
S T A N O VY 
„Spolku p ěstitel ů drobného zví řectva v T řešti“ 

 
§ 1. 

Jméno, sídlo a obvod p ůsobišt ě Spolku. 
 

a) Spolek pěstitelů drobného zvířectva v Třešti 
b) Sídlem Spolku je Třešť 
c) Činnost spolku se vztahuje na všecky okresy v Českomoravské 
vysočině bez ohledu na zemské  
    hranice 
 

§ 2 
 

A - a) Spojiti síly jednotlivých pěstitelů zvířectva a jejich přátel za  
         příčinou účinnějšího zvelebování odvětví tohoto, šířiti známost   
         o racionelním chovu, jakož i zvýšiti zájem a pozornost k tomuto  
         národohospodářsky důležitému odvětví 
     b) Podporovati a zušlechťovati chov veškerého drobného   
         zvířectva, včely v to počítaje, zvyšovati jeho výnosnost   
         zlepšováním odbytu produktů. 
     c) Zprostředkovati styk mezi úřady a chovateli, pokud jsou členy  
         spolku. 
B-     Účelu svého domáhá se spolek těmito prostředky : 
     a) Poučuje slovem i písmem o chovu a zužitkování drobného  
         zvířectva a o ochraně přírody vůbec. 
     b) Vydává odborné letáky a šíří zájem o dobrou odbornou četbu, i  
         pravý zájem o přírodu vůbec  
     c) Opatřuje vhodné plemenivo pro plemenné stanice spolku a  
         svých členů. 
     d) Pořádá schůze, přednášky, přehlídky, trhy a výstavy drobného  
         zvířectva s názornými ukázkami účelného zužitkování jejich  
         produktů. 
     e) Zprostředkuje nákup a prodej chovného materiálu, produktů a  
         jiných potřeb pro své členy a zprostředkuje společné a účelné  
         zpracování produktů. 
     f)  Povzbuzuje pochvalou, případně odměnami, ukázkami,     
         obrázky a podobně 
     g) Vede plemenné knihy. 
     h) Zřizuje chovatelskou komisi. 
    ch) Vštěpuje členům spolku smysl pro poctivost a svědomitost při  



          prodeji a  výkupu zvířat a stíhá každou  nepoctivost. 
      

§ 3 
 

Členové spolku 
      Spolek skládá se ze členů : 
      a) čestných 
      b) zakládajících 
      c) činných a 
      d) přispívajících 
     Čestným členem může býti ten, kdo pro své zásluhy o spolek byl 
valnou hromadou jmenován. 
     Zakládajícím členem může býti ten kdo osvědčí přízeň svou 
spolku složením příspěvku jednou pro vždy, který valná hromada 
stanoví. 
     Činným členem může býti každý 18tiletý, bezúhonný pěstitel 
drobného zvířectva, který se za člena písemně přihlásí, výborem jest 
přijat, podepíše spolkem vydaný přihlašovací list a zaplatí roční 
příspěvek valnou hromadou stanovený. 
     Přispívajícím členem každý, kdo o účel spolku se zajímá, také 
korporace a spolky, které účastní se snah spolkových, plní 
povinnosti stanov, spolek mravně  podporují a zaplatí roční 
příspěvek, valnou hromadou stanovený. 

 
§ 4 

 
Práva členů 

     Členové činní mají právo účastnit se všech výhod spolkem 
poskytovaných, zejména jsou oprávněni : 
     1. Účastnit se schůzí spolku 
     2. Podávati návrhy na schůzích 
     3. Hlasovati, voliti a volený býti. 
     4. Používati spolkových knih a časopisů. 
     5. Zúčastniti se všech výhod z poměru členského a účelku spolku 
plynoucích. 
     Každý člen obdrží spolkovou legitimaci. 
     Přispívající členové mají veškerá práva členů činných s výjimkou 
přídělu subvenčních zvířat. 
 

§ 5 
 



Povinnosti členů 
     Členové jsou povinni : 
     a) šetřiti přesně stanov a ujednání spolku, 
     b) zaplatiti jednou pro vždy zápisné a mimo to nejdéle do 2 
měsíců po poslední valné hromadě roční příspěvek, který ustanový 
každoročně výroční valná hromada, 
     c) Podporovati veškeré podniky spolkem pořádané řádnými a 
zákonnými prostředky, 
     d) zúčastniti schůzí spolkových 
     e) vésti záznamy chovu se týkajících, zvlášť zvířat spolkem mu 
přidělených, 
     f) králíky spolkovými kleštěmi tetovati, čistokrevné holuby i drůbež 
značiti spolkem dodanými kroužky, které nesmí býti jinému, zvlášť 
nečlenu, přenechány 
 

§ 6 
Členské p říspěvky 

     Výši zápisného a členských příspěvků stanovuje na jeden rok 
valná hromada. 
     Spolek jest oprávněn dlužný příspěvek soudně vymáhat. 
 

§ 7 
Členství kon čí 

     a) Dobrovolným vystoupením, jenž nutno oznámiti výboru 
písemně. 
     b) úmrtím 
     c) Vyloučením 
     Výbor má právo vyloučiti členy pro nesprávné placení 
stanovených příspěvků po dobu dvou roků, nezachovávání stanov, 
případně i pro hrubé porušení cti spolku. 
     Vyloučený člen má právo odvolati se do 8 dnů ode dne, kdy mu 
vyloučení bylo oznámeno k valné hromadě, jež rozhodne 
s konečnou platností. 
 

§ 8 
Správa spolku 

 
     Správu spolku vedou : 
     1. Valná hromada 
     2. Výbor 
     3. Předsednictvo 



§ 9 
Valná hromada 

     Každoročně, nejpozději do konce března se koná řádná výroční 
valná hromada. Mimo to se mohou konati mimořádné valné 
hromady, kdykoliv se výbor pro ni rozhodne, nebo když se písemně 
o to rozhodne třetina členstva, jakož i v případě naznačeném v § 10 
     Valnou hromadu svolává výbor vyhláškou na spolkové tabuli a 
mimo to pozvánkami nejméně 14 dní před konáním valné hromady. 
     Pozvání musí obsahovati místo a dobu valné hromady, a může 
se uveřejniti též v časopisech. 
     Valná hromada jest způsobilou usnášeti se je-li přítomna třetina 
členstva. Nesejde-li se dostatečný počet členstva v ustanovenou 
hodinu, koná se po uplynutí půl hodiny valná hromada za každého 
počtu přítomných. 
     Návrhy členstva pro valnou hromadu musí býti nejméně 3 dny 
předem předsednictvu předem oznámeny, má-li  býti o nich 
právoplatně jednáno. 
     Usnesením stává se návrh, pro nějž hlasuje nadpoloviční většina. 
Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda. Pouze návrh na změnu 
stanov vyžaduje většiny dvoutřetinové a návrh na rozejítí spolku 
tříčtvrtin hlasů přítomných. Při hlasování o návrhu na rozejítí musí 
býti nejméně dvě třetiny členstva přítomno. Hlasuje se aklamací. 
     Valné hromadě jsou vyhrazeny tyto náležitosti : 
     1. Volba předsedy, místopředsedy, jednatele, pokladníka, 
knihovníka, 4 náhradníků, 2 revizorů účtů, správce přehlídek a dvou 
jako náhradníků, 5 členů chovatelské komise, 3 členů smírčího 
soudu a delegáta do Svazu spolku holubářských v Praze, 
Drůbežnické jednoty Československé republiky v Praze, jednoty 
králíkářů československých v Praze a Zemského svazu organizací 
pěstitelů drobného i hospodářsky užitečného zvířectva v Brně. 
     2.  Volby dějí se lístky, aklamací jen tehdy, byl-li podán návrh a 
nebylo-li proti němu odporu. 
     3. Ustanovení zápisného, ročních příspěvků a jiných 
mimořádných členských příspěvků a platů do spolkové pokladny. 
     4. Změna stanov. 
     5. Rozhodování o odvolaní členů výborem vyloučených. 
     6. Zkoumání a schvalování zpráv o činnosti výboru, závěrečných 
účtů a rozpočtů. 
     7. Usnášení se o rozejítí spolku. 



     8. Uvažovati a jednati o návrzích členů valné hromadě aspoň 3 
dny před valnou hromadou podaných nebo schválených co pilné 
nadpoloviční většiny  nadpoloviční většinou přítomných. 
     9. Rozhodování o přístupu spolku za člena ústředních svazů. 
 

§ 10 
Výbor 

 
     Výbor sestává s předsedy, místopředsedy, jednatele, pokladníka, 
spolkového hospodáře, knihovníka, 7 členů, v případě potřeby 4 
náhradníků revizora  účtů. 
     Má-li spolek pracovní komise, odbory a pobočky, vysílá každá 
z nich jednoho člena do výboru s hlasem poradním. Vystoupí-li 
během správního roku valnou hromadou přímo zvolený funkcionář, 
neb není-li již náhradníka, musí býti svolána mimořádná valná 
hromada. 
 

§ 11 
Povinnosti výboru 

     Výbor vede správu spolkovou vyjma záležitostí přikázaných valné 
hromadě. 
     Úřad výboru je čestný. 
     K právoplatnému usnášení výboru jest třeba přítomnosti poloviny 
jeho členů. Za přijatý se považuje návrh, pro nějž hlasuje  
nadpoloviční  většina přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy. 
     Výbor schází se pravidelně jednou za měsíc, jinak svolává ho 
předseda, kdy toho uzná potřebu. 
     Výboru náleží jmenovitě : 
     1. Navrhovati valné hromadě jmenování čestných členů. 
     2. Přijímati a vylučovati členy. 
     3. Zřizovati pracovní komise, odbory a odbočky. 
     4.Bdíti nad správou inventáře a rozhoduje o půjčování pomůcek 
nebo klecí k přehlídkám, výstavám, přednáškám apod. 
     5. Rozhodovati o návrzích chovatelské.. 
     6. Navrhovati výši členských příspěvků valné hromadě. 
     7. Stanoviti poplatek z místa při přehlídkách apod. 
     8.Svolávati valné hromady. 
     9.Bdíti nad zachováváním stanov a řádů spolkových. 
    10.Rozhodovati o  pořádání přehlídek a výstav. 
    11.Kooptovati osvědčené členy spolku. 



    12. Vypracovati spolkový, jednací, disciplinární a pěstitelský řád, 
jakož i řád pro odbočky. 
     Který člen výboru třikráte za sebou neomluven se nedostavil, 
vyloučí se z výboru a na jeho místo nastupuje náhradník. 
 

§ 12 
Veškerá usnesení valné hromady i výboru budou vyhlašována na 
spolkové tabuli ve spolkové místnosti. 
 

§ 13 
Předsednictvo 

     Skládá se z předsedy, místopředsedy, jednatele, pokladníka a 
hospodáře spolkového. 
 

§ 14 
Předseda 

     Předseda vede správu spolku a zastupuje spolek navenek. 
Svolává a řídí schůze výboru, členské i valné hromady, navrhuje 
program ke schůzím, jménem spolku provádí veškerá usnesení a 
podepisuje s jednatelem veškeré písemnosti spolkové. 
     Má právo činiti vydání do výše 50,- Kč s dodatečným  schválením 
výboru. Má právo zasedati ve všech odborech a komisích spolku. 
 

§ 15 
Místop ředseda 

     Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, neb byl-
li o to předsedou požádán. 

 
§ 16 

Jednatel 
     Zapisuje usnesení výboru, členských schůzí a valné hromady do 
knihy protokolů, přijímá dopisy spolku došlé, podpisuje listiny, 
vyřizuje spolu s předsedou písemnou agendu spolku a sepisuje 
výroční zprávu o činnosti spolku. 

 
§ 17 

Pokladník 
     Vybírá zápisné, roční příspěvky a jiné příjmy spolku, vyplácí účty 
předsedou poukázané a jednatelem evidované, vede účty pro 
pokladnu spolkovou, seznam členů a jich placených příspěvků a 
sestavuje rozvahu. 



 
§ 18 

Hospodá ř spolkový 
     Opatruje všechen spolkový majetek, vede podrobnou knihu 
inventáře, stará se o řádné umístění inventárních předmětů, o dobrý 
stav, opravy a doplnění a dává výboru příslušné návrhy. 
 

§ 19 
Knihovník 

     Řídí a v pořádku udržuje knihovnu spolkovou, stará se dle 
možnosti o její rozšíření a zvelebení, obstarává se souhlasem 
výboru nákup odborných knih a přijímá spolkem odebírané odborné 
časopisy. 
 

§ 20 
Náhradníci 

     Zastupují na schůzích nepřítomné členy výboru s plným právem 
hlasovacím. 
 

§ 21 
Revizo ři účtů 

     Bdí nad správným vedením účtů a jmění (inventáře) spolkového. 
Před řádnou valnou hromadou jsou povinni prohlédnouti a porovnati 
knihy a pokladnu spolkovou a podati o výsledku revize zprávu. 
Během roku mohou vykonati kontrolní revize kdykoliv. 
 

§ 22 
Správce p řehlídek 

 
     Dohlíží na pořádek při přehlídkách v neděli a svátcích  
pořádaných, vybírá ustanovený poplatek z místa a jest ve všem 
nápomocen spolkovému hospodáři. Jemu ku pomoci zvoleni jsou 2 
náhradníci s týmiž povinnostmi. 
 

§ 23 
Chovatelská komise 

     Volí si svého předsedu, vede knihu subvenčních zvířat a 
plemenné knihy, vyplňuje a uschovává reversy chovatelů 
plemenných zvířat. Bdí nad chovem, ošetřováním a krmením 
přidělených zvířat častými revizemi, kupuje, prodává a se souhlasem 
výboru, přiděluje plemenná zvířata pro zřizování plemenných stanic. 



 
 

§ 24 
Smírčí soud 

     Spory členů nebo členů s výborem, jež mezi členy vznikly, 
vyřizuje smírčí soud, který sestaví se takto : 
     Řádná valná hromada zvolí každoročně 3 členy smírčího 
soudu.Každá sporná strana volí si po 2 členech a všech 7 členů volí 
prostou většinou hlasů svého předsedu pro každý spor. 
     Proti rozhodnutí smírčího soudu není  odvolání. Kdo by se 
nechtěl podrobiti, považuje se za vystouplého ze spolku.  
 
 

§ 25 
Správní rok 

     Shoduje se s rokem občanským. 
 
 

§ 26 
Rozpušt ění spolku 

     Rozpuštění spolku nastane, usnese-li se na tom valná hromada 
(§ 9). 
     O použití spolkového jmění rozhodne poslední schůze členů před 
likvidací 
 
 
 
V Třešti dne 23. února 1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


