2.13. přezkoumat rozhodnutí kolegia o vyloučení člena ASCHK ČR, 

8.2.14. rozhodnout o jiném návrhu prezidia nebo kolegia předloženém jí ke schválení. 

8.3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují tyto 

stanovy. 

8.4. Složení valné hromady: 

8.4.1. valná hromada je shromážděním delegátů řádných členů ASCHK ČR; klíč 

k určení počtu delegátů účastnících se valné hromady stanoví kolegium na 

základě návrhu prezidia, 

8.4.2. valnou hromadu řídí prezident, popřípadě prezidiem pověřený člen ASCHK ČR. 

8.5. Svolávání valné hromady: 

8.5.1. valnou hromadu svolává prezidium minimálně jedenkrát za rok. Pokud nebyla 

valná hromada řádně svolána prezidiem, je povinen ji svolat prezident, 

8.5.2. prezidium je povinno rozhodnout o svolání valné hromady do 3 (slovy tří) 
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měsíců, požádá-li písemně o její svolání nejméně 1/3 členů ASCHK ČR nebo 

jestliže to vyžadují vážné zájmy ASCHK ČR. Pokud nebyla valná hromada 

řádně svolána prezidiem, je povinen ji svolat prezident, 

8.5.3. pozvánka na jednání valné hromady obsahující místo, datum a hodinu konání 

valné hromady a program jednání valné hromady musí být zaslána všem 

účastníkům valné hromady na jejich poštovní či e-mailovou adresu, kterou pro 

tento účel účastníci předem sdělí, a to nejpozději 10 (slovy deset) dnů přede 

dnem konání valné hromady. Není-li adresa účastníkem uvedena, bude 

pozvánka zaslána na adresu sídla člena ASCHK ČR uvedenou ve veřejném 

rejstříku. Bude-li pozvánka na jednání valné hromady zaslána současně jak na 

e-mailovou, tak poštovní adresu, považuje se v takovém případě za okamžik 

doručení pozvánky doručení pozvánky tím z prostředků, kterým je účastníkovi 

doručena dříve. 

8.6. Rozhodování valné hromady: 

8.6.1. valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina 

delegátů, 

8.6.2. každý delegát má jeden hlas, 

8.6.3. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů, 

nestanoví-li tyto stanovy jinak, 

8.6.4. k rozhodnutí o zrušení nebo přeměně ASCHK ČR, jakož i o změně stanov, je 

vždy třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech delegátů, 

8.6.5. není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá prezidium náhradní valnou 

hromadu. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode 

dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pro vyloučení pochybností 

se uvádí, že náhradní valná hromada může být rovněž svolána v řádu minut ode 

dne a hodiny, na který byla svolána původní valná hromada, je-li na tuto 

skutečnost účastník valné hromady dopředu upozorněn v pozvánce na jednání 

valné hromady. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a 

je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení 8.6.1. těchto stanov. 

8.7. Usnesení valné hromady jsou závazná pro všechny orgány a členy ASCHK ČR. 

9. článek  

Kolegium ASCHK ČR 

9.1. Kolegium plní úkoly stanovené těmito stanovami a uložené valnou hromadou v období 

mezi jejími zasedáními. 

9.2. Do působnosti kolegia náleží: 

9.2.1. zasazovat se o plnění poslání a účelu ASCHK ČR a plánovat činnosti k dosažení 

účelu ASCHK ČR, 
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9.2.2. schvalovat jednací a volební řád valné hromady, 

9.2.3. schvalovat jednací řád kolegia, prezidia a kontrolní komise ASCHK ČR, 

9.2.4. schvalovat zprávy, informace a návrhy ve věci plánu a rozpočtu pro valnou 

hromadu, 

9.2.5. rozhodovat o odměňování prezidenta, členů prezidia, popř. dalších funkcionářů 

ASCHK ČR, 

9.2.6. rozhodovat o přijetí řádných členů ASCHK ČR, popř. jejich vyloučení za 

podmínek stanovaných těmito stanovami, 

9.2.7. jmenovat čestné členy ASCHK ČR, popř. odejmout čestné členství, 

9.2.8. stanovit podmínky předání funkcí členů jednotlivých orgánů novým členům, 

9.2.9. předložit valné hromadě návrhy usnesení a návrh kandidátů na prezidenta, 

viceprezidenty a členy kontrolní komise, 

9.2.10. schvalovat návrh prezidia na stanovení počtu delegátů valné hromady a způsobu 

jejich určení, 

9.2.11. jmenovat tajemníka ASCHK ČR pro účely zabezpečení chodu ASCHK ČR na 

základě návrhu prezidia, 

9.2.12. rozhodnout o jiném návrhu prezidia, pokud nespadá do působnosti valné 

hromady. 

9.3. Kolegium si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které mu nesvěřují tyto stanovy. 

9.4. Složení kolegia: 

9.4.1. kolegium je složeno z prezidenta, viceprezidentů a delegátů pověřených řádnými 

členy ASCHK ČR. Celkový počet členů kolegia je závislý na počtu delegátů, 

jejichž počet je stanoven podle následujícího klíče: 

9.4.1.1. 1 delegát za každého řádného člena ASCHK ČR, 

9.4.1.2. 1 další delegát za každého řádného člena ASCHK ČR s počtem vlastních 

členů převyšujícím 100, 

9.4.1.3. 1 další delegát za každého řádného člena ASCHK ČR s počtem vlastních 

členů převyšujícím 300.  

9.4.2. počet členů kolegia se odvíjí od počtu splněných kritérií stanovených v čl. 9.4.1. 

těchto stanov. Minimální počet delegátů za každého řádného člena je 1, 

maximální počet je 3. 

9.4.3. v čele kolegia je prezident, který organizuje a řídí jeho činnost. 

9.5. Svolávání kolegia: 

9.5.1. kolegium svolává prezident dle potřeby, nejméně však jednou za 6 (slovy šest) 

měsíců. Pokud nebylo kolegium řádně svoláno prezidentem, je oprávněn svolat 

kolegium kterýkoliv jeho člen, 
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9.5.2. o místu, datu, hodině a stěžejních bodech programu jednání kolegia musí být 

informováni jeho členové nejpozději 7 (slovy sedm) dní přede dnem jednání 

kolegia. 

9.6. Rozhodování kolegia: 

9.6.1. kolegium je schopno usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, 

9.6.2. každý člen kolegia disponuje jedním hlasem a k přijetí usnesení je třeba 

nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů kolegia, přičemž v případě 

dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta, popř. hlas viceprezidenta 

v případě nepřítomnosti prezidenta. V případě nepřítomnosti prezidenta bude 

viceprezident disponující rozhodujícím hlasem zvolen před zahájením jednání. 

9.6.3. k přijetí usnesení uvedených v ustanovení 9.2.4. a 9.2.6. těchto stanov je třeba 

dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů kolegia, 

9.6.4. není-li kolegium schopné se usnášet, svolá prezidium náhradní jednání kolegia. 

Náhradní jednání kolegia se musí konat nejpozději do dvou týdnů ode dne, na 

který bylo svoláno původní jednání kolegia. Pro vyloučení pochybností se uvádí, 

že náhradní jednání kolegia může být rovněž svoláno v řádu minut ode dne a 

hodiny, na který bylo jednání kolegia svoláno původně, je-li na tuto skutečnost 

člen kolegia upozorněn již v původním oznámení o jednání kolegia. Náhradní 

jednání kolegia musí mít nezměněný pořad jednání a je schopno usnášení bez 

ohledu na ustanovení 9.6.1. a 9.6.3. těchto stanov. 

9.7. Rozhodnutí kolegia v oblasti její působnosti vymezené v ustanovení 9.2. těchto stanov 

jsou závazná pro všechny orgány a členy ASCHK ČR, s výjimkou valné hromady. 

9.8. V případě, že kolegium není s to vykonávat působnost po dobu delší než jeden měsíc, 

může prezidium, nebo alespoň pětina členů spolku, svolat valnou hromadu ASCHK ČR; 

na valnou hromadu ASCHK ČR pak přechází působnost kolegia. 

9.9. Za činnost kolegia odpovídá prezident valné hromadě. 

10. článek  

Prezidium ASCHK ČR 

10.1. Prezidium je kolektivním statutárním orgánem, jenž řídí činnost ASCHK ČR a jedná za 

ASCHK ČR. 

10.2. ASCHK ČR zastupují a podepisují za ni vždy prezident ASCHK ČR (dále jen 

„prezident“) a viceprezident ASCHK ČR (dále jen „viceprezident“) nebo dva 

viceprezidenti společně.  

10.3. Do působnosti prezidia náleží: 

10.3.1. rozhodovat o všech záležitostech ASCHK ČR, pokud nejsou těmito stanovami 

nebo přijatými řády vyhrazeny do působnosti jiných orgánů ASCHK ČR, 
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10.3.2. zajišťovat plnění úkolů stanovených valnou hromadou a kolegiem, 

10.3.3. navrhnout počet delegátů valné hromady a způsob jejich určení, 

10.3.4. schvalovat příspěvkový řád v návaznosti na rozhodnutí valné hromady o výši 

členských příspěvků a lhůtě k jejich úhradě,  

10.3.5. schvalovat sazebník poplatků spojených s činností ASCHK ČR, jakož i jiné 

vnitřní předpisy ASCHK ČR, není-li jejich schvalování těmito stanovami nebo 

přijatými řády vyhrazeno do působnosti jiných orgánů ASCHK ČR, 

10.3.6. řídit činnost tajemníka ASCHK ČR a administrativního aparátu, 

10.3.7. přijímat finanční rozhodnutí a disponovat finančními prostředky v rámci 

schváleného rozpočtu ASCHK ČR, 

10.3.8. rozhodovat o rozpočtovém provizoriu v případě, že rozpočet nebyl schválen 

valnou hromadou, 

10.3.9. reprezentovat ASCHK ČR vůči orgánům státní správy, obcí a krajů, jakož i vůči 

dalším subjektům, 

10.3.10. zasazovat se o plnění účelu ASCHK ČR ku prospěchu jejích členů a nečinit 

rozhodnutí poškozující členy ASCHK ČR na jejich právech a oprávněných 

zájmech, 

10.3.11. zajišťovat vzájemně výhodnou spolupráci s institucemi, právnickými a 

fyzickými osobami, které projeví zájem podporovat činnost ASCHK ČR, 

10.3.12. vést seznam řádných a čestných členů, 

10.3.13. zajišťovat archivaci a dokumentaci všech důležitých materiálů a listin právní a 

ekonomické povahy, 

10.3.14. jmenovat členy rady plemenné knihy pro plemena, pro něž je ASCHK ČR 

uznaným chovatelským sdružením, a to na základě doporučení odborného 

řádného člena ASCHK ČR dle čl. 4.2. písm. a) těchto stanov.  

10.4. Složení prezidia: 

10.4.1. prezidium je složeno z 5 (slovy pěti) členů, a to prezidenta a 4 viceprezidentů, 

10.4.2. v čele prezidia je prezident, který organizuje a řídí jeho činnost. 

10.5. Svolávání prezidia: 

10.5.1. prezidium svolává dle potřeby, nejméně však každé tři měsíce, prezident. Pokud 

nebylo prezidium svoláno v posledních třech měsících prezidentem, je oprávněn 

ho svolat kterýkoliv z členů prezidia, 

10.5.2. o místu, datu, hodině a stěžejních bodech programu jednání prezidia musí být 

informováni jeho členové nejpozději 7 (slovy sedm) dní přede dnem jednání 

prezidia. 

10.6. Rozhodování prezidia: 
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10.6.1. prezidium je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, 

10.6.2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů prezidia, 

přičemž v případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.  

10.7. Rozhodnutí prezidia v oblasti jeho působnosti vymezené v ustanovení 10.3. těchto stanov 

jsou závazná pro všechny orgány a členy ASCHK ČR. 

11. článek  

Kontrolní komise ASCHK ČR 

11.1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem ASCHK ČR, jejímž úkolem je zejména 

provádění kontroly a přezkoumávání ekonomických a právních rozhodnutí ASCHK ČR, 

jakož i konkrétních činností ASCHK ČR. Kontrolní komise neplní funkci rozhodčí 

komise ve smyslu § 265 občanského zákoníku. 

11.2. Do působnosti kontrolní komise náleží: 

11.2.1. dohlížet, jsou-li záležitosti ASCHK ČR řádně vedeny a vykonává-li ASCHK ČR 

činnost v souladu se stanovami a dalšími právními předpisy, 

11.2.2. nahlížet do dokladů ASCHK ČR a požadovat od členů dalších orgánů ASCHK 

ČR nebo od jejích zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem, 

11.2.3. nahlížet do všech dokladů a záznamů, které potřebuje k plnění svých úkolů 

uvedených v ustanovení 11.2.1 těchto stanov, 

11.2.4. informovat pravidelně prezidium a kolegium o zjištěných nedostatcích 

v činnosti ASCHK ČR, 

11.2.5. členové kontrolní komise mají právo zúčastnit se jednání všech orgánů ASCHK 

ČR, a v rozsahu své působnosti od nich požadovat vysvětlení týkající se jejich 

činnosti. 

11.3. Složení kontrolní komise: 

11.3.1. kontrolní komise je složena z 5 (slovy pěti) členů. Žádný z členů kontrolní 

komise nesmí být zároveň členem jakéhokoliv jiného orgánu ASCHK ČR, 

11.3.2. členové kontrolní komise ze svého středu volí a odvolávají předsedu, který stojí 

v čele kontrolní komise a organizuje a řídí její činnost. 

11.4. Svolávání kontrolní komise: 

11.4.1. kontrolní komisi svolává předseda kontrolní komise podle potřeby, vždy však 

v případě, že o to požádá některý člen kontrolní komise. Pokud nebyla kontrolní 

komise svolána předsedou, je oprávněn ji svolat kterýkoliv člen kontrolní 

komise, 

11.4.2. o místu, datu a hodině jednání kontrolní komise musí být informováni její 

členové nejpozději 7 (slovy sedm) dní přede dnem jednání kontrolní komise. 
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11.5. Rozhodování kontrolní komise: 

11.5.1. kontrolní komise je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích 

členů, 

11.5.2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech jejích členů. 

11.6. Kontrolní komise musí s výsledky svých kontrolních závěrů prokazatelně seznámit 

oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu a poskytnout mu možnost, aby se mohl 

ke zjištěným poznatkům a výsledkům vyjádřit. Konečné závěry a zprávy svých kontrol, 

spolu s návrhy nápravných opatření, předává kontrolní komise kolegiu a prezidiu, které 

přijme opatření k odstranění závadného stavu. Kontrolní komise předkládá valné 

hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti a svých nálezech. 

12. článek  

Majetek a hospodaření 

12.1. Majetek ASCHK ČR tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek a jiná majetková 

práva.  

12.2. Zdroji příjmů jsou zejména:  

12.2.1. členské příspěvky a jiné poplatky, 

12.2.2. finanční prostředky ze státního rozpočtu, 

12.2.3. příspěvky od jiných organizací a sponzorů,  

12.2.4. příjmy z hospodářské činnosti, 

12.2.5. příjmy z reklam a jiných služeb, 

12.2.6. dary a dědictví. 

12.3. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu ASCHK ČR disponuje prezidium. 

13. článek  

Ustanovení přechodná a závěrečná 

13.1. Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou ASCHK ČR konanou dne 

………………. v ……………. a nabývá platnosti a účinnosti dne ……………. 2022. 

Tímto dnem nahrazuje dosud platné stanovy. 

 

 

V Písku dne …………… 2022  
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