
 

 

STANOVY ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ 

 

I. 

Preambule a transformační ustanovení 

 

1. Český svaz chovatelů je česká celostátní společenská organizace, která sdružuje 

chovatele drobného zvířectva a má rovněž bohatou historii. Od roku 1946 tato 

organizace vystupovala pod názvem „Jednota chovatelů drobného hospodářského 

zvířectva“. V roce 1957 byla tato organizace registrována pod názvem 

„Československý svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva“. V roce 1970 se 

organizace přejmenovala na „Český svaz chovatelů drobného zvířectva“. Další změna 

názvu byla provedena v roce 1985, a to na „Český svaz chovatelů“. Tento název byl 

užíván do účinnosti těchto stanov. 

 

2. Český svaz chovatelů byl do 31. 12. 2013 dobrovolným, nezávislým a nepolitickým 

občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Český 

svaz chovatelů se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 

214 NOZ a násl. 

 

II. 

Název, webové stránky a symbol Spolku 

 

1. Název „Český svaz chovatelů“ se s ohledem na § 216 NOZ mění na „Český svaz 

chovatelů, z.s.“ (dále jen „Spolek“). 

 

2. Spolek je veřejně prospěšným spolkem ve smyslu § 146 a násl. NOZ. 

 

3. Spolek při své činnosti používá zkratku ČSCH. 

 

4. Symbolem Spolku jsou znaky ČSCH, které jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Stanov.  

 

5. Spolek je vlastníkem ochranných známek a vykonavatelem jiných práv duševního 

vlastnictví. 

 

6. Webovou stránkou Spolku je http://cschdz.eu/ (dále jen „Webová stránka“). 

III. 

Sídlo 

 

1. Sídlem Spolku je Maškova 1646/3, Kobylisy, 182 00 Praha 8. 

 

http://cschdz.eu/


IV. 

Stanovy 

 

1. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí 

těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 

 

V. 

Cíle, poslání a principy Spolku 

 

1. Spolek ve své činnosti vychází z odborných zájmů chovatelů, které jsou v souladu se 

společenským úsilím o tvorbu a ochranu životního prostředí. 

 

2. Spolek aktivně působí na rozvoj chovatelské záliby. 

 

3. Poslání Spolku a společné zájmy jsou následující: 

 

 Vytvářet podmínky pro rozvoj odborné chovatelské činnosti, zvyšovat odborné 

znalosti a schopnosti členů, zastupovat a hájit jejich zájmy;  

 Zabezpečovat cílevědomou plemenitbu zvířat, zabezpečovat zvyšování úrovně 

stávajících, druhů, plemen a jejich barevných rázů, šlechtění a uznávání plemen 

nových, zlepšování užitkových vlastností a vylepšování exteriéru chovaných zvířat, 

provádět kontroly užitkovosti zvířat;  

 Podílet se na organizování ochrany zvířat, na péči o jejich zdraví a péči o životní 

prostředí; 

 Dbát o záchranu a udržení genofondu druhů a plemen zvířat, zvláštní pozornost 

věnovat ochraně genofondu málo početných a národních plemen zvířat, prosazovat 

chovatelství jako aktivní formu ochrany přírody;  

 Evidovat druhy a počty chovaných zvířat, zabezpečovat jejich tetování, kroužkování,  

značkování a případně čipování, vést kontrolované, rozmnožovací, plemenné, 

šlechtitelské, výzkumné, regenerační, registrované chovy. Zakládat a vést plemenné a 

registrační knihy; 

 V rozsahu zákonných oprávnění zajišťovat šlechtitelskou činnost v chovech zvířat, 

usměrňovat plemenitbu a zprostředkovávat reprodukci plemenných zvířat;  

 Pořádat a organizovat přednášky, školení, besedy, výstavy, závody, stolní oceňování, 

zájezdy, trhy, aukce, exkurze, společenské, výcvikové a sportovní akce, soutěže, 

výcvikovou a závodní činnost;  

 Školit posuzovatele, poskytovat členům i nečlenům Svazu odborné porady, aktivně se 

podílet na výchově mladých chovatelů, vytvářet vhodné podmínky pro jejich 

osobnostní rozvoj a vzdělávání a naplňovat činnost prací s dětmi a mládeží v jejich 

volném čase s cílem získání jejich zájmu o organizované chovatelství v ČSCH; 

 Spolupracovat s vědeckými, výzkumnými, veterinárními a plemenářskými 

organizacemi, zemědělskými organizacemi, státními orgány působícími v oblasti 

problematiky zvířat, zemědělské výroby a ochrany a tvorby životního prostředí; 



 Popularizovat chovatelskou činnost na veřejnosti, vydávat odborné časopisy a 

publikace, vnitrosvazové tiskoviny, spolupracovat s nakladatelstvími a s vydavateli a 

redakcemi sdělovacích prostředků; 

 Spolupracovat s organizacemi chovatelů zvířat a ochránců přírody u nás i v zahraničí, 

a aktivně pečovat o ochranu zdravého životního prostředí; 

 Vytvářet a spravovat majetkové hodnoty potřebné k plnění poslání Svazu;  

 Zastupovat chovatele v mezinárodních a nadnárodních chovatelských strukturách a 

zajišťovat delegování zástupců do těchto organizací a jejich orgánů.  

VI. 

Hlavní činnost Spolku 

 

1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem naplnění svých zájmů v souladu se svým 

posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku 

není podnikáním ani výdělečnou činností. 

 

2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom, z členských a 

účelových příspěvků dle čl. X. těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z 

vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo 

příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na výkon hlavní činnosti, při 

jejímž výkonu příjmu dosáhl, spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z 

výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.  

 

3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti: 

 

 Vedení plemenných knih; 

 Pořádání olympiád mladých chovatelů; 

 Zajišťování styku a spolupráce se zahraničními organizacemi na poli 

chovatelství, zejména EE, FIFE a CON; 

 Pořádání odborných školení; 

 Poskytování odborného poradenství v oblasti chovatelství; 

 Vydávání odborných publikací, periodik a tiskopisů. 

VII. 

Vedlejší činnost Spolku 

 

1. Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek 

vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu 

hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto 

činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto 

stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.  

 

2. Spolek provozuje a vykonává následující vedlejší činnosti: 

 

 Vydávání odborných publikací, periodik a tiskopisů; 



 Pořádání výstav drobného zvířectva; 

 Pořádání chovatelských soutěží;  

 Zajištění účasti na evropských výstavách drobného zvířectva; 

 Správa a pronájem nemovitého majetku; 

 Správa a pronájem výstavního fundusu (klece, krmítka, podlážky, atd.); 

 

VIII. 

Členství 

 

1. Členství ve Spolku je: -     individuální; 

- registrované;  

- čestné. 

Individuální členství 

 

2. Individuální členství je členstvím základním. Jiné druhy členství jsou odvozeny od 

členství individuálního. Hovoří-li tyto stanovy či jiný vnitřní předpis o členství, je tím 

myšleno členství individuální.   

 

3. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba 

bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a 

státní příslušnosti.  

 

4. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby starší 6 let a do nabytí zletilosti je jejich 

členství podmíněno souhlasem zákonného zástupce. Tito členové působí v organizaci 

pod vedením zkušených chovatelů a mohou zakládat kroužky mladých chovatelů. 

 

5. Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku 

jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. 

 

6. Členem Spolku se nemůže stát osoba, která byla v posledních třech letech před 

podáním žádosti o členství vyloučena ze Spolku. 

 

7. Členství ve Spolku vzniká současně s členstvím v pobočném spolku, a to v kterékoliv 

základní organizaci dle čl. XIII těchto stanov (dále jen „základní organizace“) nebo 

specializované organizaci dle čl. XV. těchto stanov (dále jen „specializovaná 

organizace“). Členství ve Spolku není možné získat jinak, než společně s členstvím 

v základní organizaci nebo specializované organizaci. Člen Spolku může mít 

individuální členství pouze v jedné základní organizaci nebo specializované 

organizaci. 

 

8. Členství vzniká ke dni splnění poslední z následujících podmínek:   

 (a) schválení přihlášky na členské schůzi základní organizace nebo   

  specializované organizace a  

(b) zaplacení členského příspěvku.  



 

9. Žádost o členství musí být podána v písemné formě. Vzor žádosti o členství je 

dostupný na Webové stránce Spolku. 

 

10. Individuální členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby: 

 

 Dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného 

oznámení o ukončení členství základní organizaci nebo specializované organizaci, 

u níž je člen registrován, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak; 

 Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 

 Vyloučením člena. Členství končí dnem účinnosti rozhodnutí o vyloučení člena ze 

Spolku. Příslušný kárný orgán má právo vyloučit člena zejména tedy, pokud svým 

jednáním porušuje cíle, principy a poslání Spolku dle čl. V. těchto stanov, nebo 

pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov. Podrobnosti vyloučení 

člena upravuje vnitřní předpis Spolku – Kárný řád; 

 Zánikem Spolku; 

 Rozhodnutím Valné hromady o přeměně Spolku na jinou právní formu 

v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ. 

 

Registrované členství 

 

11. Registrované členství je členstvím dodatečným a je odvozeno od členství 

individuálního. Registrované členství nemůže vzniknout bez předchozí existence 

členství individuálního.  

 

12. Registrovaným členstvím se rozumí členství v jiném pobočném spolku, či organizační 

složce Spolku, než základní organizaci, v níž má člen Spolku individuální členství. 

 

13. O přijetí registrovaného člena rozhoduje příslušný nejvyšší orgán pobočného spolku, 

či organizační složky Spolku, o jejichž registrované členství se žadatel uchází. 

Ustanovení o vzniku individuálního členství se užijí obdobně. 

 

14. Se vznikem registrovaného členství vzniká povinnost hradit příslušné účelové 

příspěvky (vedle příspěvků členských). 

 

15. Zánikem registrovaného členství nezaniká členství individuální. Zánikem 

individuálního členství zanikají veškerá členství registrovaná.  

 

16. Registrované členství dále zaniká:   

 

 Dobrovolným vystoupením člena. Registrované členství končí dnem doručení 

písemného oznámení o ukončení registrované členství v příslušném pobočném 



spolku či organizační složce Spolku, u něhož je člen registrován, není-li 

v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak; 

 Vyloučením člena. Registrované členství končí dnem účinnosti rozhodnutí o 

vyloučení člena z příslušného pobočného spolku či organizační složky Spolku. 

Příslušný kárný orgán, má právo vyloučit člena zejména tehdy, pokud svým 

jednáním porušuje její cíle, principy a poslání organizace Spolku či organizační 

složky Spolku, nebo pro porušení členských povinností. Podrobnosti vyloučení 

člena upravuje vnitřní předpis Spolku – Kárný řád. 

 

Čestné členství 

 

17. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům a o jeho udělení rozhoduje 

členská schůze základní organizace nebo specializované organizace, jejíž se má stát 

příslušná osoba čestným členem.  

 

18. Ve výjimečných případech je možné čestnému členovi základní organizace nebo 

specializované organizace udělit čestné členství v rámci celého Spolku (celospolkové 

členství). O udělení celospolkového čestného členství rozhoduje Valná hromada 

Spolku na návrh základní organizace nebo specializované organizace, jejíž je ten, 

jemuž má být celospolkové čestné členství uděleno, čestným členem. Příslušná 

základní organizace nebo specializovaná organizace podá prostřednictvím své rady 

odůvodněný návrh Ústřednímu výboru, který rozhodnutí o celospolkovém čestném 

členství zařadí na program Valné hromady. 

 

19. Za čestné členství ani celospolkové čestné členství se neplatí členské ani účelové 

příspěvky. S čestným členstvím ani celkospolkovým čestným členstvím není spojeno 

právo volit a být volen do orgánů Spolku. 

 

20. Celospolkoví čestní členové jsou po dobu trvání svého celospolkového čestného 

členství osvobozeni od členských a účelových příspěvků ve všech pobočných 

spolcích, či organizačních složkách Spolku. 

  

21. Souběh individuálního, registrovaného a čestného členství je možný. Čestné členství i 

celospolkové čestné členství je možné udělit i osobě, která nemá individuální členství 

ve Spolku a není tedy registrována jako člen v žádném pobočném spolku ani ve 

Spolku samotném.  

 

22. Čestné členství ani celospolkové členství nezaniká automaticky se zánikem 

individuálního členství. 

 

23. Čestné členství a celospolkové čestné členství zaniká následujícími způsoby: 

 

 Dobrovolným vzdáním se čestného členství nebo celospolkového čestného 

členství. Čestné členství nebo celospolkové čestné členství končí dnem doručení 



písemného oznámení o vzdání se čestného členství základní organizaci nebo 

specializované organizaci, u níž je člen registrován, není-li v oznámení o vzdání se 

čestného členství nebo celospolkového čestného členství uvedeno jinak; 

 Rozhodnutím orgánu, který čestné členství či celospolkové čestné členství 

členovi přiznal. Čestné členství nebo celospolkové čestné členství končí dnem 

účinnosti rozhodnutí o odebrání čestného členství či celospolkového čestného 

členství; 

 Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 

 Vyloučením člena. Čestné členství nebo celospolkové čestné členství končí dnem 

účinnosti rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku. Příslušný kárný orgán má právo 

vyloučit člena zejména tedy, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a 

poslání Spolku dle čl. V. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností 

dle čl. IX. těchto stanov. Podrobnosti vyloučení člena upravuje vnitřní předpis 

Spolku – Kárný řád. 

 Zánikem Spolku; 

 Rozhodnutím Valné hromady o přeměně Spolku na jinou právní formu 

v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ. 

 

Společná ustanovení  

 

24. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku. 

 

25. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho 

právního nástupce. 

 

26. Průkazem o členství je členská legitimace s platnou členskou známkou. Členské 

průkazy a členské známky upravuje zvláštní vnitřní předpis.  

 

27. V případě odmítnutí přihlášky má uchazeč o členství právo žádat, aby rozhodnutí o 

odmítnutí přihlášky bylo přezkoumáno Ústředním výborem. 

 

28. Podrobnější úpravu členství může upravit vnitřní předpis Spolku.  

 

IX. 

Práva a povinnosti člena 

 

1. Každý člen Spolku má právo: 

 

 Podílet se na činnosti Spolku, pracovat pro Spolek, využívat výhod, prostředků a 

zařízení Spolku; 

 Být pravidelně informován o dění ve Spolku; 

 Podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy a podávat odvolání orgánům Spolku, 

a to prostřednictvím základní organizace, u níž je daný člen registrován; 



 Obdržet odpověď na své podání v přiměřené době, nejpozději však do 90 dnů od 

doručení podání příslušné základní organizaci; 

 Na přezkum rozhodnutí vydaným v neprospěch člena příslušným orgánem Spolku; 

 Po dosažení věku 18 let volit a být volen do všech orgánů Spolku, s výjimkou 

čestných členů a celospolkových čestných členů, kteří zároveň nemají individuální 

členství; 

 Žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. Stanov;  

 Získávat vyznamenání Spolku; 

 Vystavovat vlastní zvířata na výstavách. 

 

2. Každý člen Spolku má povinnost: 

 

 Platit řádně a včas členské příspěvky v příslušné výši, s výjimkou celospolkových 

čestných členů, kteří jsou od členských příspěvků osvobozeni; 

 Platit řádně a včas účelové příspěvky v příslušné výši, je-li člen zároveň 

registrovaným členem s výjimkou celospolkových čestných členů, kteří jsou od 

účelových příspěvků osvobozeni; 

 Chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku; 

 Dodržovat stanovy Spolku; 

 Aktivně se podílet na činnosti Spolku; 

 Pravidelně se informovat o dění ve Spolku; 

 Informovat svou základní organizaci o všech registrovaných a čestných členstvích 

ve Spolku a o změně svých údajů vedených v Centrálním seznamu členů Spolku; 

 Rozšiřovat své odborné znalosti, zajišťovat ochranu a zdraví zvířat, přispívat 

k tvorbě životního prostředí; 

 Značit a evidovat svá zvířata prostředky a způsobem stanoveným obecně 

závaznými právními předpisy a předpisy Spolku; 

 Uplatňovat ohleduplný přístup ke zvířatům v souladu se zákonem o ochraně zvířat; 

 Zachovávat vůči ostatním členům ohleduplnost, vzájemný respekt a zásady 

dobrého soužití; 

 Usilovat o dobré vzájemné vztahy mezi členy Spolku. 

 

3. Za porušení povinností člena mohou být ukládána kárná opatření podle vnitřního 

předpisu Spolku - Kárného řádu. 

 



X. 

Členské a účelové příspěvky 

 

1. Za individuální členství se platí pravidelné roční členské příspěvky. 

 

2. Za registrované členství se platí pravidelné roční účelové příspěvky. 

 

3. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí usnesením Valná 

hromada.  

 

4. Výši a splatnost účelového příspěvku za registrované členství určí nejvyšší orgán 

pobočného spolku, či organizační složky Spolku, jehož je člen Spolku registrovaným 

členem.  

 

5. Členové Spolku hradí členský příspěvek za individuální členství základní organizaci 

nebo specializované organizaci, jejímž jsou členem. Členové Spolku hradí účelový 

příspěvek pobočnému spolku, či organizační složce Spolku, jehož je člen Spolku 

registrovaným členem. 

 

6. Řádné či včasné neuhrazení členského či účelového příspěvku je závažným porušením 

členských povinností a člen za takové porušení může být ze Spolku vyloučen.   

 

7. Členský příspěvek ani účelový příspěvek za čestné členství se nehradí.  

 

8. Členský či účelový příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-

li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení členského příspěvku rozhoduje 

Ústřední výbor. O prominutí či snížení účelového příspěvku rozhoduje nejvyšší orgán 

příslušného pobočného spolku, či organizační složky Spolku. 

 

9. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje 

stejný orgán, který rozhoduje o prominutí a snížení členského příspěvku. 

 

10. Základní organice si ponechá 25 % členských příspěvků jako příjem do svého 

rozpočtu, zbývajících 75 % členských příspěvků odevzdá své nadřízené okresní 

organizaci. Příslušná okresní organizace si ponechá 25 % členských příspěvků jako 

příjem do svého rozpočtu, zbývajících 50 % členského příspěvku odevzdá Spolku. 

Těchto zbývajících 50 % členského příspěvku je příjmem do rozpočtu Spolku. 

 

11. Specializovaná organice si ponechá 25 % členských příspěvků jako příjem do svého 

rozpočtu, zbývajících 75 % členských příspěvků odevzdá Spolku. Těchto zbývajících 

75 % členských příspěvků je příjmem do rozpočtu Spolku, přičemž 25 % členských 

příspěvků Spolek vyčlení pro činnost příslušné ústřední odborné komise, pod níž 

spadá specializovaná organizace, která členské příspěvky vybrala. 

 



12. Základní organizace, okresní organizace a specializované organizace odevzdávají 

vybrané příspěvky podle bodů 10. a 11. tohoto článku Stanov vždy jednou měsíčně, a 

to k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, v němž příslušná organizace členský 

příspěvek obdržela. 

 

13. Účelové příspěvky jsou v plné výši příjmem rozpočtu pobočného spolku, či 

organizační složky Spolku, který účelový příspěvek od svého registrovaného člena 

vybral. 

 

XI. 

Seznam členů, pobočných spolků a organizačních složek Spolku 

 

1. Spolek vede následující seznamy:   

- Centrální seznam členů Spolku;  

- Centrální seznam základních organizací; 

- Centrální seznam specializovaných organizací; 

- Centrální seznam okresních organizací; 

- Centrální seznam krajských sdružení; 

- Centrální seznam ústředních odborných komisí; 

- Centrální seznam chovatelských klubů. 

 

2. Pobočné spolky a organizační složky Spolku vedou seznamy svých členů. 

 

3. Okresní organizace vedou seznam svých podřízených základních organizací. 

 

4. Ústřední chovatelské komise vedou seznamy podřízených specializovaných 

organizací, chovatelských klubů a chovatelských komisí. 

 

Centrální seznam členů 

 

5. Spolek vede seznam všech členů Spolku. Tento seznam se nazývá „Centrální seznam 

členů“. V Centrálním seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: 

 

Fyzické osoby     Právnické osoby 

 

Jméno a příjmení      Název 

Bydliště        Sídlo 

Datum narození    IČ 

Tel. č./ email     Tel. č./ email 

      Osoba jednající jménem člena ve Spolku 

Údaje o členství v pobočných spolcích Údaje o členství v pobočných spolcích 

a organizačních složkách v rámci Spolku a organizačních složkách v rámci Spolku 

Údaje o funkcích v rámci Spolku  Údaje o funkcích v rámci Spolku 

 



6. Zápisy a výmazy z Centrálního seznamu členů provádí Ústřední Výbor Spolku 

prostřednictvím Sekretariátu. Ústřední Výbor Spolku prostřednictvím Sekretariátu 

provede zápis nebo výmaz údajů do Centrálního seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od 

okamžiku, kdy mu bude vznik, změna nebo zánik těchto údajů oznámen příslušným 

pobočným spolkem nebo organizační složkou Spolku. 

 

7. Ústřední Výbor Spolku je povinen prostřednictvím Sekretariátu vydat ve lhůtě 15 dnů 

výpis z Centrálního seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá. Výpis 

bude ve výše uvedené lhůtě členovi vydán v sídle Spolku, a to v písemné podobě. Na 

žádost člena je možné poskytnout v sídle Spolku výpis i v elektronické formě na jeho 

přenosné paměťové zařízení. Zaslání výpisu ze seznamu členů je možné pouze po 

předchozí dohodě žádajícího člena se Sekretariátem.   

 

8. Centrální seznam členů je k dispozici členům v sídle Spolku a může být rovněž 

uveřejněn na Webových stránkách Spolku. Odesláním žádosti dle čl. VIII. bodu 9. 

stanov člen Spolku vyjadřuje souhlas se zveřejněním svých osobních údajů 

v Centrálním seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. XI. bodu 5. stanov. 

 

Seznam členů základní organizace 

 

9. Každá základní organizace a specializovaná organizace vede seznam všech svých 

členů. V rámci tohoto seznamu vede každá základní organizace a specializovaná 

organizace rovněž údaje o všech registrovaných a čestných členstvích svých členů. V 

seznamu členů základní organizace se u každého člena uvádějí následující údaje: 

 

Fyzické osoby     Právnické osoby 

 

Jméno a příjmení      Název 

Bydliště        Sídlo 

Datum narození    IČ 

Tel. č./ email     Tel. č./ email 

      Osoba jednající jménem člena ve Spolku 

Údaje o členství v pobočných spolcích Údaje o členství v pobočných spolcích 

a organizačních složkách v rámci Spolku a organizačních složkách v rámci Spolku 

Údaje o funkcích v rámci Spolku  Údaje o funkcích v rámci Spolku 

 

10. Zápisy a výmazy ze seznamu členů základní organizace nebo specializované 

organizace provádí Rada základní organizace nebo specializované organizace. Rada 

základní organizace nebo specializované organizace provede zápis nového člena do 

seznamu členů základní organizace nebo specializované organizace ve lhůtě 15 dnů od 

vzniku členství. Rada základní organizace nebo specializované organizace provede 

výmaz člena ze seznamu členů základní organizace nebo specializované organizace ve 

lhůtě 15 dnů od zániku členství.  

 



11. Základní organizace a specializované organizace jsou povinny oznámit Spolku vznik 

nebo zánik individuálního členství svých členů, a to ve lhůtě 15 dnů od vzniku či 

zániku individuálního členství tohoto člena. Při vzniku individuálního členství jsou 

příslušné základní a specializované organizace povinny oznámit Spolku zároveň 

veškeré ostatní údaje, které se dle bodu 5. tohoto článku v Centrálním seznamu členů 

evidují. 

 

12. Změnu jiných údajů než údajů o vzniku a zániku individuálního členství je základní 

organizace nebo specializovaná organizace povinna oznámit Spolku ve lhůtě 15 dnů 

ode dne, kdy se o změně těchto údajů dozví. 

 

13. Pobočné spolky a organizační složky Spolku jsou povinny oznámit základní 

organizaci nebo specializované organizaci, v níž má jejich registrovaný či čestný člen 

individuální členství, informace o vzniku nebo zániku registrovaného či čestného 

členství tohoto člena, a to ve lhůtě 15 dnů od vzniku registrovaného či čestného 

členství. 

 

14. Každý člen Spolku je povinen oznámit základní organizaci či specializované 

organizaci, jejímž je individuálním členem, informace o vzniku či zániku svého 

registrovaného či čestného členství v jiném pobočném spolku nebo organizační složce 

Spolku, a to ve lhůtě 15 dnů od vzniku registrovaného či čestného členství. Změnu 

ostatních údajů vedených v Centrálním seznamu členů a v seznamu členů základní 

nebo specializované organizace je člen povinen oznámit ve lhůtě 30 dnů od vzniku 

této změny. 

 

15. Rada základní organizace nebo specializované organizace je povinna vydat ve lhůtě 15 

dnů výpis ze seznamu členů základní organizace nebo specializované organizace 

každému svému členovi, který o výpis požádá. 

 

16. Seznam členů základní organizace či specializované organizace je k dispozici členům 

této základní organizace či specializované organizace v sídle příslušné základní 

organizace či specializované organizace. Odesláním žádosti dle čl. VIII. bodu 9. 

stanov člen Spolku vyjadřuje souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v seznamu 

členů základní organizace, který obsahuje údaje člena dle čl. XI. bodu 9. stanov. 

 

Centrální seznam pobočných spolků a organizačních složek Spolku 

 

17. Spolek vede seznam všech svých pobočných spolků a organizačních složek. Každý 

pobočný spolek či organizační složka je vedena pod příslušnou evidenční kartou.  

 

Každý pobočný spolek či organizační složka má povinnost vést evidenční kartu a je 

povinen doručit svou evidenční kartu Spolku nejpozději do 30 dní od svého vzniku. 

 



18. Každý pobočný spolek či organizační složka je povinna oznámit jakoukoliv změnu 

v evidenční kartě a předložit aktuální evidenční kartu nejpozději do 30 dní od 

účinnosti změny.  

 

19. Náležitosti a podobu evidenčních karet pobočných spolků a organizačních složek 

stanoví Ústřední výbor vnitřním předpisem. 

 

20. Centrální seznam pobočných spolků a organizačních složek vede Ústřední Výbor 

Spolku prostřednictvím Sekretariátu.  

 

Seznam podřízených základních organizací 

 

21. Okresní organizace vedou seznamy všech svých podřízených základních organizací. 

Každá okresní organizace je vedena pod příslušnou evidenční kartou.  

 

22. Každá okresní organizace je povinna doručit Ústřednímu Výboru svou evidenční kartu 

nejpozději do 30 dní od svého vzniku. 

 

23. Každá okresní organizace je povinna oznámit jakoukoliv změnu v evidenční kartě a 

předložit aktuální evidenční kartu nejpozději do 30 dní od účinnosti změny.  

 

24. Seznam podřízených základních organizací vede výbor příslušné okresní organizace.  

 

Seznam podřízených chovatelských odborností 

 

1. Ústřední odborné komise vedou seznamy všech svých podřízených specializovaných 

organizací, chovatelských klubů a chovatelských komisí. Každá specializovaná 

organizace, chovatelský klub a chovatelská komise je vedena pod příslušnou evidenční 

kartou.  

 

2. Každá specializovaná organizace, chovatelský klub a chovatelská komise je povinna 

doručit nadřízené ústřední chovatelské komisi svou evidenční kartu nejpozději do 30 

dní od svého vzniku. 

 

3. Každá specializovaná organizace, chovatelský klub a chovatelská komise je povinna 

oznámit jakoukoliv změnu v evidenční kartě a předložit aktuální evidenční kartu 

nejpozději do 30 dní od účinnosti změny.  

 

4. Seznam podřízených základních organizací vede výbor ústřední odborné komise. 

XII. 

Organizační struktura 

 

1. Organizační struktura je tvořena následujícími organizačními složkami, orgány Spolku 

bez právní osobnosti a pobočnými spolky s právní osobností: 



 

a) Spolek (jakožto spolek hlavní); 

b) Krajská sdružení (jakožto účelové sdružení okresních organizací za určitým 

účelem) dle čl. XIX. těchto stanov; 

c) Okresní organizace (jakožto organizační složka druhého stupně) dle čl. 

XVII. těchto stanov; 

d) Základní organizace (jakožto organizační složka prvního stupně) dle čl. 

XIII. těchto stanov; 

e) Specializovaná základní organizace (jakožto organizační složka prvního 

stupně) dle čl. XV. těchto stanov; 

f) Ústřední odborné komise (vyšší zvláštní organizační složka) dle čl. XXI. 

těchto stanov; 

g) Chovatelské kluby (nižší zvláštní organizační složka) dle čl. XX. těchto 

stanov. 

 

2. V rámci Spolku jsou ustanovovány pobočné spolky ve smyslu § 228 a násl. NOZ, 

jejichž členy jsou chovatelé zvířat, zejména drůbeže, králíků, okrasných a poštovních 

holubů, okrasného a exotického ptactva, zpěvných kanárů, koček, kožešinových zvířat, 

akvarijních rybek, terarijních živočichů, morčat a jiných drobných hlodavců a jiných 

domácích a v zájmových chovech chovaných zvířat. 

 

3. Pobočnými spolky ve smyslu § 228 a násl. NOZ jsou: 

a) Základní organizace (pobočný spolek prvního stupně); 

b) Specializovaná základní organizace (pobočný spolek prvního stupně); 

c) Okresní organizace (pobočný spolek druhého stupně). 

 

4. Spolek neručí za dluhy pobočných spolků. 

 

5. Funkční období všech volených orgánů v rámci organizační struktury je pět let. 

Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou 

kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání orgánu příslušného 

k provedení doplňující volby.  

 

6. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VIII. bodu 

23. Spolku, uplynutím funkčního období, odstoupením nebo odvoláním člena 

voleného orgánu. 

 

XIII. 

Základní organizace 

 

1. Základní organizační složkou Spolku je základní organizace. Základní organizace je 

pobočným spolkem 1. stupně. 

 



2. Základní organizace sdružují chovatele bez ohledu na jejich odbornost a oblast zájmu. 

Zaměřují se na chov veškerého drobného zvířectva všeobecně. Sdružování se řídí 

místní příslušností.  

 

3. Název základní organizace musí obsahovat na začátku slovní spojení „Český svaz 

chovatelů, základní organizace“ doplněné o určení územní příslušnosti. 

 

4. Základní organizace jsou právnickými osobami s vlastní právní osobností. Základní 

organizace jsou pobočnými spolky. 

 

5. Základní organizace je podřízena příslušné okresní organizaci v závislosti na její 

místní příslušnosti. Specializovaná základní organizace je podřízena té okresní 

organizaci, v jejímž územním obvodu má sídlo. 

 

6. Předpokladem k založení základní organizace je alespoň 6 zakládajících členů. 

Zakládající členové nemusí být v době založení členy Spolku. Zakládající členové ze 

svého středu zvolí přípravný výbor. Přípravný výbor si vyžádá souhlas Spolku, jakožto 

hlavního spolku, se založením základní organizace. Základní organizace nemůže 

vzniknout, pokud Spolek písemně nevysloví svůj souhlas. 

 

7. Ustavující schůzi zakládajících členů svolává přípravný výbor po obdržení písemného 

souhlasu Spolku se založením základní organizace. Ustavující schůze potvrdí členství 

zakládajících členů v základní organizaci a zvolí členy všech příslušných orgánů 

základní organizace.  

 

8. Nově vzniklá základní organizace je povinna o svém vzniku informovat Ústřední 

výbor bezodkladně po konání ustavující členské schůze. Obdobně se postupuje, dojde-

li ke změně základní organizace vyžadující zápis do spolkového rejstříku.  

 

9. Návrh na zápis či změnu základní organizace podává Spolek. Náklady spojené se 

založením či zápisem změny do spolkového rejstříku nese základní organizace.  

 

10. Každá základní organizace je povinna zakládat listiny do sbírky listin v souladu se 

zákonem. Každá základní organizace je odpovědná za uvedení aktuálních a 

pravdivých údajů ve spolkovém rejstříku.  

 

11. Základní organizace vede evidenci všech svých členů. 

 

12. Základní organizace zaniká, rozhodne-li o tom její členská schůze tříčtvrtinovou 

většinou hlasů všech členů a současně rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem 

základní organizace, a to po vypořádání veškerých závazků. Členové zanikající 

základní organizace mohou přestoupit do jiných základních organizací nebo 

specializovaných organizací Spolku.  

 



13. Základní organizace dále zaniká, klesne-li počet jejích členů pod 6. O této skutečnosti 

je základní organizace povinna bezodkladně informovat Ústřední výbor. V takovém 

případě nejbližší členská schůze základní organizace jmenuje likvidátora a současně 

rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem základní organizace, a to po 

vypořádání veškerých závazků.  

 

14. Přestane-li základní organizace plnit povinnosti podle Stanov, nebo není-li současně 

členská schůze základní organizace opakovaně usnášeníschopná, přísluší rozhodnutí o 

zániku organizace a likvidace jejího majetku Valné hromadě Spolku. 

 

15. Při zániku základní organizace jmenuje vždy členská schůze likvidátora a současně 

rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem základní organizace, a to po 

vypořádání veškerých závazků. Nedojde-li ke jmenování likvidátora do 30 dnů od 

skutečnosti, na základě které dochází k zániku základní organizace, jmenuje 

likvidátora představenstvo příslušné okresní organizace. Nejmenuje-li představenstvo 

příslušné okresní organizace v přiměřené době, je ke jmenování likvidátora oprávněn 

Ústřední výbor. Obdobně se postupuje také tehdy, nerozhodne-li členská schůze o 

vypořádání majetku základní organizace. 

 

XIV. 

Orgány základní organizace 

 

1. Orgány základní organizace Spolku jsou: 

  

 Členská schůze;  

 Rada; 

 Kontrolní komise základní organizace. 

 

2. Členská schůze základní organizace. Členská schůze základní organizace je 

nejvyšším orgánem základní organizace.  

 

3. Členská schůze je tvořena všemi členy základní organizace. 

 

4. Členskou schůzi svolává Rada nejméně dvakrát do roka, z toho jednou do roka 

svolává Rada výroční členskou schůzi. 

 

5. Do působnosti Členské schůze zejména patří:  

 

a) Brát na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření základní organizace za uplynulé 

období předkládané Radou;  

b) Schvalovat záměry činnosti a rozpočet na následující rok;  

c) Projednávat činnost Rady a návrhy členů;  

d) Volit a odvolávat členy Rady a Kontrolní komise a stanovit počet jejich členů pro 

dané funkční období; 



e) Rozhodovat o výši účelových příspěvků a stanovit jejich splatnost;  

f) Rozhodovat o prominutí nebo snížení účelového příspěvku; 

g) Volit delegáta na Konferenci okresní organizace;  

h) Navrhovat kandidáty do funkcí ve vyšších orgánech Spolku;  

i) Rozhodovat o přijetí a vyloučení členů základní organizace, jakož i o udělení a 

odebrání čestného členství v rámci základní organizace; 

j) Jmenovat likvidátora při zániku základní organizace; 

k) Rozhodovat o rozdělení likvidačního zůstatku při zániku základní organizace. 

 

6. Rada základní organizace. Rada je statutárním orgánem základní organizace. Rada 

odpovídá za její činnost v období mezi členskými schůzemi.  

 

7. Rada je kolektivním orgánem tvořeným lichým počtem členů, minimálně však 3 

členy. Počet členů Rady na příslušné funkční období určí usnesením Členská schůze. 

Povinné funkce v radě jsou předseda, jednatel a pokladník. Rada může dále členy 

jmenovat do funkce hospodáře, zástupce chovatelských odborností, případně jiné 

funkce dle vnitřního předpisu. Do povinných funkcí Rada jmenuje členy bezodkladně 

po svém zvolení a notifikuje o tom Ústřední výbor. 

 

8. Navenek za základní organizaci jedná předseda. Týká-li se právní jednání zcizení 

nemovité věci, jedná za základní organizaci předseda společně se dvěma dalšími členy 

Rady.    

 

9. Do působnosti Rady zejména patří: 

 

a) Zabezpečovat plnění usnesení Členské schůze; 

b) Hospodařit s prostředky základní organizace; 

c) Dbát o dodržování stanov a vnitřních předpisů; 

d) Rozhodovat o kárných stížnostech dle Kárného řádu; 

e) Připravovat a svolávat Členskou schůzi.  

 

10. Kontrolní komise základní organizace. Kontrolní komise základní organizace je 

kontrolním orgánem základní organizace ve smyslu § 262 NOZ a násl.  

 

11. Kontrolní komise základní organizace je kolektivním orgánem tvořeným lichým 

počtem členů, minimálně však 3 členy. Počet členů Kontrolní komise základní 

organizace na příslušné funkční období určí usnesením Členská schůze. Bezodkladně 

po svém zvolení do funkce zvolí členové Kontrolní komise základní organizace ze 

svého středu svého předsedu a notifikují o tom Ústřední výbor.  

 

12. Kontrolní komise základní organizace provádí kontrolu hospodaření základní 

organizace pravidelně, nejméně však jednou ročně. Výsledky kontroly je Kontrolní 

komise základní organizace povinna pojednat ve zprávě, kterou předkládá na výroční 

členské schůzi.  



 

13. Členství v Kontrolní komisi základní organizace je neslučitelné s členstvím v Radě a 

jiném kontrolním orgánu v rámci organizační struktury Spolku. Člen Kontrolní komise 

základní organizace nemůže být jmenován likvidátorem základní organizace. 

 

 

XV. 

Specializované organizace 

 

1. Vedle základních organizací jsou základními organizačními složkami Spolku také 

specializované organizace. Specializovaná organizace je pobočným spolkem 1. stupně. 

 

2. Specializované organizace sdružují chovatele jedné příslušné odbornosti, která se 

zaměřuje na chov specifického druhu drobného zvířectva. Sdružování se řídí oborem 

zájmu bez ohledu na místní příslušnost. 

 

3. Název specializované organizace musí obsahovat na začátku slovní spojení „Český 

svaz chovatelů, specializovaná organizace“ doplněné o určení odborného zaměření 

organizace a případně místa působení organizace či jiného vhodného odlišujícího 

dovětku. Název specializované organizace nesmí být zaměnitelný s názvem jiné 

specializované organizace.  

 

4. Specializované organizace jsou právnickými osobami s vlastní právní osobností. 

Specializované organizace jsou pobočnými spolky. 

 

5. Specializované organizace jsou podřízeny příslušné Ústřední odborné komisi pro 

danou odbornost, která rovněž určuje, koordinuje a dohlíží na jejich činnost.  

 

6. Předpokladem k založení specializované organizace je alespoň 6 zakládajících členů. 

Zakládající členové nemusí být v době založení členy Spolku. Zakládající členové ze 

svého středu zvolí přípravný výbor. Přípravný výbor si vyžádá souhlas Spolku, jakožto 

hlavního spolku, se založením specializované organizace. Specializovaná organizace 

nemůže vzniknout, pokud Spolek písemně nevysloví svůj souhlas, ve kterém Ústřední 

výbor určí vznikající specializované organizaci nadřízenou Ústřední odbornou komisi. 

 

7. Specializovanou organizaci není možné založit, pokud již existuje pro danou 

odbornost příslušný chovatelský klub v rámci organizační struktury Spolku.   

 

8. Ustavující schůzi zakládajících členů svolává přípravný výbor po obdržení písemného 

souhlasu Spolku se založením specializované organizace. Ustavující schůze potvrdí 

členství zakládajících členů ve specializované organizaci, určí její specializaci a zvolí 

členy všech příslušných orgánů specializované organizace.  

 



9. Nově vzniklá specializovaná organizace je povinna o svém vzniku informovat 

Ústřední výbor bezodkladně po konání ustavující členské schůze. Obdobně se 

postupuje, dojde-li ke změně specializované organizace vyžadující zápis do 

spolkového rejstříku.  

 

10. Návrh na zápis či změnu specializované organizace podává Spolek. Náklady spojené 

se založením či zápisem změny do spolkového rejstříku nese specializovaná 

organizace.  

 

11. Každá specializovaná organizace je povinna zakládat listiny do sbírky listin v souladu 

se zákonem. Každá specializovaná organizace je odpovědná za uvedení aktuálních a 

pravdivých údajů ve spolkovém rejstříku.  

 

12. Specializovaná organizace vede evidenci všech svých členů. 

 

13. Specializovaná organizace zaniká, rozhodne-li o tom její Členská schůze 

tříčtvrtinovou většinou hlasů všech členů a současně rozhodne o tom, jak bude 

naloženo s majetkem specializované organizace, a to po vypořádání veškerých 

závazků. Členové zanikající specializované organizace mohou přestoupit do jiných 

základních organizací nebo specializovaných organizací Spolku.  

 

14. Specializovaná organizace dále zaniká, klesne-li počet jejích členů pod 6. O této 

skutečnosti je specializovaná organizace povinna bezodkladně informovat Ústřední 

výbor. V takovém případě nejbližší Členská schůze specializované organizace jmenuje 

likvidátora a současně rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem specializované 

organizace, a to po vypořádání veškerých závazků.  

 

15. Přestane-li specializovaná organizace plnit povinnosti podle Stanov, nebo není-li 

současně Členská schůze specializované organizace opakovaně usnášeníschopná, 

přísluší rozhodnutí o zániku organizace a likvidace jejího majetku Valné hromadě 

Spolku. 

 

16. Při zániku specializované organizace jmenuje vždy Členská schůze likvidátora a 

současně rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem základní organizace, a to po 

vypořádání veškerých závazků. Nedojde-li ke jmenování likvidátora do 30 dnů od 

skutečnosti, na základě které dochází k zániku základní organizace, jmenuje 

likvidátora  Ústřední výbor. Obdobně se postupuje také tehdy, nerozhodne-li Členská 

schůze o vypořádání majetku specializované organizace. 

 

XVI. 

Orgány specializované organizace 

 

1. Orgány specializované organizace Spolku jsou: 

  



 Členská schůze;  

 Rada; 

 Kontrolní komise specializované organizace. 

 

2. Členská schůze specializované organizace. Členská schůze specializované 

organizace je nejvyšším orgánem specializované organizace.  

 

3. Členská schůze je tvořena všemi členy specializované organizace. 

 

4. Členskou schůzi svolává Rada nejméně dvakrát do roka, z toho jednou do roka 

svolává Rada výroční členskou schůzi. 

 

5. Do působnosti Členské schůze zejména patří:  

 

a) Brát na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření specializované organizace za uplynulé 

období předkládané Radou;  

b) Schvalovat záměry činnosti a rozpočet na následující rok;  

c) Projednávat činnost Rady a návrhy členů;  

d) Volit a odvolávat členy Rady a Kontrolní komise a stanovit počet jejich členů pro 

dané funkční období;  

e) Rozhodovat o výši účelových příspěvků a stanovit jejich splatnost;  

f) Rozhodovat o prominutí nebo snížení účelového příspěvku; 

g) Volit delegáta na Konferenci ústřední odborné komise;  

h) Navrhovat kandidáty do funkcí ve vyšších orgánech Spolku;  

i) Rozhodovat o přijetí a vyloučení členů specializované organizace, jakož i o udělení a 

odebrání čestného členství v rámci specializované organizace; 

j) Jmenovat likvidátora při zániku specializované organizace; 

k) Rozhodovat o rozdělení likvidačního zůstatku při zániku specializované organizace. 

 

6. Rada základní organizace. Rada je statutárním orgánem specializované organizace. 

Rada odpovídá za její činnost v období mezi členskými schůzemi.  

 

7. Rada je kolektivním orgánem tvořeným lichým počtem členů, minimálně však 3 

členy. Počet členů Rady na příslušné funkční období určí usnesením Členská schůze. 

Povinné funkce v radě jsou předseda, jednatel a pokladník. Rada může dále členy 

jmenovat do funkce hospodáře, případně jiné funkce dle vnitřního předpisu. Do 

povinných funkcí Rada jmenuje členy bezodkladně po svém zvolení a notifikuje o tom 

Ústřední výbor. 

 

8. Navenek za specializovanou organizaci jedná předseda. Týká-li se právní jednání 

zcizení nemovité věci, jedná za základní organizaci předseda společně se dvěma 

dalšími členy Rady.    

 

9. Do působnosti Rady zejména patří: 



 

f) Zabezpečovat plnění usnesení Členské schůze; 

g) Hospodařit s prostředky specializované organizace; 

h) Dbát o dodržování stanov a vnitřních předpisů; 

i) Rozhodovat o kárných stížnostech dle Kárného řádu; 

j) Připravovat a svolávat Členskou schůzi.  

 

10. Kontrolní komise specializované organizace. Kontrolní komise specializované 

organizace je kontrolním orgánem specializované organizace ve smyslu § 262 NOZ a 

násl.  

 

11. Kontrolní komise specializované organizace je kolektivním orgánem tvořeným lichým 

počtem členů, minimálně však 3 členy. Počet členů Kontrolní komise specializované 

organizace na příslušné funkční období určí usnesením Členská schůze. Bezodkladně 

po svém zvolení do funkce zvolí členové Kontrolní komise specializované organizace 

ze svého středu svého předsedu a notifikují o tom Ústřední výbor.  

 

12. Kontrolní komise specializované organizace provádí kontrolu hospodaření 

specializované organizace pravidelně, nejméně však jednou ročně. Výsledky kontroly 

je Kontrolní komise specializované organizace povinna projednat ve zprávě, kterou 

předkládá na výroční členské schůzi.  

 

13. Členství v Kontrolní komisi specializované organizace je neslučitelné s členstvím 

v Radě a jiném kontrolním orgánu v rámci organizační struktury Spolku. Člen 

Kontrolní komise specializované organizace nemůže být jmenován likvidátorem 

specializované organizace. 

 

XVII. 

Okresní organizace 

 

1. Okresní organizace jsou pobočnými spolky 2. stupně. Okresním organizacím jsou 

podřízeny základní organizace v závislosti na územní příslušnosti. 

 

2. Územním obvodem okresní organizace je obvod okresu dle administrativního členění 

území České republiky. Územním obvodem okresní organizace může být rovněž 

územní obvod města na území České republiky.  

 

3. Členskou základnu okresních organizací tvoří členové všech základních organizací 

v daném územním obvodu.  

 

4. Okresní organizace jsou právnickými osobami s vlastní právní osobností. Okresní 

organizace jsou podřízeny Spolku. 

 



5. Okresní organizace vzniká, existuje-li v daném územním obvodu alespoň 1 základní 

organizace. Okresní organizace zaniká, pokud v jejím územní obvodu neexistuje žádná 

základní organizace. Pro zánik okresní organizace se použijí pravidla pro zánik 

základní organizace. Je-li v územní obvodu okresní organizace pouze jediná základní 

organizace, plní funkce okresní organizace.   

 

6. Návrh na zápis či změnu okresní organizace podává Spolek. Náklady spojené se 

založením či zápisem změny do spolkového rejstříku nese okresní organizace.  

 

7. Každá okresní organizace je povinna zakládat listiny do sbírky listin v souladu se 

zákonem. Každá okresní organizace je odpovědná za uvedení aktuálních a pravdivých 

údajů ve spolkovém rejstříku.  

 

8. Vznik Okresní organizace, jejímž územním obvodem má být obvod města na území 

České republiky, vyžaduje schválení Ústředního výboru.  

 

9. Název okresní organizace musí obsahovat na začátku slovní spojení „Český svaz 

chovatelů, okresní organizace“ doplněné o určení územní příslušnosti. 

 

10. Okresní organizace vede evidenci základních organizací v jejím územním obvodu. 

 

11. Okresní organizace aktivně organizují a usměrňují vývoj chovatelství v oblasti své 

územní působnosti. 

 

12. Okresní organizace zprostředkovávají styk základních organizací s centrálními orgány 

Spolku. 

 

 

XVIII. 

Orgány okresní organizace 

 

1. Orgány okresní organizace Spolku jsou: 

  

 Konference; 

 Výbor;  Kontrolní komise okresní organizace; 

 Chovatelské komise. 

 

2. Konference okresní organizace. Konference okresní organizace je nejvyšším 

orgánem okresní organizace.  

 

3. Konference okresní organizace je tvořena zvolenými delegáty základních organizací. 

Každá členská schůze základní organizace volí 1 delegáta pro účast na Konferenci. 

Členská schůze základní organizace může zvolit poradce delegáta pro účast na 



Konferenci. Hlasy poradců jsou hlasy poradními a nemají vliv na výsledek hlasování 

na Konferenci.    

 

4. Každému delegátovi náleží na Konferenci 1 hlas za každých započatých 15 členů 

základní organizace, kterou na Konferenci reprezentuje.  

 

5. Konferenci svolává Výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

 

6. Do působnosti Konference zejména patří:  

 

a) Jednat a usnášet se k činnosti a hospodaření okresní organizace za uplynulé období;  

b) Přijímat usnesení pro další činnost;  

c) Koordinovat činnost základních organizací;  

d) Rozhodovat o návrzích základních organizací, Výboru a Chovatelských komisí;  

e) Volit delegáty na Valnou hromadu; 

f) Navrhovat kandidáty do funkcí v centrálních orgánech Spolku; 

g) Vydávat stanoviska ke kandidátům, které navrhly podřízené základní organizace do 

funkcí v centrálních orgánech Spolku; 

h) Volit a odvolávat členy Výboru, Kontrolní komise okresní organizace a 

Chovatelských komisí a stanovit počet členů těchto orgánů pro dané funkční období;  

i) Zřizovat a rušit Chovatelské komise; 

j) Stanovit zásady pro řízení a kontrolu podřízených základních organizací. 

 

7. Výbor okresní organizace. Výbor je statutárním orgánem okresní organizace. Výbor 

odpovídá za její činnost v období mezi Konferencemi.  

 

8. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným lichým počtem členů, minimálně však 3 

členy. Počet členů Výboru na příslušné funkční období určí usnesením Konference. 

Povinné funkce ve Výboru jsou předseda, jednatel a pokladník. Výbor může dále 

členy jmenovat do funkce hospodáře, zástupce chovatelských odborností, případně 

jiné funkce dle vnitřního předpisu. Do povinných funkcí Výbor jmenuje členy 

bezodkladně po svém zvolení a notifikuje o tom Ústřední výbor. 

 

9. Navenek za okresní organizaci jedná předseda. Týká-li se právní jednání zcizení 

nemovité věci, jedná za základní organizaci předseda společně se dvěma dalšími členy 

Výboru.    

 

10. Do působnosti Výboru zejména patří: 

 

a) Zabezpečovat plnění usnesení Konference;  

b) Hospodařit s majetkem okresní organizace podle platných předpisů a přijatých 

usnesení; 

c) Připravovat a svolávat jednání Konference;  



d) Zřizovat stálé nebo dočasné pracovní komise a vymezit rozsah jejich úkolů a 

pravomocí; 

e) V zájmu Spolku jednat s orgány státní správy a veřejnými institucemi působícími ve 

svém územním obvodu;  

f) Koordinovat plnění úkolů a usnesení Chovatelských komisí; 

g) Vytvářet krajská sdružení okresních organizací; 

h) Rozhodovat o kárných stížnostech dle Kárného řádu. 

 

14. Kontrolní komise okresní organizace. Kontrolní komise okresní organizace je 

kontrolním orgánem okresní organizace ve smyslu § 262 NOZ a násl.  

 

15. Kontrolní komise okresní organizace je kolektivním orgánem tvořeným lichým 

počtem členů, minimálně však 3 členy. Počet členů Kontrolní komise okresní 

organizace na příslušné funkční období určí usnesením Konference. Bezodkladně po 

svém zvolení do funkce zvolí členové Kontrolní komise okresní organizace ze svého 

středu svého předsedu a notifikují o tom Ústřední výbor. 

 

16. Kontrolní komise okresní organizace provádí kontrolu hospodaření okresní organizace 

a podřízených základních organizací. Kontroly hospodaření okresní organizace 

provádí pravidelně, nejméně však jednou ročně. Výsledky kontroly je Kontrolní 

komise okresní organizace povinna pojednat ve zprávě, kterou předkládá Výboru a 

následně Konferenci.  

 

17. Předseda okresní organizace je oprávněn účastnit se jednání Výboru s hlasem 

poradním.  

 

18. Členství v Kontrolní komisi okresní organizace je neslučitelné s členstvím ve Výboru 

a jiném kontrolním orgánu v rámci organizační struktury Spolku. Člen Kontrolní 

komise okresní organizace nemůže být jmenován likvidátorem základní organizace. 

 

19. Chovatelské komise.  Jsou odbornými komisemi ustavovanými okresními 

organizacemi dle jednotlivých odborností. 

 

20. Chovatelské komise pečují o rozvoj svého chovatelského hnutí v obvodu působnosti 

okresní organizace. Chovatelské komise zejména organizují veterinární péči 

v chovech, propagují chovatelství a plní úkoly související s tvorbou a ochranou 

životního prostředí. 

 

21. Každá chovatelská komise je podřízena příslušné Ústřední odborné komisi shodné 

odbornosti. 

 

22. Chovatelská komise je tvořena členy základních organizací v působnosti okresní 

organizace, kteří se specializují na danou odbornost a byli zvoleni na Konferenci.  

 



23. Chovatelské komise se scházejí dle potřeby, nejméně však jednou za rok.  

 

24. Do působnosti Chovatelské komise zejména náleží: 

 

a) Jednat a přijímat usnesení o zásadních otázkách rozvoje příslušné chovatelské 

odbornosti v obvodu působnosti okresní organizace;  

b) Předkládat návrhy Výboru a příslušné Ústřední odborné komisi;  

c) Volit delegáta na Konferenci Ústřední odborné komise. 

 

XIX.Krajská sdružení 

 

1. Okresní organizace mohou k dosažení určitého účelu vytvořit dobrovolné seskupení 

okresních organizací na základě smlouvy. Takovéto seskupení je krajským sdružením. 

 

2. K ustavení krajského sdružení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny okresních 

organizací v příslušném územním obvodu kraje. Územním obvodem kraje se rozumí 

obvod kraje dle administrativního členění území České republiky. 

 

3. Krajské sdružení nemá právní osobnost a nemůže nabývat majetek. 

 

4. Krajské sdružení se řídí smlouvou o spolupráci, kterou uzavřou okresní organizace, 

které s vytvořením krajského sdružení vyslovily souhlas. O vzniku krajského sdružení 

okresní organizace bezodkladně informují Ústřední výbor a zašlou na vědomí kopii 

smlouvy o spolupráci. 

 

5. Ve smlouvě o spolupráci okresní organizace určí osobu nebo osoby oprávněné za 

sdružení jednat a udělí k takovému jednání potřebné zmocnění.   

 

6. Smlouvu o spolupráci lze uzavřít pouze na dobu určitou, nejdéle však na dobu 1 roku. 

 

7. Název krajského sdružení musí obsahovat na začátku slovní spojení „Český svaz 

chovatelů, krajské sdružení“ doplněné o určení územní příslušnosti. 

 

XX. 

Chovatelské kluby 

 

1. Chovatelské kluby sdružují chovatele vyhraněných odborných zájmů. Kluby ustavuje, 

řídí a ruší příslušná Ústřední chovatelská komise. Ve své činnosti se řídí organizačním 

řádem chovatelské odbornosti, který stanoví zásady pro činnost klubů. Členové klubu 

musí být členy alespoň v jedné základní organizaci Spolku. Chovatelské kluby nemají 

právní osobnost a nejsou pobočnými spolky. 

 



2. Chovatelské kluby jsou podřízeny příslušným Ústředním chovatelským komisím 

v závislosti na dvé odbornosti.  

 

3. Chovatelský klub není možné ustanovit, pokud již existuje pro danou odbornost 

příslušná specializovaná základní organizace v rámci organizační struktury Spolku.   

 

4. Pokud by z jakéhokoliv důvodu došlo k souběhu existence chovatelského klubu a 

specializované základní organizace pro téže odbornost v rámci organizační struktury 

Spolku, má se za to, že členové později vzniklé organizační složky jsou členy dříve 

vzniklé organizační složky.  

 

5. Předpokladem k založení chovatelského klubu je alespoň 10 zakládajících členů. 

 

6. Název chovatelského klubu musí obsahovat na začátku slovní spojení „Český svaz 

chovatelů, chovatelský klub“ doplněné o určení odborného zaměření klubu. 

 

7. Chovatelský klub rozhoduje o svých záležitostech na základě rozhodnutí své členské 

schůze. Členské schůze chovatelského klubu se může účastnit každý člen 

chovatelského klubu. Konání členské schůze musí být vhodným způsobem oznámeno 

všem členům chovatelského klubu s dostatečným předstihem.  

 

8. Rozhodnutí členské schůze se přijímají prostou většinou hlasů všech přítomných 

členů. 

 

9. Členská schůze stanoví výši a splatnost účelových příspěvků za členství 

v chovatelském klubu. Chovatelský klub má právo hospodařit s prostředky získanými 

z účelových příspěvků svých členů.  

 

10. Členská schůze volí delegáta na konferenci Ústřední odborné komise.    

 

XXI. 

Ústřední odborné komise  

 

1. Ústřední odborné komise jsou nejvyššími odbornými orgány pro řízení chovatelství 

příslušných druhů zvířat a pro práci s mladými chovateli.  

 

2. Ústřední odborné komise nejsou pobočnými spolky a nemají právní osobnost. 

 

3. Ústřední komise jsou podřízeny Ústřednímu výboru a jsou Ústředním výborem 

zřizovány a rušeny. 

 

4. Ústřední odborné komise se řídí zvláštním vnitřním předpisem - organizačním řádem 

příslušné chovatelské odbornosti. 

 



5.  Povinností Ústředních odborných komisí je zejména:  

 

a) Řídit činnost plemenných knih; 

b) Zabezpečovat rozvoj chovatelství podle přijatých zásad a usnesení;  

c) Uznávat kontrolované, rozmnožovací, plemenné, šlechtitelské, výzkumné, 

regenerační, registrované chovy;  

d) Zajišťovat kontrolu užitkovosti zvířat, dědičnosti, zřizovat podle potřeby testovací 

stanice;  

e) Vychovávat, odborně školit a řídit posuzovatele a odborné funkcionáře, ustavovat 

orgány pro otázky posuzování zvířat;  

f) Zabezpečovat a organizovat veterinární péči ve spolupráci s veterinární službou; 

g) Navrhovat vlastní rozpočet a účelně hospodařit se schváleným rozpočtem na základě 

schváleného plánu činnosti pro dané období; 

h) Schvalovat odborné a propagační materiály;  

i) Zabezpečovat informovanost členů;  

j) Připravovat směrnice, řády, pokyny v rámci své odbornosti;  

k) Ustavovat, řídit a rušit chovatelské kluby a schvalovat jejich názvy;  

l) Pořádat školení a odborné semináře; 

m) Aktivně se podílet na výchově mladých chovatelů; 

n) Spolupracovat s příslušnými chovatelskými odbornostmi zahraničních chovatelských   

svazů; 

o) Navrhovat delegáta do příslušné chovatelské odbornosti EE, FIFE a CON. 

 

6. Název Ústřední odborné komise musí obsahovat na začátku slovní spojení „Ústřední 

odborná komise“ doplněné o určení odborného předmětu činnosti. 

 

XXII. 

Orgány ústřední odborné komise  

 

1. Orgány Ústřední odborné komise jsou: 

  

 Konference; 

 Výbor. 

 

2. Konference Ústřední odborné komise. Konference Ústřední odborné komise je 

nejvyšším orgánem Ústřední odborné komise.  

 

3. Konference Ústřední odborné komise je tvořena zvolenými delegáty specializovaných 

organizací, chovatelských klubů a chovatelských komisí (orgánů okresních 

organizací). Každá členská schůze specializované organizace nebo chovatelského 

klubu volí 1 delegáta pro účast na Konferenci. 1 delegáta na Konferenci zvolí rovněž 

každé chovatelská komise. Delegáti mohou pro účast na Konferenci využít poradce. 



Hlasy poradců jsou hlasy poradními a nemají vliv na výsledek hlasování na 

Konferenci.    

 

4. Každému delegátovi náleží na Konferenci 1 hlas ( okresní organizace, specializovaná 

organizace), kterou na konferenci zastupuje.  

 

5. Konferenci svolává Výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

 

6. Do působnosti Konference zejména patří:  

 

a) Řídit chovatelskou činnost, stanovit úkoly pro rozvoj chovatelství a provádět kontrolu 

jejich plnění;  

b) Volit a odvolávat členy Ústřední odborné komise  a stanovit počet jejích členů;  

c) Volit a odvolávat členy Výboru Ústřední odborné komise a stanovit počet jeho členů;  

d) Schvalovat a vydávat organizační řád chovatelské odbornosti včetně jeho novelizací;  

e) Schvalovat a vydávat směrnice a řády pro odbornou chovatelskou činnost; 

f) Schvalovat rozpočet chovatelské odbornosti a projednávat výsledky hospodaření; 

g) Navrhovat kandidáty do Centrálních orgánů Spolku; 

h) Ustanovovat poradní sbory své odbornosti;  

i) Předkládat návrhy pro jednání Ústředního výboru a Valné hromady.  

 

7. Působnost Konference může být dále vymezena ve vnitřním předpisu - organizačním 

řádu. 

 

8. Výbor Ústřední odborné komise. Výbor zajišťuje plnění úkolů Ústřední odborné 

komise dle usnesení Konference.   

 

9. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným lichým počtem členů, minimálně však 3 

členy. Počet členů Výboru na příslušné funkční období určí usnesením Konference. 

Povinné funkce ve Výboru jsou předseda, jednatel a pokladník. Výbor může dále 

členy jmenovat do funkce hospodáře, případně jiné funkce dle vnitřního předpisu. Do 

povinných funkcí Výbor jmenuje členy bezodkladně po svém zvolení a notifikuje o 

tom Ústřední výbor. 

 

XXIII. 

Centrální orgány Spolku 

 

1. Centrální orgány Spolku s celorepublikovou působností jsou: 

  

 Valná hromada;  

 Ústřední výbor; 

 Sekretariát; 

 Ústřední revizní komise. 

 



2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž 

počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do 

nejbližšího zasedání Valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem 

členství ve Spolku dle čl. VIII. bodu 23. Spolku, uplynutím funkčního období, 

odstoupením nebo odvoláním člena voleného orgánu Valnou hromadou. 

XXIV.Valná hromada 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Pro Valnou hromadu je závazná pouze 

úprava v těchto stanovách a ustanovení § 248 až 257 NOZ se nepoužijí.  

 

2. Valná hromada projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady 

činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci 

odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a 

činnost Spolku. Do její působnosti tak zejména náleží: 

 

a) Určit hlavní zaměření činností Spolku; 

b) Rozhodovat o změně stanov; 

c) Brát na vědomí výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé 

období předkládané Ústředním výborem; 

d) Brát na vědomí výsledek hospodaření Spolku; 

e) Jmenovat likvidátora při zániku Spolku; 

f) Schvalovat návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a rozhodovat o jeho 

rozdělení; 

g) Rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku; 

h) Rozhodnout o přeměně Spolku; 

i) Schvalovat jednací řád Valné hromady; 

j) Projednávat a schvalovat zprávy a návrhy ústředního výboru a ústřední revizní 

komise,  

k) Volit a odvolávat členy Ústředního výboru, a Ústřední revizní komise, jakož i 

jiných volených orgánů Spolku, jejichž volba není svěřena do působnosti 

jiného orgánu. Postup pro volbu a odvolání orgánů Spolku je upraven 

zvláštním předpisem Spolku; 

l) Rozhodovat o vyslovení důvěry orgánu Spolku jako celku. Postup pro 

vyslovení důvěry orgánu Spolku je upraven zvláštním vnitřním předpisem; 

m) Schvalovat a rozhodovat o přijetí vnitřních předpisů a jejich změn, je-li 

k přijetí vnitřního předpisu rozhodnutí Valné hromady potřeba; 

n) Kontrolovat plnění usnesení předchozí Valné hromady; 

o) Projednat a schválit úkoly a rozpočet pro následující rok; 

p) Řídit a kontrolovat činnost Ústředního výboru, Ústřední revizní komise; 

q) Ustavovat a rušit chovatelské odbornosti a zřizovat a rušit Ústřední odborné 

komise; 

r) Rozhodovat o záležitostech, které nejsou vyhrazeny do působnosti jiných 

orgánů Spolku; 



s) Zřizovat a volit dočasné kárné komise pro rozhodnutí o kárném provinění 

v souladu s Kárným řádem; 

t) Rozhodovat o výši členských příspěvků a stanovit jejich splatnost;  

u) Rozhodovat o přijetí a vyloučení členů, jakož i o udělení a odebrání čestného 

členství v rámci Spolku. 

 

3. Valná hromada je svolávána Ústředním výborem podle potřeby, nejméně však jednou 

za rok. 

 

4. Na písemnou žádost nejméně nadpoloviční většiny okresních organizací Spolku, 

nadpoloviční většiny členů Ústředního výboru nebo nadpoloviční většiny členů 

Ústřední revizní komise musí být svolána mimořádná Valná hromada. Ústřední výbor 

je povinen do 30 dnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení 

důvodu a program mimořádné Valné hromady, oznámit termín mimořádné Valné 

hromady. Neoznámí-li Ústřední výbor termín svolání Valné hromady do třiceti dnů od 

doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady 

na náklady Spolku sám. 

 

5. Právo zúčastnit se Valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni 

členové Spolku starší 18 let, kteří byli zvoleni na Konferencích okresních organizací 

jako delegáti a dále členové, kteří byli zvoleni jako delegáti specializovaných 

organizací. Každý delegát je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení 

záležitostí Spolku. Požaduje-li delegát na zasedání sdělení o skutečnostech, které 

zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, 

nelze mu je poskytnout. Postup volby delegátů pro účast na Valné hromadě upravuje 

vnitřní předpis.  

 

6. Pozvánka na Valnou hromadu spolu s jejím programem musí být zveřejněna na 

Webové stránce a ve věstníkové části časopisu Chovatel nejméně třicet dní před 

konáním Valné hromady. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly 

možnost delegátů se ho účastnit. Již svolané zasedání Valné hromady lze ze závažných 

důvodů odvolat nebo odložit. 

 

7. Změny či doplnění programu Valné hromady lze navrhnout nejpozději do 15 dní před 

jejím konáním. Bude-li změna či návrh na doplnění programu zaslána v písemné 

formě a schválena v usnesení Konference okresní organizace Spolku nebo 

specializované organizace, je Ústřední výbor povinen takto navrženou změnu či 

doplnění programu Valné hromady provést. Taková změna či návrh na doplnění se 

považuje za provedenou, byla-li nejpozději 15 dní před termínem konání Valné 

hromady doručena Ústřednímu výboru.  

 

8. V případě jiných návrhů na změnu či doplnění programu Valné hromady je na 

posouzení Ústředního výboru, zda navrhovanou změnu či doplnění programu Valné 

hromady provede. 



 

9. Ústřední výbor zveřejní na Webové stránce a zašle okresním organizacím nejméně 10 

dní před konáním Valné hromady konečné znění programu Valné hromady. Tento 

program je závazný a již nemůže být dále doplňován či měněn. O jiné záležitosti, než 

je uvedena v tomto konečném znění programu nemůže Valná hromada rozhodnout.  

 

10. Každý delegát má jeden hlas. Hlasy všech delegátů mají stejnou váhu. Valná hromada 

je schopna usnášet se za účasti dvoutřetinové většiny všech delegátů Spolku.  

 

11. Pro přijetí usnesení dle čl. XXI. odst. 2 písm. a), e), i), j), n), o), r) a s) je nutná 

nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 

 

12. Pro přijetí usnesení dle čl. XXI. odst. 2 písm. b), f), g), h), k), l), m), q), u) a t) je nutná 

dvoutřetinová většina hlasů přítomných delegátů. 

 

13. Jednání Valné hromady řídí člen Spolku pověřený Ústředním výborem. Zasedání se 

řídí programem v konečném znění tak, jak byl Ústředním výborem zveřejněn a 

rozeslán dle bodu 9. tohoto článku. 

 

14. Ústřední výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady do 30 dnů od 

jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo 

koho tím pověřil Ústřední výbor. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a 

kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a 

kým byl zápis vyhotoven a kdo zápis ověřil.  

 

15. Průběh a vedení Valné hromady upravuje vnitřní předpis Spolku.  

XXV.Ústřední výbor 

 

1. Ústřední výbor je statutárním orgánem Spolku. 

 

2. Ústřední výbor je kolektivním orgánem tvořeným 7 členy, a to předsedou, 

místopředsedou a 5 členy. Členové Ústředního výboru zvolí nejpozději do 15 dnů od 

svého zvolení předsedu a místopředsedu.  

 

3. Odměnu za výkon funkce člena Ústředního výboru a místopředsedy Ústředního 

výboru stanoví na základě rozpočtu schváleného Valnou hromadou předseda 

Ústředního výboru. Odměnu za výkon funkce předsedy určuje Ústřední výbor 

usnesením na základě rozpočtu schváleného Valnou hromadou.   

 

4. Ústřední výbor řídí činnost Spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi 

Spolku i usneseními Valné hromady po celé své funkční období.  

 

5. Ústřední výbor je schopen usnášet se za přítomnosti většiny členů a rozhoduje 

většinou hlasů zúčastněných členů. 



 

6. Navenek za Spolek jedná předseda nebo místopředseda. Za Spolek může navenek 

jednat i jiný člen Spolku, bude-li k tomu Ústředním výborem pověřen.  

 

7. Ústřední výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování 

rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a 

zejména za řádné naplňování poslání Spolku. 

 

8. Ústřední výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Valnými hromadami, dohlíží 

na dodržování stanov a pečuje o rozvoj Spolku.  

 

9. Ústřední výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, 

pečlivostí a loajalitou. 

 

10. Ústřední výbor se ze své činnosti odpovídá Valné hromadě Spolku. 

 

11. Do působnosti Ústředního výboru zejména náleží: 

 

a) Svolávat Valnou hromadu; 

b) Připravovat a předkládat ke schválení rozpočet a roční závěrku hospodaření a 

závěrky publikovat v rámci Spolku; 

c) Nakládat s majetkem a finančními prostředky Spolku v souladu se schváleným 

rozpočtem a usneseními Valné hromady; 

d) Spravovat majetek Spolku; 

e) Zabezpečovat vydávání odborných časopisů, publikací, tiskovin a věstníku ČSCH;  

f) Vyvíjet vedlejší činnost Spolku a dohlížet na ni; 

g) Pořádat školení, soutěže, výstavy, závody a jiné akce; 

h) Zabezpečovat členství svazu v tuzemských, zahraničních a mezinárodních 

chovatelských i nechovatelských organizacích;  

i) Propagovat svaz a chovatelství na veřejnosti; 

j) Dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku; 

k) Připravovat znění vnitřních předpisů a předkládat je Valné hromadě ke schválení; 

l) Rozhodovat o přijetí vnitřních předpisů a jejich změn, pokud nevyžaduje přijetí 

vnitřního předpisu rozhodnutí Valné hromady; 

m) Řešit vztahy mezi chovatelskými odbornostmi; 

n) Ustavovat stálé i dočasné pracovní komise a volit jejich předsedy, zejména komisi 

ekonomickou, legislativní, pro práci s mladými chovateli, veterinární a stanovit 

jejich pravomoci, případně rozpočet; 

o) Navrhovat, jmenovat a odvolávat členy pracovních komisí, případně rozhodovat o 

způsobu jmenování či volby; 

p) Jmenovat Generálního sekretáře na základě výběrového řízení, rozhodovat o výši 

jeho odměny a jeho odvolání; 

q) Udílet Generálnímu sekretáři závazné pokyny k zabezpečování úkolů Ústředního 

výboru; 



r) Rozhodovat o prominutí, odkladu splatnosti nebo snížení účelového příspěvku; 

s) Přezkoumávat rozhodnutí o odmítnutí žádosti o členství; 

t) Rozhodovat o kárných stížnostech dle Kárného řádu. 

XXVI.Sekretariát 

  

1. K zabezpečení a provedení svých úkolů Ústřední výbor používá Sekretariát. Činnost 

Sekretariátu řídí Generální sekretář. 

 

2. Činnost Sekretariátu financuje Ústřední výbor ze zdrojů přidělených Ústřednímu 

výboru rozpočtem Spolku. 

 

3. O pracovním poměru a odměně členů Sekretariátu rozhoduje Generální sekretář. 

 

4. Generální sekretář je ze své činnosti odpovědný Ústřednímu výboru. Generální 

sekretář je povinen řídit se při své činnosti pokyny předsedy Ústředního výboru. 

 

5. Generální sekretář je povinen zúčastňovat se jednání Ústředního výboru s hlasem 

poradním. 

 

6. Pravomoc a působnost Sekretariátu a Generálního sekretáře upravuje zvláštní vnitřní 

předpis Spolku. 

 

7. Členové sekretariátu a Generální sekretář jsou povinni jednat s péčí řádného 

hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou. 

 

XXVII. 

Ústřední revizní komise 

 

1. Ústřední revizní komise je kontrolním orgánem Spolku. Ústřední revizní komise 

vykonává působnost a pravomoc Kontrolní komise Spolku ve smyslu ustanovení § 

262 a násl. NOZ a dalších zákonů upravujících postavení Kontrolní komise Spolku.  

 

2. Ústřední revizní komise je kolektivním orgánem tvořeným 5 členy, a to předsedou 

místopředsedou a 3 členy. Členové Ústřední revizní komise zvolí nejpozději do 15 dní 

od svého zvolení svého předsedu. Členství v Ústřední revizní komisi je neslučitelné 

s členstvím v Ústředním výboru a jiném kontrolním orgánu v rámci organizační 

struktury Spolku. Člen Ústřední revizní komise nemůže být jmenován likvidátorem.  

 

3. Ústřední revizní komise dohlíží na hospodaření Spolku, které pravidelně kontroluje. 

Ústřední revizní komise dále kontroluje, zda je činnost Spolku v souladu se stanovami 

a právními předpisy, jakož i zda jsou záležitosti Spolku řádně vedeny. Ústřední revizní 

komise je oprávněna provádět kontroly ve všech organizačních jednotkách Spolku. 



Závěry své kontrolní činnosti Ústřední revizní komise vždy obsáhne do revizní 

zprávy.  

 

4. Ústřední revizní komise provádí kontrolu v určité věci v plénu všech svých členů nebo 

určenými členy (kontrolní skupinou). 

  

5. Ústřední revizní komise či její kontrolní skupina je oprávněna požadovat součinnost 

členů a organizačních složek v rozsahu potřebném pro řádné provedení kontroly.  

 

6. Ústřední revizní komise je povinna jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou 

odborností, pečlivostí a loajalitou. 

 

7. Předseda Ústřední revizní komise nebo jím pověřený člen je oprávněn zúčastnit se 

zasedání Ústředního výboru jako host s hlasem poradním.  

 

8. Činnost Ústřední revizní komise se dále řídí zvláštním vnitřním předpisem - Zásadami 

revizní činnosti.  

XXVIII. 

Majetek a hospodaření Spolku 

  

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských a 

účelových příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z 

příjmů ze svých činností, zejména podnikatelských aktivit, vydavatelsko-nakladatelské 

činnosti, z výnosů z pořádání výstav, soutěží, společenských aktivit a podobných akcí 

a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat 

prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. 

těchto stanov.  

 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky 

musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících 

poslání a cíle Spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní 

správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.  

 

3. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v 

rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů Spolku. 

 

4. Ústřední výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je 

tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření 

majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku 

pověřen.  

 



XXIX. 

Zánik a likvidace Spolku 

 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné 

hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

 

2. Při zániku Spolku Valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví 

do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej 

vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku. 

 

3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví 

návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Valná hromada. Nebude-li 

návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat 

nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Valná hromada předchozí návrh 

zamítla.  

 

4.  Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.  

 

XXX. 

Přechodná a Závěrečná ustanovení 

 

1. Znění těchto stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne [ • ], jejíž konání 

je potvrzeno zápisem ze dne [ • ]. 

 

2. Znění těchto stanov je účinné od [ • ]. Od tohoto data pozbývají účinnosti dosavadní 

stanovy. 

 

3. Vznikne-li spor o územní příslušnost organizační složky, rozhodne o sporné 

příslušnosti Ústřední výbor. 

 

4. Účinností těchto stanov se mění názvy všech pobočných spolků Spolku, které mají ve 

svém názvu „oblastní organizace“ tak, že toto spojení bude nahrazeno spojením 

„okresní organizace“. Tímto se tyto organizace považují za okresní organizace ve 

smyslu čl. XVII. těchto stanov.   

 

5. Účinností těchto stanov se mění názvy všech pobočných spolků Spolku, které mají ve 

svém názvu „městská organizace“ tak, že toto spojení bude nahrazeno spojením 

„okresní organizace“. Tímto se tyto organizace považují za okresní organizace ve 

smyslu čl. XVII. těchto stanov.   

 

6. Účinností těchto stanov zanikají dosud existující krajská sdružení Spolku, která jsou 

pobočnými spolky s právní osobností. Nejvyšší orgán zaniklého krajského sdružení 

rozhodne o vypořádání majetku ve lhůtě 3 měsíců od účinnosti těchto stanov a pověří 

osobu k provedení vypořádání majetku. Pověřená osoba provede vypořádání majetku 



ve lhůtě 9 měsíců od okamžiku rozhodnutí nejvyššího orgánu o vypořádání majetku a 

v téže lhůtě notifikuje o způsobu vypořádání Ústřední výbor. Nerozhodne-li ve výše 

uvedené lhůtě nejvyšší orgán krajského sdružení o vypořádání majetku, nebo nebude 

provedeno vypořádání, náleží toto rozhodnutí včetně oprávnění k provedení 

vypořádání do působnosti Ústředního výboru.    

 

7. Následující chovatelské kluby s právní osobností, které jsou pobočnými spolky, se 

účinností těchto stanov považují za specializované organizace ve smyslu čl. XV. 

těchto stanov a slovní spojení „chovatelský klub“ v jejich názvu se nahrazuje 

spojením „specializovaná organizace“: 

 

[ • ], 

[ • ], 

[ • ], 

 

8. Následující chovatelské kluby s právní osobností, které jsou pobočnými spolky, se 

účinností těchto stanov ruší a zanikají. Zánikem chovatelského klubu s právní 

osobností dochází ke vzniku chovatelského klubu ve smyslu čl. XX. těchto stanov, a 

to se shodnými názvem i členskou základnou, atp. jako zaniklý chovatelský klub 

s právní osobností: 

 

[ • ], 

[ • ], 

[ • ], 

 

Zaniklý chovatelský klub rozhodne o vypořádání majetku ve lhůtě 3 měsíců od 

účinnosti těchto stanov a pověří osobu k provedení vypořádání majetku. Pověřená 

osoba provede vypořádání majetku ve lhůtě 9 měsíců od okamžiku rozhodnutí 

nejvyššího orgánu o vypořádání majetku a v téže lhůtě notifikuje o způsobu 

vypořádání Ústřední výbor. Nerozhodne-li ve výše uvedené lhůtě chovatelský klub o 

vypořádání majetku, nebo nebude provedeno vypořádání, náleží toto rozhodnutí 

včetně oprávnění k provedení vypořádání do působnosti Ústředního výboru.    

 

9. Následující specializované organizace s právní osobností, které jsou pobočnými 

spolky, se účinností těchto stanov považují za specializované organizace ve smyslu čl. 

XV. těchto stanov a jejich název se mění následovně: 

 

[ • ] 

[ • ] 

[ • ] 

 

10. Vnitřní předpisy přijaté před účinností těchto stanov zůstávají nadále v účinnosti, 

nejsou-li s těmito stanovami v rozporu. Vnitřní předpisy, resp. jejich části, které jsou 

v rozporu s těmito stanovami, se zrušují okamžikem účinnosti těchto stanov.  



 

Přílohy: 

 

-. Potvrzení MV o historii názvu 

 

 

 

 

 

 

 


