
PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD – ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY  
 

Asociace svazů chovatelů koní České republiky z.s. 
 

platný od 20.6.2022 
 
 

I. Obecná ustanovení 
 
Členské příspěvky  
 
„Členský příspěvek dle počtu osob“ je stanoven sazbou na osobu dle Seznamu členů doručeného členem 
ASCHK ČR. Členské příspěvky jsou splatné na základě vystavené faktury. Členské příspěvky se vztahují ke 
kalendářnímu roku, pro který jsou stanoveny. Při zániku členství jsou členské příspěvky nevratné. 
 

II. Členský příspěvek dle počtu osob 
 
Na základě tohoto Příspěvkového řádu ASCHK ČR činí Členský příspěvek dle počtu osob 100,- Kč za 
každého řádně nahlášeného člena. 
 
Za řádně nahlášeného člena sdruženého spolku se považuje fyzická nebo právnická osoba uvedená na 
Seznamu členů, který obsahuje všechny povinné údaje a je doručen elektronicky nebo v listinné podobě 
na adresu ASCHK ČR, a zároveň je za něho uhrazen členský příspěvek. 
 
Seznam členů musí obsahovat tyto povinné údaje:  
a) fyzické osoby: Příjmení, jméno, kompletní adresa  
b) právnická osoba: Název společnosti, kontaktní osoba, kompletní adresa 
Doporučené údaje jsou e-mail a telefonní číslo, nejsou však povinné. 
 
Seznam členů doporučujeme vytvořit a doručit v MS Excel, řadit abecedně dle příjmení. 
Vzor: 
 

 Příjmení  Jméno  Ulice Č. popisné Pošta PSČ e-mail telefon 

1                 

2                 

3                 

 
 
Povinností člena ASCHK ČR z.s. dle Stanov je: 
1) doručit Seznam členů do 31. března daného roku.  
V případě nedoručení seznamu členů do 31.3. bude člen vyzván k nápravě. 
Pokud člen nedodá seznam členů ani po výzvě zanikne po uplynutí lhůty 15 dnů jeho členství v ASCHK. 
 
2) uhradit Členský příspěvek dle počtu členů. Na základě dodaného seznamu členů bude vystavena 
faktura se splatností 7 dnů. 
V případě nezaplacení členského příspěvku bude člen vyzván k nápravě. 
Pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani po výzvě zanikne po uplynutí lhůty 15 dnů jeho členství 
v ASCHK. 
3) V případě aktualizace členské základny je člen povinen zaslat aktualizovaný seznam členů. Datum 
zaslání aktualizovaného seznamu členů bude považováno za počátek členství fyzické nebo právnické 
osoby v ASCHK.  
4) Účast na valné hromadě 



Počet nahlášených členů zaslaný do 31.3. bude podkladem pro stanovení počtu delegátů na Valnou 
hromadu. V případě pozdního zaslání seznamu členů bude členský spolek na VH ASCHK ČR z.s. zastupovat 
1 delegát. 
 
 

III. Závěrečné ustanovení 
  
Tento příspěvkový řád schválilo Prezidium ASCHK ČR dne 20. 6. 2022 a nabývá platnost od 20. 6. 2022. 
  
 
V Písku dne 20. 6. 2022 
 
 
 

……………………………………………… 
                     

                   prezident/viceprezident - statutární zástupce – doc. Ing. Miroslav Maršálek, Csc. 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
                     

                           viceprezident - statutární zástupce – Ing. Hana Štěrbová, PhD. 
 

 


