STANOVY
SVAZU CHOVATELŮ KONÍ MORAVY A SLEZSKA z.s.

Preambule
Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska vznikl dle zákona č. 83/90 Sb. a je spolkem ve
smyslu zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku. Při své činnosti se řídí zejména občanským
zákoníkem, dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami:

I.
Sídlo svazu
Sídlem svazu je Nový Jičín, Beskydská 475, PSČ 741 01.

II.
Název a trvání svazu
Svaz má název:
Název ve zkratce:

Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska z.s.
SCHKMS

Trvání svazu ani počet členů není omezen.

III.
Poslání svazu
Svaz sdružuje chovatele, majitele, držitele a příznivce koní, chovatelství a hipologie
Moravy a Slezska, a to na základě dobrovolnosti a společných zájmů. Svaz sdružuje také
samostatné spolky s obdobným posláním.
Poslání svazu je všestranně podporovat a soustavně zvyšovat úroveň chovu koní a
jezdeckého sportu v ČR. Podporuje a usměrňuje chovatelskou a šlechtitelskou práci v chovu
koní, podílí se na přípravě chovatelské koncepce a šlechtitelského programu, organizuje
odborné stáže svých pracovníků, rozvíjí a podporuje publikační činnost. Podporuje pořadatele
jezdeckých a chovatelských akcí. Zabývá se ochranou, podporou, prosazováním a realizací
racionálních chovatelských, organizačních a ekonomických zájmů chovatelů a držitelů koní
v oblasti chovu, testace (sportu), apod.. Při své činnosti klade důraz na ochranu koní a jejich
zdraví.
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IV.
Členství a přijímání členů
Řádným členem svazu mohou být všechny právnické a fyzické osoby s právní
způsobilostí.
Přijetí členů do svazu schvaluje předsednictvo svazu na svém nejbližším zasedání.
Seznam členů se jmény a místy bydliště vede předsednictvo a je zpřístupněn na webových
stránkách svazu.
Uchazeč o členství ve svazu projevuje vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se
stane členem svazu a souhlasí se zveřejněním své osoby v seznamu členů.
Čestným členem se může stát právnická, či fyzická osoba, která je vzhledem ke svým
významným zásluhám o hipologii za čestného člena na návrh předsednictva zvolena valnou
hromadou.

V.
Zánik členství
1. Vystoupení
Člen svazu může ze svazu, dle vlastního uvážení, vystoupit. Své rozhodnutí musí
oznámit prezidentovi svazu doporučeným dopisem.
2. Vyloučení členů
Člen svazu může být ze svazu vyloučen z důvodu porušení stanov nebo jednání
neslučitelného s činností svazu. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo.
3. Zánik členství
Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v dodatečné lhůtě, alespoň
30 dnů, po splatnosti příspěvku, ačkoli byl na tento následek upozorněn v upomínce
k zaplacení.

VI.
Práva a povinnosti členů
Všichni členové mají právo zúčastnit se jednání valné hromady a na této valné hromadě
volit. Členové starší 18 let mají právo být voleni do všech orgánů svazu.
Všichni členové mají právo zúčastňovat se mimo valné hromady i všech dalších akcí
svazu, jakož i vyjadřovat se k činnosti svazu.
Členové svazu jsou povinni dodržovat a plnit stanovy svazu a jeho řády, rozhodnutí
svazu a jeho orgánů.
Členové svazu jsou povinni platit členské příspěvky, případně jiné poplatky stanovené
svazem.
Členové svazu jsou povinni poskytovat svazu přiměřené potřebné informace o
provádění své chovatelské práce.
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VII.
Členské příspěvky
1. O výši příspěvku rozhoduje valná hromada, a to vždy na následující rok.
2. Příspěvek je člen povinen uhradit nejpozději k datu valné hromady v daném roce.
VIII.
Orgány svazu
Orgány svazu jsou:

valná hromada,
předsednictvo, předseda,
revizní komise

IX.
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem svazu a je tvořeno všemi členy svazu.
Valnou hromadu svolává předsednictvo, nejméně 1x za rok.
Pozvání na valnou hromadu včetně programu musí být zasláno alespoň 2 týdny předem,
elektronicky, na elektronickou adresu, kterou členové zadali při registraci a je vedena
v seznamu členů.
Řádná i mimořádná valná hromada je usnášení schopná, zúčastní-li se ji nejméně
polovina řádných členů. Nezúčastní-li se valné hromady do 1 hodiny po stanoveném zahájení
požadovaný počet členů, je valná hromada usnášení schopná při jakémkoliv počtu řádných
členů.
Při hlasování na valné hromadě má každý řádný člen 1 hlas.
Záležitost, která nebyla uvedena na pozvánce na valnou hromadu, lze zařadit do
programu a rozhodnout jen za účasti nadpoloviční většiny všech členů svazu a se souhlasem
nadpoloviční většiny přítomných členů svazu.
Pravomoc valné hromady:
- Schvaluje stanovy, jednací řád, volební řád a volí a odvolává předsednictvo a revizní
komisi.
- Projednává a schvaluje rozpočet svazu, zprávy předsednictva, zprávy revizní komise.
- Projednává a schvaluje plán činnosti svazu a základní chovatelské koncepce.
- Rozhoduje o návrzích předsednictva k vyloučení členů.
- Rozhoduje o zániku svazu.
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X.
Předsednictvo, předseda
Předsednictvo svazu je statutární orgán, má 4 členy (předseda, 3členové), kteří jsou
voleni valnou hromadou na období 4 let.
Předsednictvo svolává předseda dle potřeby.
Předsednictvo řídí činnost svazu mezi zasedáními valné hromady, schvaluje přijetí
nových členů.
-

Předseda zastupuje svaz a je oprávněn jednat jeho jménem. Řídí činnost svazu, práci
předsednictva a svolává jeho zasedání.

-

Sekretář vede spisovou agendu svazu a ekonomiku svazu.
XI.
Revizní komise

Revizní komise je tvořena 3 členy volenými valnou hromadou na období 4 let, řídí se
stanovami svazu a usnesením valné hromady.
Revizní komise kontroluje dodržování stanov, hospodaření, rozpočtu, evidence a
dokumentace.
Revizní komise upozorňuje předsednictvo na zjištěné nedostatky a předkládá
stanoviska, návrhy a opatření.
XII.
Majetek svazu
Majetek svazu je tvořen členskými příspěvky, dary a dalšími zdroji z ostatní činnosti.
Předseda předkládá 1 x ročně valné hromadě zprávu o hospodaření svazu.
XIII.
Zánik svazu
Rozpuštění svazu musí být odsouhlaseno valnou hromadou, která stanoví způsob
naložení se zbylým majetkem a prostředky.

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska
z.s..

