
STANOVY  

zapsaného spolku Svaz chovatelů koní Kinských z.s.  

  

Část 1  

Úvodní ustanovení  

  

Čl. I  

Právní úprava, název, zkratka, sídlo, I  

1. Tyto stanovy upravují činnost zapsaného spolku dle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.  

2. Název zapsaného spolku: Svaz chovatelů koní Kinských z.s. (dále jen „spolek“).  
3. Používaná zkratka: SCHKK  
4. Sídlo: 289 12  Hradištko u Sadské 126  

Čl. II  

Právní postavení a příjmy spolku  

1. Spolek je dobrovolnou organizací majitelů, chovatelů a příznivců chovu koní 
plemene Kůň Kinský (dále jen KK), kteří rozvíjejí šlechtitelskou a chovatelskou 
činnost v rámci plemene koní Kinských.  

2. Spolek je právnickou osobou.  
3. Zdroje příjmu spolku jsou:  
a) dotace z dotačních programů vypsaných ČR a EU,  
b) členské příspěvky, registrační poplatky,  
c) dotace od třetích osob,  
d) příjmy spolku z reklamy, propagace, poskytovaných služeb a vlastní hospodářské  
činnosti,  

e) příjmy z uložených sankcí podle vnitřních předpisů spolku,  
f) příjmy z darů a dědění.  

Čl. III  

Cíle a účel činnosti spolku  

1. Hlavním cílem a účelem činnosti spolku je:  
a) funkce odborného svazu plemene kůň Kinský (dále jen KK) pro držitele statutu 

uznané chovatelské sdružení (dále jen UCHS), 



b) stanovení chovatelských pravidel, která povedou ke stálému zvyšování chovné 
kvality produktu chov koní plemene KK s důrazem na výkonnost, užitkovost  
a testaci v klasických jezdeckých disciplínách,  

c) zpracovávání a průběžná aktualizace dlouhodobé koncepce rozvoje chovu plemene 
KK,   

d) provádění šlechtitelské činnosti a šlechtitelských opatření dle zákona č. 154/2000 
Sb. v platném znění,  

e) organizace chovatelských zkoušek, přehlídek a soutěží, které slouží k testování 
produktů chovu KK a k porovnání s produkty ostatních, podobně zaměřených, 
chovatelských organizací v ČR a zahraničí. Vytváření podmínek pro zajištění 
testace u co největší části populace koní plemene KK, s cílem umožnit prokázat po 
vyhodnocení chovnou hodnotu u každého produktu chovu koní KK,  

f) podílení se na tvorbě právních předpisů souvisejících s chovatelskou činností svých 
členů,  

g) shromažďování, zpracovávání a předávání důležitých poznatků z činnosti 
odborných organizací v ČR i zahraničí,  

h) spolupráce se státními orgány, zejména Ministerstvem zemědělství ČR  
a s partnerskými organizacemi, zejména se zemskými hřebčinci v oblasti testace 
koní i v oblasti jezdeckých soutěží,  

i) zabezpečování vzdělávání a informování osob zabývajících se chovem koní  
a souvisejícím činnostem, zajišťování bezproblémového přístupu k aktuálním 
informacím a doplňování kvalifikace a vzdělávání osob v chovu koní,  

j) poskytování poradenské činnosti v oblasti chovu, šlechtění, reprodukce, odchovu, 
výživy, výcviku a ekonomiky chovu koní pro své členy,  

k) vykonávání a zabezpečování dalších činností dle zájmu a potřeb svých členů.  

2. Dalšími cíli spolku jsou:  
a) zabezpečování, tvorba a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů,    
b) organizace kurzů – instruktážních i rekvalifikačních a další vzdělávání dle Národní 

soustavy kvalifikací,  
c) zabezpečování vlastní chovatelské činnosti,  
d) zabezpečování propagace chovu koní plemene KK a vytváření podmínek pro 

odbyt,  
e) registrování členů a vedení jejich seznamu.  
  

3. Spolek není založen za účelem podnikání.  
  

Část 2  

Členství  



Čl. IV  

Členství ve spolku  

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, 
která souhlasí se stanovami SCHKK a se Šlechtitelským programem včetně 
Řádu plemenné knihy KK (dále jen ŠP).  

2. Členství vzniká schválením písemné přihlášky (vyplněné do předepsaného 
formuláře spolku) předsednictvem spolku a v případě řádného členství 
uhrazením členského příspěvku na daný kalendářní rok. Každý člen v přihlášce 
vyznačí, ve které chovatelské oblasti chce působit. 

3. Spolek vede seznam členů v neveřejné formě, do kterého je zapsán každý člen 
po vzniku jeho členství ve spolku a vymazán po zániku jeho členství ve spolku, 
a ve veřejné formě, do které jsou zapisováni členové pouze se svým souhlasem.  
Seznamy členů jsou k dispozici k nahlédnutí členům spolku (v případě 
veřejného seznamu i třetím osobám) u tajemníka svazu.  

4. Existují dva druhy členství, a to řádné členství a čestné členství 
5. Řádným členem je ten, kdo splní podmínky uvedené v čl. IV.2., tedy ten, kdo 

zašle spolku řádně vyplněnou přihlášku a uhradí členský poplatek. Řádní 
členové mají veškerá práva a povinnosti, která vyplývají z těchto stanov a ze 
zákona.  

6. Čestné členství schvaluje na návrh VV Valná hromada SCHKK. Čestný člen má 
všechna práva řádného člena, je však osvobozen od členských příspěvků. 

7. Řádné členství zaniká:  

a) vystoupením člena písemným oznámením doručeným předsednictvu,  
b) u člena:  fyzické osoby – úmrtím, 

                 právnické osoby – zánikem bez právního nástupce,  
c) zrušením členství pro nezaplacení členského příspěvku v řádném termínu, ani  

v dodatečně stanoveném termínu, na základě rozhodnutí předsednictva,  
d) zrušením členství na základě rozhodnutí předsednictva spolku u člena, který 

závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu 
nesjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti 
odčinit nebo způsobilo-li spolku zvláště závažnou újmu. Návrh na vyloučení může 
podat v písemné formě kterýkoli člen, v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující 
důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se  
s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co 
mu je ku prospěchu. Člen může do patnácti dní od doručení rozhodnutí v písemné 
formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise,  

e) zánikem spolku.  



8. Čestné členství zaniká úmrtím. 

  

Čl. V  

Práva a povinnosti členů 

1. Řádný člen má právo:  
a) účastnit se oblastních členských schůzí a Valné hromady SCHKK, 
b) volit a být volen do orgánu spolku (platí pro fyzické osoby). Právnické osoby mají 

právo volit, nikoliv být voleny do orgánů spolku,  
c) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi a žádat písemné 

vyjádření. Orgán spolku je povinen se takovým podnětem zabývat na svém 
nejbližším zasedání, pokud nejde o stejný i obdobný podnět od stejného člena, 
kterým se již orgán v minulosti zabýval,  

d) účastnit se aktivit pořádaných spolkem a využívat služeb poskytovaných spolkem,  
e) být informován o činnosti spolku,    
f) na vyžádání obdržet kopie materiálů týkajících se spolku a nahlížet do seznamu  
členů spolku.  

2. Čestný člen má právo 
a) Čestný člen má stejná práva jako řádný člen 

3. Řádný člen má povinnost:  
a) dodržovat stanovy spolku,  
b) řádně platit veškeré členské příspěvky,  
c) nejednat v rozporu se zájmy spolku,  
d) aktivně a svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,  
e) souhlasit se zveřejněním chovatelských výsledků všech koní plemene KK v jeho  
vlastnictví i držení,  
f) oznámit sekretariátu změnu osobních údajů do 30 dnů od data změny. 

 
4. Čestný člen je osvobozen od placení členského příspěvku 

  
Část 3  

Orgány a organizace spolku  

  



Čl. VI 

Organizace spolku  

Orgány SCHKK jsou : 

a)      valná hromada členů  

b)      výkonný výbor  

c)      rada PK 

d)      chovatelská komise 

e)      kontrolní a disciplinární komise 

 Čl. VII  
Valná hromada 

Valná hromada členů 

1.      Valná hromada je nejvyšším orgánem SCHKK a schází se nejméně jedenkrát ročně. 

2.      Právo účastnit se valné hromady SCHKK má každý člen. 

3.      Valnou hromadu svolává výkonný výbor svazu na základě svého usnesení, nebo 
pokud o to požádá alespoň 1/3 členů žádostí doručenou předsedovi doporučeným 
dopisem. 

4.      Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou písemně či mailem všem členům 
SCHKK na poslední známou adresu, a to doručenou minimálně 10 dní před 
termínem konání valné hromady. 

5.      Účastníci valné hromady se zapisují do prezenční listiny na kterou se delegát 
podepíše. Vyložení prezenční listiny zajistí výbor SCHKK. Valná hromada je 
usnášeníschopná, je-li v  čas jejího plánovaného zahájení přítomno alespoň 30 % 
členů. Při nižší účasti se odkládá zahájení schůze o 1/2 hodiny. V tomto případě 
přijímá valná hromada usnesení prostou většinou hlasů přítomných členů. 

6.      Jednání valné hromady se řídí jednacím a hlasovacím řádem valné hromady, kterou 
předkládá výbor a schvaluje valná hromada po zahájení jednání. 

  

Působnost valné hromady 

Do výlučné působnosti valné hromady náleží: 

a)      stanovení hlavních směrů a koncepce, 

b)      schvalování, rušení a změny stanov SCHKK a určení symboliky, 

c)      volba a odvolávání výkonného výboru SCHKK a členů kontrolní a disciplinární 
komise, 

d)  projednání a schválení výroční zprávy o činnosti, stavu majetku a hospodaření, 
přijímá usnesení a schvaluje rozpočet SCHKK,  

e)      projednání zprávy kontrolní a disciplinární komise, 



f)   potvrzuje přijetí nových členů, vyloučení členů, uděluje čestné členství a rozhoduje 
o dalších členských otázkách, pokud není těmito stanovami upraveno jinak, 

g)      rozhoduje o zániku SCHKK a o způsobu vypořádání jejího majetku, 

h)      stanovuje výši ročního členského příspěvku a finanční řád, 

i)        rozhoduje o přenesení působnosti a pravomoci valné hromady na výbor SCHKK 

j)        rozhoduje o všech dalších otázkách, které si ke svému rozhodování vyčlení 

Čl. VIII 

Výkonný výbor  
1. Výkonný sbor (VV) je kolektivním statutárním orgánem spolku. Má sedm členů 

(předsedu, místopředsedu a 5 členů). Volební období je čtyřleté. Z důvodu 
kontinuity práce výboru je volba dvou členů výboru posunuta o dva roky. Jménem 
VV jedná předseda nebo jím pověřený člen. Je-li činěn jménem VV písemný úkon, 
pak je k jeho platnosti nutný podpis předsedy. Osoba jednající jménem VV je 
vázána jeho rozhodnutím. Úkon osoby jednající jménem SCHKK bez schválení 
VV, nebo v rozporu s rozhodnutím VV, je úkonem od počátku neplatným, ledaže 
VV na svém nejbližším zasedání takový úkon schválí. Osoba, která takto jednala, je 
takovým jednáním osobně vázána.  

2. Výkonný výbor řídí činnost spolku mezi valnými hromadami v souladu s platným 
právem, stanovami spolku a vnitřními předpisy spolku. Hospodaří v souladu se 
schváleným rozpočtem a hospodářským řádem.  

3. Předsednictvo svým rozhodnutím může zřidit pracovní skupiny.  
4. Funkce člena VV zaniká uplynutím doby jmenování, odstoupením, zánikem 
členství i odvoláním orgánem, který jej zvolil. Člen předsednictva, jemuž skončil 
mandát, je povinen do 14 dnů od vypršení mandátu předat veškerou agendu svazu  
a jemu svěřené prostředky nově zvolený, je-li přítomna nadpoloviční většina členů 
VV. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů VV.  
Jednání VV svolává předseda minimálně jednou za 4 měsíce.  

5. Z jednání výkonného oboru je vždy pořizován zápis, nejpozději do 15 dnů od 
termínu zasedání. Zápis podepisuje zapisovatel nebo pověřený člen předsednictva.  

6. Výkonný výbor zejména:  
a) svolává Valnou hromadu a organizuje její zajištění, 
b) rozhoduje o přijetí členů, 
c) Navrhuje výši členských příspěvků,  
d) zpracovává rozpočet pro každý rok, 
e) hospodaří s majetkem spolku dle VH schváleného rozpočtu a hospodářského 
řádu. Za tím účelem zřizuje a ruší bankovní účty a disponuje prostředky na 
nich,  



f) rozhoduje o zrušení členství pro nezaplacení členského příspěvku v řádném 
termínu,  

g) rozhoduje o zániku členství ve spolku pro závažné porušení povinností 
  

  

  
Čl. IX  

Rada plemenné knihy pro plemeno kůň Kinský (RPK KK)  

1. RPK KK je pětičlenným poradním orgánem výkonného výboru voleným Valnou 
hromadou. RPK KK je volena na 4 roky a na její volbě se mohou podílet všichni 
řádní i čestní členové spolku.  

2. Kandidáti pro volbu do RPK KK musí splňovat podmínky dle § 30 zákona  
č. 154/2000 Sb. v platném znění. Kandidáty do RPK KK navrhují členové písemně 
do 30 dnů před konáním Valné hromady, písemně je mohou navrhovat také 
jednotliví chovatelé plemene KK, kteří nejsou členy spolku. Za chovatele plemene 
KK se považuje každá osoba, která má k 1. lednu roku, v němž probíhá VH, 
v majetku plemenné zvíře zapsané v plemenné knize KK. Návrhy jmen kandidátů se 
zasílají k rukám tajemníka, výzva k zasílání návrhů na kandidáty do rady bude včas 
zveřejněna na webových stránkách spolku. Do 15 dnů před konáním konference 
bude vedení UCHS předložen seznam navržených kandidátů do RPK KK, aby do 
data VH schválilo jednotlivé kandidáty z hlediska splnění podmínky § 30 zákona  
č. 154/2000 Sb. v platném znění. 

3. Volba RPK KK probíhá na VH spolku s tím, že se jí účastní přítomní členové 
spolku. Každý přítomný člen má jeden hlas. Zvolená RPK KK bude následně 
předložena ke schválení UCHS. 

4. V čele RPK stojí předseda, kterého členové RPK volí ze svého středu. RPK je 
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení se přijímá 
nadpoloviční většinou přítomných členů. Jednání RPK svolává předseda dle 
potřeby.  

5. RPK zejména:  
a) vypracovává návrhy změn šlechtitelského programu (ŠP) a řádu plemenné 

knihy (ŘPK) a předkládá je ke schválení UCHS,  
b) dbá na dodržování ŘPK a ŠP v praxi,  
c) plánuje organizaci veškerých chovatelských akcí a sestavuje hodnotitelské 

komise  
d) uděluje a odnímá výběr hřebcům dle ŠP a ŘPK  

  

Čl. X 



Kontrolní komise  

1. Je tří členná a volí ji na 4 roky VH. V jejím čele stojí předseda, kterého volí 
členové komise ze svého středu.  

2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v VV spolku.  

3. Kontrolní komise kontroluje plnění usnesení plenárních orgán a dohlíží, jsou-li 
záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se 
stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na 
ně předsednictvo, a pokud předsednictvo nesjedná nápravu, nejbližší konferenci. 
Za účelem provádění kontrol jsou členové kontrolní komise oprávněni nahlížet do 
všech dokumentů spolku a žádat od členů, orgánů a zaměstnanců spolku podání 
vysvětlení k jednotlivým záležitostem.  

4. Pro zasedání valné hromady vypracovává zprávu o výsledcích kontroly a kontrolní 
činnosti.  

5. Předseda kontrolní komise, nebo jím pověřený její člen, má právo účastnit se 
jednání všech orgánů spolku, pokud o to požádají.  

6. Je oprávněna dát předsednictvu podnět ke svolání VH. Kontrolní komise svolá 
mimořádnou VH spolku vždy, pokud zanikl mandát nadpoloviční většině členů. 

7. Kontrolní komise rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy, 
zejména:  

a. spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků,  
b. přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku,  
c. rozhoduje o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se 

zákonem nebo se stanovami, 
d. člen komise, jemuž okolnosti případu brání, nebo by mohly bránit, 

rozhodovat nestranně, může být z rozhodování komise o sporné záležitosti 
vyloučen. V případě rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje hlas předsedy.  

  

Čl. XI 

Sekretariát  

1. VV jmenuje pro zajištění chodu organizace tajemníka. Tajemník může být 
členem VV. 

2. Tajemník zabezpečuje administrativní chod spolku v souladu s platným právem, 
stanovami spolku a vnitřními předpisy spolku.  

3. Vede seznamy členů i další spolkovou agendu a administruje dokumenty svazu, 
které poskytuje členům k nahlédnutí.  

  



Část 4  

Závěrečná ustanovení  

  

Čl. XII 

Zrušení spolku  

1. Spolek může být zrušen:  
 a) dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem z rozhodnutí Valné 
hromady 
 b) rozhodnutím soudu.  
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpouštěním, rozhodne současně VH o jmenování 
likvidátora.  Průběh likvidace se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. 
v platném znění.  

  

Čl. XIII  

Závěrečná ustanovení  

1. Otázky těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a dalšími platnými právními předpisy 
České republiky.    

2. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou spolku dne xx. xx. 2023 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  




