STANOVY
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.
(úplné znění)
(dále jen stanovy)

Článek I.

Název, sídlo a působnost Svazu
1. Název Svazu:

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s. (dále jen Svaz)

2. Sídlo Svazu:

Benešovská 123; 252 09 Hradištko

3. Místo působnosti zahrnuje celé území České republiky a lze jej měnit pouze se
souhlasem členského shromáždění Svazu

Článek II.

Účel a předmět činnosti Svazu
1. Účelem Svazu je vytvoření silné základny chovatelů (právnických a fyzických osob) pro
zvelebení a progresivní rozvoj chovu holštýnského skotu a zabezpečení
konkurenceschopnosti našich chovatelů. Cílem je získání chovatelů k aktivní účasti na
rozvoji plemene se společnou snahou o výraznou intenzifikaci procesu šlechtění spojenou
s rychlým posunutím výkonnosti naší populace holštýnského skotu na světovou úroveň.
Účelem je rovněž konstruktivní spolupráce s ostatními svazy chovatelů v tuzemsku i
v zahraničí a současně i propagace plemene a jeho produktů s cílem zajistit dobrou
rentabilitu chovu.
2. Předmětem činnosti Svazu je:
2.1. Hlavní předmět činnosti Svazu
a) Plnění úkolů ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb. „O šlechtění a plemenitbě
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů“ v platném znění a
v rozsahu oprávnění vydaného MZe ČR a dále prováděcí vyhlášky MZe ČR, kterou
se provádějí některá ustanovení citovaného zákona „O šlechtění a plemenitbě
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů“.
b) Stanovení Řádu plemenné knihy a Finančního řádu plemenné knihy včetně Sazebníku
a zajištění vedení plemenné knihy a všech funkcí z toho vyplývajících (dále jen PK),
zejména:
 stanovení koncepce a programu šlechtění plemene, stanovení rozsahu a metod
sledování a hodnocení znaků a vlastností včetně metod odhadu plemenné
hodnoty;
 stanovení parametrů pro výběr plemenných zvířat určených pro kvalitativní
reprodukci populace;
 ověřování původů a hodnot plemenných zvířat.
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c) Vytvářet podmínky pro plné a účelné využití nejlepšího domácího a zahraničního
genofondu.
d) Spolupracovat s organizacemi výzkumné a vývojové základny, vzdělávacími a
výchovnými institucemi v oblasti chovu skotu. Zajistit osvětovou, publikační a
výchovnou činnost i aktivní převod poznatků do praxe v zájmu zvyšování prosperity
chovu svých členů.
e) Plnit funkci reprezentanta svých členů ve vztahu k ostatním subjektům, organizacím a
orgánům státní správy a prosazovat společné zájmy svých členů při jednáních
v rozsahu daném platnými právními předpisy.
f) Pořádat a spolupodílet se na organizování výstav, přehlídek a dalších chovatelských
akcí doma i v zahraničí.
g) Pořádat nebo spolupořádat vědecké, osvětové výchovné akce a rozvíjet propagační,
publikační, informační a poradenskou činnost pro chovatele.
h) Organizovat tematické zájezdy a stáže v tuzemsku a zahraničí.
i) Spolupracovat se zahraničními chovatelskými organizacemi, být členem
mezinárodních organizací chovatelů holštýnského skotu.
j) Podle potřeb a okolností provozovat vlastní obchodní činnost nebo zprostředkování
obchodu a služeb v souladu s platnými právními předpisy.
k) Rozvíjet spolupráci s ostatními svazy chovatelů jiných druhů hospodářských zvířat a
uplatňovat aktivní podíl Svazu na činnosti Unie chovatelů s cílem řešení společných
zájmů.
2.2. Vedlejší předmět činnosti Svazu:
a)
b)
c)
d)
e)

Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Reklamní činnost a marketing
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti

Článek III.

Právní postavení Svazu
Svaz je dobrovolným, zájmovým spolkem dle ustanovení § 3045 odst. 1 občanského
zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb.

Článek IV.

Členství ve Svazu
1. Druh členství
Členství ve Svazu je řádné, mimořádné, přidružené a čestné.
a) Řádným členem Svazu mohou být chovatelé (právnické a fyzické osoby), případně
další osoby podílející se na šlechtění holštýnského skotu, které se ztotožňují
s programem a cíli Svazu, uznávají práva a povinnosti členů včetně stanov Svazu.
b) Mimořádným členem Svazu mohou být chovatelé, členové plemenné knihy, kteří
nejsou řádnými členy Svazu.
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c) Přidruženým členem Svazu mohou být i jiné fyzické či právnické osoby
zainteresované na chovu holštýnského skotu. U fyzických osob je přidružené členství
nezastupitelné.
d) Čestným členem Svazu mohou být fyzické osoby, které se mimořádně zasloužily o
rozvoj chovu holštýnského skotu.
2. Vznik členství
2.1. Řádné členství
a) O členství požádá fyzická či právnická osoba (zájemce) podáním písemné členské
přihlášky. O přijetí za člena rozhoduje výbor Svazu, kde předpokladem přijetí je
písemný souhlas zájemce s programem a stanovami Svazu včetně úhrady členského
příspěvku.
b) Členský příspěvek je jednorázový za holštýnskou krávu zapsanou v PK. Členský
příspěvek je vratný (viz. Příspěvkový a finanční řád).
c) Řádným členem se zájemce stává dnem, kdy o této skutečnosti rozhodne výbor
Svazu, přičemž podmínkou členství je prokazatelná úplná úhrada členského
příspěvku.
2.2. Mimořádné členství
a) O členství požádá člen Plemenné knihy podáním písemné členské přihlášky. O přijetí
za člena rozhoduje výbor Svazu.
b) Členský příspěvek je roční a nevratný (viz Příspěvkový a finanční řád).
c) Mimořádným členem se zájemce stává dnem, kdy o této skutečnosti rozhodne výbor
Svazu, přičemž podmínkou členství je prokazatelná úhrada členského příspěvku.
2.3. Přidružené členství
a) O členství požádá přidružený člen podáním písemné členské přihlášky. O přijetí za
člena rozhoduje výbor Svazu, kde předpokladem přijetí je písemný souhlas zájemce
s programem a stanovami Svazu včetně úhrady členského příspěvku.
b) Členský příspěvek je u fyzické i právnické osoby roční. Členský příspěvek je nevratný
(viz Příspěvkový a finanční řád).
c) Přidruženým členem se zájemce stává dnem, kdy o této skutečnosti rozhodne výbor
Svazu, přičemž podmínkou členství je prokazatelná úplná úhrada členského
příspěvku.
2.4. Čestné členství
Čestné členství navrhuje výbor Svazu, jeho schválení podléhá členskému
shromáždění.
3. Zánik členství
Členství ve Svazu zaniká za těchto podmínek:
a) Vystoupením na základě písemné odhlášky člena adresované výboru Svazu. Členství
pak zaniká dnem, který člen Svazu v oznámení o vystoupení uvede, případně datem
jeho doručení.
b) Vyloučením o němž rozhoduje členské shromáždění. Podmínkou vyloučení člena je
závažné porušení stanov Svazu, zejména porušení povinností člena Svazu, jednání
proti zájmům Svazu, neplacení členských příspěvků.
Při zániku členství vrací Svaz členský příspěvek bývalému řádnému členovi v plné výši.
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Článek V.

Práva, povinnosti a seznam členů
1. Práva členů
a) Řádný člen Svazu má právo:
 podílet se na veškeré činnosti Svazu, užívat výsledků činnosti Svazu,
předkládat náměty, vyjadřovat se ke všem otázkám a hlasovat při jednáních;
 každý řádný člen Svazu má jeden hlas;
 řádný člen Svazu je oprávněn se nechat zastoupit zmocněncem a to pouze
zaměstnancem členského podniku. 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 ověřeného podpisu zmocnitele na plné moci. Zmocněnec může takto
zastupovat jen jednoho člena Svazu.
 být současně členem Plemenné knihy holštýnského skotu ČR;
 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.
b) Mimořádný člen Svazu má zejména tyto práva:
 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 členské shromáždění udělit mimořádným
členům i právo být volen do orgánů Svazu.
c) Přidružený a čestný člen má zejména tato práva:
 podílet se na veškeré činnosti Svazu, užívat jeho výsledky, předkládat náměty
a vyjadřovat se ke všem otázkám;
 účastnit se všech akcí pořádaných nebo spolupořádaných Svazem;
 být jmenován do odborných komisí Svazu a podílet se na jejich činnosti;
 využívat bezplatných služeb Svazu a získávat informace, které je Svaz
oprávněn zveřejnit;
 ve zdůvodněných případech může členské shromáždění udělit mimořádným a
čestným členům i právo být volen do orgánů Svazu.
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2. Povinnosti členů
K základním povinnostem a závazkům členů Svazu patří zejména tyto:
 dodržovat a prosazovat stanovy, jednací řád a další přijatá rozhodnutí orgánů
Svazu, pokud neodporují platným právním předpisům, včetně výsledků
jednání s jinými orgány, organizacemi či institucemi;
 hájit společné zájmy Svazu a podporovat jeho činnost;
 respektovat koncepci a program šlechtění, dodržovat ustanovení Řádu PK a
podílet se na jejich realizaci;
 řádně a včas plnit své finanční a ostatní závazky vůči Svazu včetně sdělování
Svazu požadovaných informací v stanovených termínech, (např. dotazník pro
upřesnění členské evidence apod.);
 podílet se na společných chovatelských akcích a umožňovat exkurze ve svých
objektech;
 využívat přednostně nabízených služeb Svazu a organizací, které jsou jeho
členem;
 účastnit se jednání, které Svaz pořádá a organizuje.
3. Seznam členů





Svaz vede seznam členů v elektronické podobě;
zápis i výmaz členů v seznamu zajišťuje sekretariát Svazu;
zápis je prováděn na základě rozhodnutí výboru Svazu;
výmaz je prováděn dle oznámení člena v odhlášce, případně na základě
rozhodnutí členského shromáždění;
 seznam členů je neveřejný.

Článek VI.

Orgány a organizační jednotky Svazu
1. K realizaci svých úkolů Svaz volí a jmenuje orgány a organizační jednotky:
a) Orgány Svazu jsou:






členské shromáždění
výbor Svazu
revizní komise Svazu
rozhodčí komise Svazu
rada plemenné knihy holštýnského skotu

b) Organizační jednotky Svazu jsou:
 regionální a zájmové kluby
 odborné komise
Jednání orgánů Svazu se řídí dle schváleného Jednacího řádu.
2. Funkční období
Funkční období všech volených orgánu Svazu je čtyřleté. Člen voleného orgánu může být
volen opakovaně po více funkčních období.
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3. Členské shromáždění
Členské shromáždění je nejvyšším orgánem Svazu. Schází se nejméně jednou ročně nebo
tehdy, požádá-li o jeho svolání nejméně 1/3 řádných členů Svazu nebo revizní komise.
Členské shromáždění svolává výbor písemně nejpozději 14 dnů před datem jeho konání
s uvedením programu jednání.
Do působnosti členského shromáždění náleží:
a) rozhodnutí o zániku Svazu a o majetkovém vypořádání v případě zániku Svazu;
b) schválení Stanov, Jednacího řádu a Volebního řádu včetně jejich změn a doplňků,
případně povolování výjimek z jednotlivých ustanovení, není-li to v rozporu
s platnými právními předpisy;
c) schvalování programu činnosti Svazu;
d) schvalování dlouhodobých koncepcí a programů zvelebování a rozvoje plemene,
jejich změn a hodnotících zpráv;
e) schválení řádu PK, Finančního řádu plemenné knihy a jeho Sazebníku;
f) schvalování zpráv výboru a revizní komise o výsledcích jejich činnosti za uplynulé
období, výsledků hospodaření a rozpočtu na další období;
g) schvalování Finančního a příspěvkového řádu, jiných finančních závazků a jejich
využití;
h) volba členů výboru, revizní komise Svazu a Rady PK;
i) schválení a hodnocení programu součinnosti s chovatelskými organizacemi
v tuzemsku i v zahraničí;
j) rozhodnutí o zrušení členství;
k) schvalovací proces při zřizování regionálních a zájmových klubů chovatelů;
l) rozhodování o účasti Svazu v obchodních společnostech nebo jiných organizacích
v souladu s obchodním zákoníkem a dalšími platnými právními předpisy;
m) jmenování čestných členů Svazu;
n) další záležitosti, které si svým usnesením vyhradí nebo které vyplývají
z občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb.
4. Výbor Svazu
Výbor Svazu je výkonným orgánem Svazu a je volen členským shromážděním.
Organizuje činnost Svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně
vyhrazeny členskému shromáždění. Výbor má 15 členů a schází se podle potřeby,
nejméně však 4x ročně. Předseda Svazu je povinen svolat mimořádné zasedání výboru
požádá-li o to nejméně pět členů výboru nebo revizní komise.
Do působnosti výboru patří zejména tyto úkoly:
a) vypracování dlouhodobých a ročních programů činnosti Svazu, jeho rozpočtu a
jejich realizace po schválení členským shromážděním;
b) vypracování výročních zpráv o činnosti a hospodaření;
c) přijímání nových členů Svazu;
d) zřizování a podpora činnosti odborných komisí a dočasných pracovních skupin;
e) zastupování Svazu při všech jednáních v tuzemsku i v zahraničí;
f) volba předsedy a dvou místopředsedů;
g) jmenování členů rozhodčí komise Svazu;
h) kooptování dalších členů výboru do stanoveného počtu, přičemž kooptace platí do
nejbližšího členského shromáždění, kdy musí být nahrazena řádnou volbou;
i) uzavírání smluvně závazkových vztahů k zabezpečení úkolů, které jsou předmětem
činnosti Svazu. Výbor může uzavíráním smluvně závazkových vztahů pověřit
předsedu nebo ředitele;
j) organizování mezinárodní spolupráce s organizacemi shodného charakteru;
k) zřizovat sekretariát Svazu a kontrolovat jeho činnost, schvalovat organizační
strukturu a Organizační řád Svazu;
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l) spravovat finanční prostředky a stanovit finanční politiku Svazu;
m) organizovat a podporovat propagační, publikační, vzdělávací a osvětové akce;
n) zabezpečovat všechny funkce Plemenné knihy holštýnského skotu.
5. Předseda a místopředsedové Svazu
Předsedu a místopředsedy volí ze svého středu výbor Svazu. Způsob volby upravuje
volební řád tohoto orgánu. Jménem Svazu jedná navenek předseda Svazu, který je
statutárním orgánem Svazu. Místopředsedové zastupují předsedu v době jeho
nepřítomnosti každý samostatně. Zastupováním může být výborem Svazu pověřen
(zmocněn) ředitel Svazu s uvedením rozsahu zastupování.
Podepisování za Svaz se děje tak, že k jeho názvu připojí svůj podpis předseda případně
zastupující místopředsedové nebo ředitel Svazu.
Ředitel organizuje a řídí běžnou činnost Svazu a je vedoucím zaměstnancem ve smyslu
§11 Zákoníku práce, tzn., že zastupuje v pracovně právních vztazích Svaz na základě
písemného pověření s uvedením rozsahu jeho oprávnění.
6. Revizní komise Svazu
Tříčlennou revizní komisi volí členské shromáždění. Revizní komise si ze svého středu
volí předsedu a místopředsedu. Předseda má právo se kdykoliv zúčastnit jednání výboru
Svazu. Člen revizní komise nemůže být současně členem výboru Svazu.
Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Předseda revizní
komise je povinen svolat zasedání, požádají-li o to nejméně dva členové revizní komise
nebo předseda Svazu.
Revizní komisi přísluší:
a) dohled nad veškerou činností a hospodařením Svazu, jeho orgánů a organizačních
složek;
b) vypracování ročních hodnotících zpráv pro členské shromáždění;
c) kontrola hospodaření s finančními prostředky a majetkem Svazu;
d) právo vyžadovat veškeré informace, podklady a zprávy od předsedy Svazu a členů
výboru, právo nahlížet do zpráv, protokolů, účetních dokladů, případně soudních
rozhodnutí i závěrů mimosoudního vyrovnání.
7. Rozhodčí komise Svazu
Svaz zřizuje rozhodčí komisi jako rozhodčí orgán, která řeší a rozhoduje veškeré spory
mezi jeho účastníky jménem a na účet Svazu. Rozhodčí komisi zřizuje výbor Svazu.
Komise má 5 členů. Tři z nich jsou zvolení členové revizní komise, čtvrtým členem je
předseda Rady PK a pátý člen je jmenován výborem Svazu. Rozhodčí komise volí ze
svého středu předsedu a místopředsedu. Funkční období rozhodčí komise je shodné
s funkčním obdobím volených orgánů Svazu.
Rozhodčí komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
8. Rada plemenné knihy
Rada plemenné knihy je orgánem Svazu, řídí a kontroluje po organizační, metodické a
odborné stránce činnost PK. Rada PK má devět členů, které na návrh výboru volí a
odvolává, včetně jejího předsedy, členské shromáždění.
9. Sekretariát Svazu
Výbor zřizuje sekretariát Svazu pro zajištění organizačních, odborných, hospodářských a
dalších činností. Zaměstnanci sekretariátu jsou v pracovně právním či smluvně
závazkovém vztahu vůči Svazu.
Činnost sekretariátu řídí ředitel Svazu, který je jmenován výborem Svazu a přímo
odpovědný předsedovi Svazu, případně výboru Svazu.
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10. Odborné komise
Výbor Svazu může podle potřeby zřizovat k řešení a zabezpečení úkolů trvalé nebo
dočasné odborné komise. Členy komisí jmenuje výbor Svazu a to na základě návrhu
ředitele Svazu z řad dobrovolně přihlášených členů Svazu.
11. Regionální a zájmové kluby
Organizují a zajišťují regionální odbornou chovatelskou činnost ve vztahu k ostatním
členům plemenné knihy.

Článek VII.

Financování činnosti Svazu, majetkové poměry a zásady hospodaření
1. Podnikatelské aktivity Svazu se řídí platnými právními předpisy. Podnikatelská činnost
Svazu souvisí s jeho účelem a předmětem.
2. Členstvím ve Svazu není dotčeno právní a ekonomické postavení ani plnění funkcí a
závazků členů.
3. Svaz si pro zajištění své zájmové činnosti vytváří nezbytné finanční prostředky.
Finanční zdroje tvoří:
 členské příspěvky členů Svazu;
 příjmy z činnosti a vedení PK;
 výnosy z pořádaných akcí a hospodářské činnosti;
 dary a příspěvky od jiných subjektů, případně další zdroje.
4. Hospodaření Svazu se řídí rozpočtem, schváleným členským shromážděním pro daný
kalendářní rok. Rozpočet navrhuje výbor Svazu, který je rovněž zmocněn k provádění
jeho operativních úprav v průběhu roku.
5. Svaz je samostatnou účetní jednotkou a vede účetnictví podle platných právních předpisů.
Finanční prostředky má deponovány na vlastním účtu u peněžních ústavů v ČR, případně
v jiných zajištěných finančních produktech.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení
1. Svaz je zřizován na dobu neurčitou.
2. Svaz zaniká nebo se slučuje s jiným Svazem, rozhodnou-li o tom nejméně 2/3 všech
řádných členů Svazu.
3. Při zániku Svazu dojde po provedeném majetkovém vypořádání k vzájemnému
majetkovému vypořádání mezi členy Svazu podle výše členských příspěvků a zásad, které
na návrh výboru schválí členské shromáždění před rozhodnutím o zániku Svazu.
4. Likvidace Svazu se řídí ustanovením § 269 a násl. Občanského zákoníku, tj. zákona č.
89/2012 Sb.
5. Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí ustanovením § 214 až § 302
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek IX.

Platnost a účinnost stanov Svazu
1. Změna stanov - úplné znění bylo schváleno členským shromážděním dne 28. dubna 1999,
změna stanov byla vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 3. 6.1999.
2. Změna názvu Svazu byla schválena členským shromážděním 13. dubna 2000.
3. Úplné znění Stanov nahrazuje Stanovy ze dne 27. 11. 1996 (registrované MV ČR dne
18.10. 1996) a ze dne 20. 11. 1997 (registrované MV ČR dne 23. 12. 1997) a ze dne 28.
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4.

5.
6.

7.

dubna 1999. Ministerstvo vnitra vzalo na vědomí znění stanov dne 4. 12. 2000
(čj.: VSP/1 - 108/90-R).
Toto úplné znění stanov bylo schváleno členským shromážděním dne 22. června 2005 a
registrováno u MV ČR dne 2. 8. 2005. Doplněk tohoto znění byl schválen členským
shromážděním dne 12. 4. 2007 a následně registrován u MV ČR.
Změna sídla Svazu byla schválena členským shromážděním dne 19. 4. 2012 a následně
bylo upravené znění stanov registrováno u MV ČR.
Změna stanov byla schválena dne 15. 4. 2015 z důvodu přizpůsobení se textu stanov
právní úpravě obsažené v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Stanovy v úplném znění
jsou uloženy v sídle spolku dle ustanovení § 221 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Toto úplné znění stanov bylo schváleno členským shromážděním dne 25. dubna 2019 a
následně vloženo do Veřejného rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze pod
spisovou značkou L 136.
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