STANOVY
Českého svazu chovatelů málopočetných
dojných plemen skotu, z. s.

Stanovy
Českého svazu chovatelů málopočetných
dojných plemen skotu, z. s.

Článek 1.
Název, sídlo a působnost Svazu
Název Svazu:

Český svaz chovatelů málopočetných dojných plemen skotu, z.s.

Zkratka:

ČSCHMDPS (dále jen Svaz),

Sídlo Svazu:

Benešovská 123, 252 09 Hradištko
IČ: 00550442

Působnost Svazu:

Místo působnosti zahrnuje celé území České republiky a měnit jej lze
pouze se souhlasem členské schůze Svazu

Článek 2.
Účel a předmět činnosti Svazu
I. Účel Svazu
Účelem Svazu je sdružovat chovatele (právnické i fyzické osoby) k všestranné podpoře
efektivního rozvoje chovu málopočetných plemen skotu, jejich součinnosti při šlechtění,
plemenitbě, propagaci těchto plemen a produktů z nich. Dále v prosazení oprávněných
zájmů svých členů ve vztahu k institucím Evropské unie, České republiky a územně
samosprávným celkům. Záměrem je také spolupráce s ostatními chovatelskými Svazy v
tuzemsku i zahraničí.
II. Předmět činnosti Svazu
Hlavní činností Svazu je:
1. Výkon činnosti podle 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“;
2. stanovení řádů a vedení plemenných knih jednotlivých plemen podle plemenářského
zákona;
3. tvorba a realizace šlechtitelských programů a chovných cílů málopočetných mléčných
plemen skotu podle plemenářského zákona;
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4. poskytování plemenářských služeb, které se zakládají na kontrole užitkovosti
a dědičnosti podle plemenářského zákona;
5. prosazování účinných metod testování , odhadu plemenné hodnoty a selekce;
6. testace užitkových vlastností a efektivní využití výsledků pro chovatelskou práci, selekci
a plemenitbu a zpracování výsledků kontroly užitkovosti a dědičnosti včetně jejich
zveřejňování podle plemenářského zákona;
7. vytváření podmínek pro plné a účelné využití nejlepšího domácího i zahraničního
genofondu;
8. vedení evidence v souladu s platnou legislativou a dále vést vlastní a svěřenou evidenci;
9. provádět výzkumnou a vývojovou činnost, spolupracovat s vědeckými a výzkumnými
pracovišti, zadávat jim aktuální úlohy k řešení a zajišťovat přenos nových poznatků k
chovatelům;
10. pořádat, nebo spolupořádat výstavy, přehlídky, vědecké, osvětové, výchovné akce,
vydávání odborných publikací nebo podílení se na jejich vydání;
11. organizovat tématické zájezdy a stáže v tuzemsku a zahraničí;
12. spolupráce s chovatelskými Svazy a organizacemi ostatních zemí, v odůvodněných
případech být členem mezinárodních organizací chovatelů;
13. prosazování a ochrana společných zájmů členů ve vztahu ke všem osobám a orgánům
veřejné moci a správy a reprezentování svých členů ve vztahu k ostatním subjektům při
jednáních v rozsahu daném platnými právními předpisy;
14. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, zpracování
chovatelských programů a projektů, jako služba pro širokou chovatelskou veřejnost;
15. koordinování spolupráce chovatelů se zpracovateli, odběrateli, obchodem, službami při
zajištění rovnosti všech členů;
16. vyhrazuje si právo vyvíjet vlastní hospodářskou a jinou činnost;
17. vykonávání činnosti uznaného chovatelského sdružení v souladu s platnou legislativou.

Čl. 3
Právní postavení Svazu
1) Svaz je dobrovolným, zájmovým spolkem dle ustanovení § 3045 odst. 1 občanského
zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb.
2) Svaz podniká v oblastech souvisejících s účelem a předmětem činnosti na základě
příslušných oprávnění.
3) Členstvím ve Svazu není dotčeno právní a hospodářské postavení ani plnění dalších
funkcí a závazků členů.
4) Vztahy členů vůči Svazu, pokud nevyplývají ze stanov a jiných společně přijatých
rozhodnutí Svazu, se upravují smlouvami nebo se řeší podle platných právních norem.
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Čl. 4
Členství ve Svazu
I. Členství
1) Členství ve Svazu je dobrovolné. Řádným členem Svazu se může stát právnická nebo
fyzická osoba, která splňuje podmínky pro vznik členství dále uvedené. Členem Svazu
se může stát fyzická osoba splňující tyto podmínky, a to bez rozdílu pohlaví, vyznání,
politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Za právnickou
osobu ve Svazu jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
2) Řádným členem Svazu se mohou stát právnické a fyzické osoby, které se ztotožňují s
úkoly, programem a podmínkami členství ve Svazu .
3) Každého člena sdružení zastupuje jedna jmenovitě určené osoba, která při rozhodování
disponuje jedním hlasem. Každý řádný člen Svazu se může nechat při výkonu svých
práv zastoupit jmenovitě určenou osobou na základě písemné plné moci. Jednu
organizaci může zastupovat pouze jeden pověřený zástupce. Řádné členství je
nepřevoditelné. Členského shromáždění se zúčastňuje osobně řádný člen Svazu nebo
jeho jmenovitě písemně pověřený zástupce.

II. Vznik členství
1) Členství ve Svazu vzniká na základě přihlášky a po zaplacení ročního členského
příspěvku. Právnické osoby uplatňují svá členská práva a plní své povinnosti.
2) Přihláška může být podána kdykoliv.

III. Zánik členství
1) Členství ve Svazu zaniká:
a.

vystoupením člena, oznámeným písemně;

b.

vyloučením člena na základě závažných důvodů při neplnění základních povinností
člena a poškozování Svazu;

c.

smrtí fyzické osoby;

d.

zánikem právnické osoby;

e.

při nezaplacení členských příspěvků v termínu do 31. 3. běžného roku včetně ztráty
všech mandátů.

2) O vyloučení člena rozhoduje členská schůze. O svém rozhodnutí informuje člena
písemnou formou.
3) Zánikem členství nezanikají vzájemné závazky a pohledávky člena vůči Svazu
a naopak.
4) Proti rozhodnutí o zrušení členství má člen právo se odvolat ke kontrolní komisi.
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Čl. 5
Práva a povinnosti členů Svazu
I. Práva
Členové Svazu mají právo:
 účastnit se veškerého života Svazu a předkládat náměty a návrhy na zlepšení jeho
činnosti.
 vznášet připomínky a podněty, mají právo hlasovat a být voleni do orgánů Svazu.
 na komplexní a pravdivé informace od všech orgánů Svazu.
 Vznést požadavek na svolání členské schůze

II. Povinnosti
Členové jsou povinni:
 respektovat stanovy Svazu a rozhodnutí, přijatá orgány Svazu
 hájit společné zájmy Svazu a podporovat jeho činnost,
 řádně a včas vyrovnávat svoje finanční závazky vůči Svazu
 dodržovat řády plemenných knih

Čl. 6
Orgány a struktura Svazu
I. Orgány a organizační složky
1) Orgány Svazu jsou:
a. členská schůze
b. výbor
c. předseda
d. kontrolní komise
e. smírčí komise
2) Organizační složky Svazu jsou:
a. Chovatelské kluby
b. Výkonný aparát
Jednání orgánů Svazu se řídí jednacím a organizačním řádem.
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II. Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem Svazu.
1) Svolávána je nejméně jednou ročně, nebo tehdy, požádá-li o její svolání nejméně 1/3
členů, nebo výbor Svazu. Členskou schůzi svolává výbor Svazu nejpozději 30 dnů
před datem konání a s uvedením programu jednání. Všichni členové Svazu budou o
členské schůzi informováni minimálně 20 dnů před jejím konáním.
2) Členské schůzi přísluší:
 Rozhodnutí o ustavení a zániku Svazu
 Schválení stanov, jednacího, organizačního a finančního řádu a jejich změn
 Volba výboru
 Volba a odvolání předsedy a kontrolní komise
 Schvalování výroční zprávy, zpráv o činnosti výboru, zpráv kontrolní komise,
výsledků hospodaření, návrh rozpočtu a usnesení z jednání
 Hodnocení průběhu a výsledků šlechtění
 Rozhodnutí o zrušení členství při odvolání k členskému shromáždění
 Rozhodování o výši členských příspěvků a rozpočtu
 Rozhodování o využití finančních prostředků
 Bere na vědomí řády plemenných knih
3) K právoplatnému rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
K rozhodnutí o sloučení nebo zrušení Svazu je potřeba souhlasu 2/3 členů.

III. Výbor
1) Výbor je orgánem Svazu voleným členskou schůzi.
2) Výbor Svazu a předsedu Svazu volí členská schůze na 4 roky. Výbor má 5 členů.
Schází se nejméně 4x ročně, jeho jednání řídí předseda nebo jím pověřený člen výboru.
3) Výboru Svazu přísluší zejména:
 Řídit činnost Svazu a rozhodovat o všech jeho záležitostech
 Schválení programu propagačních, osvětových a chovatelských akcí
 Schválení programu o součinnosti s chovatelskými a jinými organizacemi v ČR i v
zahraničí
 zřizovat odborné komise a dočasné pracovní skupiny
 předkládá roční zprávy o činnosti a hospodaření
 uzavírá dohody a smlouvy
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 jmenuje a odvolává předsedu a místopředsedu Svazu
 na písemný návrh předsedy schvaluje počet pracovníků, pracovní náplň a platové
podmínky výkonného aparátu Svazu.
 Reprezentuje a zastupuje Svaz při všech domácích a mezinárodních jednáních
 Navrhuje a organizačně zajišťuje mezinárodní spolupráci Svazu se zahraničními
chovatelskými Svazy v Evropě a ve světě.
 Spravování finančních prostředků Svazu a financování jeho činnosti
 Rozhodovat o zrušení členství při vážném porušení statutu Svazu
 Ustanovení a kontrola činnosti správního aparátu

IV. Předseda
1. Předseda je volený statutární představitel Svazu. Řídí veškerou běžnou činnost
a jednání sdružení a jeho orgánů a organizuje činnost správního útvaru. Zastupuje Svaz
navenek. Zodpovídá za řádné hospodaření Svazu.
2. Předsedu Svazu zastupuje podle potřeby v plném rozsahu jeho práv a povinností
místopředseda, který je jeho zástupcem.
3. Funkční období je čtyřleté.
4. Právo kandidovat má každý člen Svazu.
V. Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je volený orgán, který dohlíží na činnost Svazu.
2. Kontrolní komise má 3 členy a volí si ze svého středu předsedu, který se zpravidla
zúčastňuje schůzí výboru Svazu.
3. Funkční období kontrolní komise je čtyřleté. Člen kontrolní komise může být zvolen
nejvýše ve dvou po sobě následujících funkčních obdobích. Člen kontrolní komise
nemůže současně být členem výboru.
4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Zasedání
svolává předseda komise, který je také řídí. Předseda je povinen svolat zasedání,
požádá –li o to člen kontrolní komise, popř. předseda Svazu.
5. Do práv a povinností kontrolní komise patří zejména:
a) Dohled nad veškerou činností a hospodařením Svazu, jeho orgánů a organizačních
složek
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b) Zpracování ročních hodnotících zpráv pro zasedání členského shromáždění
c) Právo vyžadovat veškeré informace, podklady a zprávy od výboru a předsednictva
a nahlížet do protokolů, zpráv a účetních dokladů.
d) Účastnit se spolu s předsedou Svazu nebo jím určeným zástupcem řešení soudních
i mimosoudních sporů a případů porušení stanov a zásad spolupráce se strany členů
sdružení.
VI. Smírčí komise
Svaz zřizuje smírčí komisi jako rozhodčí orgán, která řeší a rozhoduje veškeré spory mezi
jeho účastníky jménem a na účet Svazu. Smírčí komisi zřizuje výbor Svazu. Komise má 3
členy, jenž jsou jmenováni výborem Svazu. Funkční období smírčí komise je shodné s
funkčním obdobím volených orgánů Svazu.
Smírčí komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
VII. Chovatelské kluby
1. V rámci Svazu se utvářejí kluby jednotlivých málopočetných mléčných plemen,
sdružující členy plemenných knih.
2. Volí z řádných členů klubu předsedu a zástupce. Tyto volby probíhají při řádném
členském zasedání klubu, které se koná min. 1x ročně nebo tehdy, požádá-li o to nejméně
jedna třetina členů klubu. Funkční období je čtyřleté.

VIII. Výkonný aparát
1. Výkonný aparát si Svaz zřizuje v nezbytném rozsahu pro zajišťování běžné organizační,
odborné a hospodářské agendy
2. Činnost aparátu řídí a v běžných záležitostech Svazu zastupuje předseda Svazu.
3. Svaz se může dohodnout s příslušnou plemenářskou organizací, že pro něj bude funkci
správního aparátu zcela nebo z části vykonávat.
IX. Odborné komise
1. Výbor Svazu může podle potřeby zřizovat k řešení speciálních otázek trvalé nebo
dočasné odborné komise.
2. Výbor Svazu jmenuje rovněž v účelném počtu členy odborných komisí z řad
pracovníků členských i nečlenských organizací podle odborného zaměření.
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Čl. 7
Financování činnosti Svazu
1. Svaz hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
 dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
 výnosy majetku,
 příjmy z činností a vedení plemenných knih,
 členské příspěvky,
 další zdroje (z fondů EU, MZe, územně samosprávných celků apod.)
3. Za hospodaření Svazu odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členským
shromážděním na základě návrhu předloženého výborem.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Svaz vzniká na ustavující členské schůzi za účasti řádně přihlášených členů. Svaz se
ustavuje na dobu neurčitou.
2) Svaz zaniká, rozhodnou-li o tom nejméně 2/3 všech řádných členů.
3) Likvidaci Svazu, jeho závazků a majetku provede revizní komise. Zbývající majetek je
rozdělen podle obecně platných právních předpisů.
4) Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy Svazu a jeho volené orgány.
5) Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními
předpisy.
6) Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzi konanou dne 17. listopadu 2019 a
je účinné od 1. prosince 2019 a vstupuje v platnost zapsáním do sbírky listin
rejstříkového soudu.
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