STANOVY SVAZU CHOVATELŮ OVCÍ A KOZ z. s.
Čl. I.
Název, sídlo, působnost a právní povaha Spolku
1. Název Spolku je: Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.
2. Sídlem Spolku je obec Hradištko, okr. Praha-západ.
3. Zeměpisné území činnosti Spolku zahrnuje území České republiky. Rozsah zeměpisné
územní činnosti Spolku lze měnit rozhodnutím Spolkové rady.
4. Spolek má právní postavení (status) plemenářského spolku dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 o zootechnických a genealogických podmínkách pro
plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich
zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, a zákona č.
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů, včetně prováděcích právních předpisů, vše v účinném znění, (dále vše
spolu jen jako "Legislativa o plemenných zvířatech"), a vede plemenné knihy ovcí a
plemenné knihy koz v České republice.
5. Spolek byl založen jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů přijetím statutu Spolku a vznikl dne 25. května 1995. Spolek byl ustaven na dobu
neurčitou. Spolek je korporací v právní formě spolku.
6. Práva a povinnosti členů vůči Spolku, pokud nevyplývají z těchto stanov, z jiných vnitřních
předpisů Spolku nebo z rozhodnutí jeho orgánů a vnitřních útvarů Spolku, jsou upraveny
smlouvami nebo příslušnými právními předpisy.
7. Práva a povinnosti chovatelů podílejících se na šlechtitelských programech Spolku stanoví
Jednací řád pro chovatele podílející se na šlechtitelských programech Spolku, (dále jen
„Jednací řád“), rozhodnutí orgánů a vnitřních útvarů Spolku vztahující se k provádění
šlechtitelských programů a dále smlouvy uzavřené se Spolkem.

Čl. II
Účel Spolku
1. Spolek byl ustaven k podpoře efektivního rozvoje chovu ovcí a koz, k prohlubování a
všestranné výměně vědomostí a zkušeností chovatelů, k poskytování odborné pomoci
chovatelům, jakož i k podpoře prodeje produktů ovcí a koz.
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2. Účelem Spolku je spolčovat právnické a fyzické osoby se zájmem o chov a šlechtění všech
plemen ovcí a koz, zprostředkovávat součinnost a výměnu informací mezi členy Spolku při
šlechtění, plemenitbě a reprodukci plemen ovcí a koz, při rozvoji dovedností a zájmové
činnosti a při výrobě a odbytu výrobků z chovů ovcí a koz. Spolek získává své členy z řad
chovatelů ovcí a koz, zájemců o tento chov, jakož i z řad širší odborné veřejnosti, k aktivní
účasti na zvelebování populace plemenných ovcí a koz, na rozvoji jejich chovu a
plemenitby.
3. V souladu se svým účelem Spolek navazuje a udržuje trvalou spolupráci mezi jeho členy,
s příslušnými orgány veřejné moci a samosprávy v České republice a v Evropské unii, jakož
i s jinými veřejnoprávními subjekty a institucemi, jejichž prostřednictvím usiluje o realizaci
projektů k naplňování sledovaného účelu a k ochraně svých zájmů, resp. společného zájmu
členů, o sjednocování stanovisek a uplatnění účinných postupů při prosazování těchto
zájmů, jakož i o získání finanční a jiné pomoci pro zajištění soustavného naplňování svého
účelu.

Čl. III
Hlavní činnost Spolku

1. Hlavní činností Spolku je naplňování účelu, pro který byl Spolek ustaven, přičemž žádnou
z těchto činností není sledováno dosahování zisku. Spolek provozuje a vykonává následující
hlavní činnosti:
a) výkon činností plemenářského spolku (uznaného chovatelského sdružení) v souladu
s Legislativou o plemenných zvířatech v rozsahu oprávnění udělených příslušnými
orgány veřejné moci;
b) tvorba a provádění šlechtitelských programů a postupů v chovech plemen ovcí a koz
v souladu s Legislativou o plemenných zvířatech;
c) vedení plemenných knih ovcí a plemenných knih koz v souladu s Legislativou o
plemenných zvířatech;
d) poskytování plemenářských služeb spočívajících v testování užitkovosti a genetickém
hodnocení plemenných zvířat v souladu s Legislativou o plemenných zvířatech;
e) vydávání zootechnických osvědčení chovatelům zapojeným do šlechtitelských
programů Spolku;
f) ověřování užitkových vlastností plemen ovcí a koz a efektivního využití výsledků pro
chovatelskou práci, selekci a plemenitbu v souladu s Legislativou o plemenných
zvířatech;
g) zpracování výsledků testování užitkovosti a genetického hodnocení, včetně jejich
zveřejňování v souladu s Legislativou o plemenných zvířatech;
h) stanovovat koncepce, chovné cíle a programy šlechtění plemen ovcí a koz a prosazovat
účinné metody testování, odhadu plemenné hodnoty a selekce;
i) vytvářet podmínky pro plné a účelné využití nejlepšího domácího i zahraničního
genofondu;
j) stanovit Řád plemenných knih ovcí a Řád plemenných knih koz a zajišťovat úkoly z
tohoto vyplývající;
k) prosazování a ochrana společných zájmů členů ve vztahu ke všem osobám a orgánům
veřejné moci;
l) ovlivňování tvorby a obsahu právních předpisů, norem a směrnic vztahujících se k
chovu ovcí a koz a v souladu se zájmy členů Spolku;
m) podpora a koordinace vzájemné spolupráce a výměny informací mezi členy Spolku;
n) navazování spolupráce členů Spolku s dalšími chovateli, zpracovateli a podnikateli;
o) provádění výzkumné a vývojové činnosti v oblasti chovu ovcí a koz;
p) navazování spolupráce s vědeckými a výzkumnými pracovišti a distribuce získaných
poznatků členům Spolku i ostatním chovatelům;
q) pořádání a pomoc při organizaci chovatelských, vědeckých, osvětových a výchovných
akcí;
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r) vydávání časopisu Zpravodaj zaměřeného na činnost Spolku, jakož i dalších odborných
publikací;
s) pořádání a organizace tematických zájezdů a stáží;
t) spolupráce s chovatelskými společnostmi, spolky a svazy v ostatních zemích;
u) podpora svých členů při řešení krizových situací a nápomoc při založení a rozvoji chovu
ovcí a koz;
v) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
w) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
2. Spolek uskutečňuje svoji hlavní činnost soustavně v souladu s aktuálním přístupem státu a
veřejnosti k jím prosazovaným zájmům, stavem svého jmění a panujícími příležitostmi a
o této informuje členy i širokou chovatelskou veřejnost prostřednictvím své internetové
prezentace a časopisu Zpravodaj.

Čl. IV
Vedlejší činnost Spolku
Za účelem zajištění řádného provozování hlavní činnosti Spolku, podpory svého rozvoje a
hospodárného využití majetku, je Spolek oprávněn vykonávat rovněž vedlejší
hospodářskou činnost zaměřenou na dosahování zisku spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti. Hospodářská činnost nesmí narušovat provozování hlavní činnosti
Spolku a zisk z takové činnosti Spolku slouží především k podpoře jeho hlavní činnosti,
k jeho rozvoji a k úhradě nákladů spojených s provozem Spolku.

Čl. V
Vznik a zánik členství ve Spolku
1. Členství ve Spolku je dobrovolné.
2. Členem Spolku mohou být fyzické i právnické osoby a členství v něm se váže na osobu člena.
Členství ve Spolku vzniká přijetím za člena na základě podané přihlášky a zaplacení ročního
členského příspěvku. Uchazeč o členství se podáním přihlášky ztotožňuje s účelem,
předmětem činnosti Spolku a deklaruje svoji připravenost být vázán členskými právy a
povinnostmi, které pro něj vyplývají ze stanov a z rozhodnutí orgánů a vnitřních útvarů
Spolku. O přijetí za člena Spolku rozhoduje Předsednictvo. Nerozhodne-li Předsednictvo o
nepřijetí uchazeče za člena Spolku do jednoho měsíce od splnění podmínek vzniku členství,
stává se uchazeč členem Spolku dnem zaplacení ročního členského příspěvku. Spolek
vyrozumí uchazeče o členství v případě jeho nepřijetí za člena Spolku.
3. Člen může ze Spolku kdykoliv vystoupit a jeho členství ve Spolku zaniká okamžikem podání
písemného vystoupení ze Spolku. Členství ve Spolku dále zaniká smrtí člena fyzické osoby
nebo zánikem člena právnické osoby, anebo pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v 15
denní dodatečné lhůtě určené Spolkem ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek
ve výzvě upozorněn.
4. Členství ve Spolku dále zaniká vyloučením člena pro soustavné porušování nebo závažné
porušení členské povinnosti. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli
člen. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení a tento se doručuje
Spolku. O vyloučení člena rozhoduje, po udělení možnosti vyjádření se vylučovaného člena
k jeho obsahu a důvodům, Spolková Rada. Členství vylučovaného člena zaniká doručením
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písemného rozhodnutí Spolkové Rady o vyloučení vyloučenému členovi, které obsahuje
důvody vyloučení.
5. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě
navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Revizní komise. Návrh člena
musí mít písemnou formu, musí být odůvodněn a doručuje se Spolku. Revizní komise
rozhodne o návrhu člena do 30 dnů od doručení Spolku. Revizní komise zruší rozhodnutí
o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám, nebo je-li pro to důvod
hodný zvláštního zřetele. Pokud je rozhodnutí o vyloučení zrušeno, hledí se na dotčeného
člena, jako by nebyl vyloučen.
6. Spolek vede seznam členů v elektronické podobě, který nebude zpřístupněn ani uveřejněn.
Vedením seznamu členů je pověřeno Předsednictvo, které zajišťuje provádění zápisů a
výmazů týkajících se členství osob ve Spolku. Člen je oprávněn obdržet na svou žádost od
Spolku na své náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o jeho osobě,
popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Seznam členů Spolku v daném kraji
obdrží na svoji žádost rovněž předseda Krajské rady. Seznam členů Spolku organizovaných
do chovatelského nebo zájmového klubu obdrží na svoji žádost předseda takového klubu.

Čl. VI
Členská práva a povinnosti ve Spolku
1. Členové jsou zavázáni jednat čestně a s úctou k ostatním členům a činovníkům Spolku, a
nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Spolku ani nezneužívat práv plynoucích ze svého
členství k újmě ostatních členů nebo Spolku a dodržovat stanovy, jiné vnitřní předpisy a
rozhodnutí orgánů a vnitřních útvarů Spolku. Členové Spolku jsou povinni platit
každoročně do 31. března kalendářního roku roční členský příspěvek ve výši stanovené
rozhodnutím členské schůze. Spolková Rada může svým rozhodnutím zprostit určitého
člena placení ročních členských příspěvků, pokud se jedná o osobu, která se mimořádně
zasloužila o zachování či rozvoj chovu ovcí a koz. Okamžikem doručení rozhodnutí
takovému členovi jeho povinnost k placení ročního členského příspěvku zaniká.
2.

K dalším základním povinnostem člena Spolku náleží povinnost plnit řádně a včas své
peněžité závazky vůči Spolku.

3.

Členové Spolku mají ve Spolku rovné postavení a jsou v souladu se stanovami a
rozhodnutími orgánů Spolku v rámci jejich působnosti stejnou měrou oprávněni a zavázáni
ze svého členství. Členové Spolku mají právo na informace o záležitostech Spolku a jeho
činnosti. Právo požadovat a dostat informace a vysvětlení může člen uskutečnit pouze
prostřednictvím příslušného předsedy Krajské rady nebo příslušného delegáta na zasedání
Shromáždění delegátů.

4.

Členové Spolku mají právo na bezplatný odběr časopisu Zpravodaj a na získání dostupných
členských výhod v podobě slev na kulturní akce, konference, školení a zájezdy pořádané
Spolkem, jakož i na příležitostné zprostředkování prodeje produktů z jejich chovu, zejména
jatečných jehňat a kůzlat a nákupu potřeb pro chov. Za podmínek stanovených stanovami
jsou členové oprávněni žádat o čerpání finanční pomoci ze svépomocného fondu.

5.

Člen může podat Revizní komisi podnět k rozhodnutí sporu mezi ním a Spolkem o placení
členských příspěvků a návrh na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení ze Spolku.
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6.

Členové mají právo účastnit se veškerého spolkového života a předkládat náměty a návrhy
na zlepšení činnosti Spolku, to vše prostřednictvím Krajských členských shromáždění, ve
kterých jsou organizováni. Členové mají právo být voleni jako delegáti a do orgánů Spolku.

Čl. VII
Regionální organizace členů Spolku
1. Členové se regionálně organizují podle umístění svého sídla nebo trvalého bydliště do
krajských sdružení Spolku zahrnujících jeden nebo více krajů. Jednotlivá krajská sdružení
si tvoří k formulování a prosazování svých zájmů Krajské členské shromáždění a Krajskou
radu.
2. V rámci regionální organizace členů tvoří členové se sídlem nebo trvalým bydlištěm
v každém kraji krajské sdružení. Na základě rozhodnutí Krajské členské schůze, Spolkové
rady nebo Předsednictva mohou tvořit jednotlivé krajské sdružení členové se sídlem nebo
trvalým bydlištěm ve více krajích. Členové se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí se zařazují
do krajského sdružení určeného Předsednictvem.
3. Krajské členské shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Krajské členské shromáždění
volí pětičlennou Krajskou Radu k prosazování přijatých rozhodnutí na Spolkové Radě a vůči
voleným orgánům Spolku. Krajské členské shromáždění zasedá i tehdy, požádá-li o to
nejméně jedna třetina členů krajského sdružení.
4. K platnosti usnesení Krajského členského shromáždění je zapotřebí souhlasu nadpoloviční
většiny hlasů přítomných členů. Funkční období členů Krajské rady je pětileté.
5. Krajské členské shromáždění svolává Krajská rada z vlastní iniciativy nebo Předsednictvo či
Spolková Rada. Pokud není Krajská rada schopna se usnášet, svolá Krajské členské
shromáždění Předsednictvo. V případě, že nebude Krajské členské shromáždění schopné se
usnášet ani po svolání Předsednictvem nebo Spolkovou radou, může Předsednictvo činnost
Krajského sdružení pozastavit do doby obnovení usnášeníschopnosti Krajského členského
shromáždění. Po dobu pozastavení činnosti Krajského sdružení se k tomuto nepřihlíží.
Pokud Předsednictvo rozhodne o pozastavení činnosti Krajského sdružení, zároveň určí, do
kterého kraje budou členové se sídlem nebo bydlištěm v dotčeném kraji dočasně spadat.
Jakmile dojde k obnovení usnášeníschopnosti Krajského členského shromáždění,
pozastavení jeho činnosti zaniká okamžikem prokázání této skutečnosti Předsednictvu.
6. Krajská rada volí ze svého středu předsedu, místopředsedu. Předseda Krajské rady se svým
zvolením povolává do funkce člena Spolkové Rady. Pokud je předseda zároveň členem
Předsednictva nebo předsedou Rady plemenné knihy, po dobu souběhu těchto funkcí se do
funkce člena Spolkové Rady povolává místopředseda Krajské rady. Funkce ve Spolkové radě
zaniká spolu se zánikem funkce předsedy, popř. místopředsedy Krajské rady. Předseda
Krajské rady řídí činnost krajského sdružení, reprezentuje jeho zájmy navenek a je
zastupován místopředsedou Krajské rady.
7. Činnost krajského sdružení je financována podílem na členských příspěvcích členů
krajského sdružení ve výši určené Spolkovou radou, dotacemi z celospolkových finančních
prostředků na základě rozhodnutí Spolkové Rady a z dalších prostředků určených
krajskému sdružení z ostatních zdrojů.
8. Do působnosti Krajské rady patří:
a) navrhovat kandidáty na členy Předsednictva a kandidáty na členy Revizní komise;
b) řídit činnost krajského sdružení a rozhodovat o všech jeho záležitostech;
c) reprezentovat Spolek a zastupovat ho při jednáních na regionální úrovni;
d) orgánům Spolku předkládat návrhy na zlepšení činnosti a organizace Spolku;
5

e) prosazovat zájmy krajského sdružení vůči voleným orgánům Spolku.

Čl. VIII
Zájmové a profesní organizace Spolku
1. Členové se mohou zájmově organizovat do chovatelských klubů podle jednotlivých plemen
ovcí a koz, která sami chovají nebo pokud mají přímý vztah k zaměření činnosti
chovatelského klubu určitého plemene ovcí nebo koz. Chovatelé plemene ovcí nebo koz,
kteří nejsou členy Spolku, se mohou účastnit na činnosti chovatelského klubu daného
plemene ovcí nebo koz za podmínek a způsobem stanovených Jednacím řádem pro
chovatele podílející se na šlechtitelských programech.
2. Členové se mohou se souhlasem Spolkové Rady rovněž zájmově organizovat podle
profesních nebo jiných hledisek společného zájmu členů do zájmových klubů. Členem
zájmového klubu je pouze člen Spolku, který vykonává činnost, která je společným zájmem
jeho ostatních členů.
3. O vzniku chovatelského klubu určitého plemene ovcí nebo koz rozhoduje Předsednictvo na
základě společné žádosti všech jeho zakládajících členů, která obsahuje navrhované
označení klubu zahrnující obecný název plemene, seznam zakládajících členů a zaměření
činnosti zamýšleného klubu. Předsednictvo rozhodne o vzniku klubu, pokud již nevznikl
klub pro téže plemeno nebo s obdobným zaměřením činnosti, a pokud by jeho vznik nebyl
v rozporu se stanovami nebo jinými vnitřními předpisy Spolku, účelem či předmětem
činnosti Spolku nebo s jeho oprávněnými zájmy.
4. Činnost chovatelského nebo zájmového klubu se řídí těmito stanovami, jednacím řádem
útvarů, statutem chovatelských a zájmových klubů a jinými vnitřními předpisy Spolku.
Klub při své činnosti používá pouze loga a jinou oficiální presentaci Spolku.
5. Každý klub si tvoří k formulování a prosazování svých odborných zájmů vůči Spolku výbor.
Členové klubu tvoří členskou schůzi. Klub může přijímat vlastní program činnosti a
organizovat akce, pokud to neodporuje vnitřním předpisům Spolku nebo rozhodnutím
orgánů a útvarů Spolku přijatým na jejich základě.
6. Každý klub si na své členské schůzi, kterou svolává výbor a která se schází nejméně jednou
za rok, volí ze svých členů výbor, pokud zároveň určí počet jeho členů a jejich volební
období. Výbor reprezentuje zájmy klubu a organizuje jeho činnost. Členská schůze klubu
se sejde i tehdy, požádá-li o to výbor nejméně jedna třetina členů klubu, Předsednictvo
nebo Spolková Rada.
7. Výbor klubu vede seznam členů klubu, který předkládá Předsednictvu na jeho žádost, jinak
vždy se stavem ke konci každého kalendářního roku.
8. Členská schůze chovatelského klubu plemene, u kterého je Spolkem vedena plemenná
kniha, volí jednoho svého člena jako zástupce, který se stává zároveň členem Rady
plemenných knih ovcí nebo členem Rady plemenných knih koz s jedním hlasem.
9. Předsednictvo může rozhodnout o zrušení každého klubu, pokud tento nevykonává řádně
svoji činnost, nebo pokud je jeho existence nebo činnost v rozporu se stanovami, jednacím
řádem útvarů, statutem chovatelských a zájmových klubů nebo s jinými vnitřními předpisy
Spolku. Zrušením klub zaniká. Předsednictvo může v rámci zrušení klubu pověřit jeho
člena provedením vypořádání záležitostí zaniklého klubu, který po ukončení své činnosti
podá zprávu Předsednictvu.

6

10. Předsednictvo může v rámci zrušení každého klubu rozhodnout o jeho sloučení s jiným
klubem s obdobným předmětem činnosti. Rozhodnutím o sloučení klubů se členové
zrušeného klubu stávají členy klubu, se kterým byl zrušený klub sloučen. V případě
sloučení klubů svolá výbor bez zbytečného odkladu členskou schůzi klubu.

Čl. IX
Organizace Spolku
Spolek tvoří tyto orgány:
1. Členskou schůzi
2. Spolkovou Radu
3. Radu plemenných knih ovcí
4. Radu plemenných knih koz
5. Předsednictvo
6. Revizní komisi

Čl. X
Členská schůze a Shromáždění delegátů
1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, jejíž působnost vykonává Shromáždění
delegátů a do jejíž působnosti náleží:
a) rozhodování o zrušení Spolku s likvidací, o zrušení tohoto rozhodnutí a o povolání a
odvolání likvidátora;
b) rozhodování o přeměně Spolku;
c) rozhodování o změně stanov, jednacího řádu útvarů a volebního řádu;
d) volba a odvolání předsedy a místopředsedů Předsednictva a členů Revizní komise;
e) schvalování programu činnosti a změn v zaměření činnosti Spolku;
f) schvalování zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulé období, programu činnosti
na další období a ročního rozpočtu;
g) schvalování zprávy o činnosti a hospodaření osob ovládaných Spolkem za uplynulé
období, programu jejich činnosti na další období a ročního rozpočtu;
h) stanovení výše členského příspěvku;
i) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku;
j) schvalování smlouvy uzavírané mezi Spolkem a členy Revizní komise mimo běžný
obchodní styk, včetně odměny a jiných benefitů jim poskytovaným.
2. Delegáty tvořící Shromáždění delegátů volí krajská sdružení na svých Krajských členských
shromážděních z řad plně svéprávných členů svého krajského sdružení. Na každých
započatých 20 členů Spolku dle stavu k 31. 12. organizovaných v krajském sdružení připadá
jeden delegát Shromáždění delegátů za toto krajské sdružení. Vedle delegáta může Krajské
členské shromáždění zvolit též náhradníka nebo náhradníky, kteří se zúčastní, v případě
zániku mandátu delegáta nebo v případě překážky na straně delegáta, svolaného
Shromáždění delegátů. Osobu náhradníka za delegáta určí předseda Krajské rady ze
seznamu zvolených náhradníků. Mandáty delegátů a jejich náhradníků platí do doby, než
Krajské členské shromáždění provede volbu nového delegáta. Delegát i náhradník
vykonávají svůj mandát pouze osobně. Zastoupení není přípustné.
3. Shromáždění delegátů svolává k zasedání Předsednictvo alespoň jednou ročně do 30.
června kalendářního roku, pokud je konání takového shromáždění v tomto období možné,
jinak bez zbytečného odkladu po odpadnutí takové překážky. Je-li pro to vážný důvod, svolá
Předsednictvo zasedání kdykoliv. Předsednictvo svolá Shromáždění delegátů též na základě
žádosti Spolkové Rady, pěti Krajských rad, nebo Revizní komise, jedná-li se o rozhodnutí
záležitosti, která nesnese odkladu do řádného termínu zasedání Shromáždění delegátů. Jeli Shromáždění delegátů svoláno na podnět Krajských rad či Revizní komise, musí být
Shromáždění delegátů svoláno Předsednictvem do 30 dnů od obdržení žádosti.
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Předsednictvo zařadí na pořad zasedání
navrhovatelem požadované záležitosti.

mimořádného

Shromáždění

delegátů

4. Shromáždění delegátů se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, na které musí
být kromě místa, hodiny a data konání uveden i pořad zasedání. Pozvánka musí být
každému delegátovi doručena nejméně 14 dnů před datem zasedání Shromáždění delegátů,
a to na adresu nebo e-mail delegáta, kterou pro tento účel Spolku sdělil.
5. Shromáždění delegátů zahajuje a řídí předseda Předsednictva nebo jiný pověřený člen
Předsednictva. Shromáždění delegátů dále volí ověřovatele zápisu a zapisovatele. Pokud
nedojde k jejich volbě, určí tyto osoba, která zahájila zasedání Shromáždění delegátů.
Shromáždění delegátů je schopno usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech delegátů.
Usnesení se přijímá většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. K rozhodnutí o
změnách stanov, o zrušení a přeměně Spolku, je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů
přítomných delegátů. Každý delegát má jeden hlas. Není-li Shromáždění delegátů po
uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jeho jednání usnášeníschopné, je možné
svolat po marném uplynutí této doby novou pozvánkou s nezměněným pořadem zasedání
ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání náhradní Shromáždění delegátů. Z pozvánky
musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání Shromáždění delegátů. Náhradní zasedání
se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Shromáždění
delegátů předtím svoláno. Náhradní zasedání Shromáždění delegátů je způsobilé se usnášet
a přijímat rozhodnutí bez ohledu na počet přítomných delegátů.
6. O zasedání Shromáždění delegátů se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) osobu svolavatele a jak bylo svoláno;
b) datum a místo konání;
c) kým bylo zahájeno, kdo mu předsedal a kdo byl zvolen ověřovatelem;
d) přijatá usnesení nebo výsledky volby podle volebního řádu;
e) výsledky hlasování;
f) nepřijaté námitky delegátů, kteří požádají o jejich zaprotokolování;
g) kým byl zápis vyhotoven;
h) podpis ověřovatele a zapisovatele;
i) podpis předsedy, nebo pověřeného člena Předsednictva.
7. Předsednictvo zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Shromáždění delegátů do třiceti dnů od
jeho ukončení. Správnost a úplnost zápisu stvrzují předsedající, ověřovatel a zapisovatel
svým podpisem.

Čl. XI
Spolková Rada
1. Spolková Rada je orgánem Spolku, který se vyjadřuje k jeho činnosti, k naplňování jeho
účelu, k činnosti volených orgánů a k budoucím záměrům Spolku a vykonává působnost
v dalších věcech uvedených ve stanovách.
2. Spolkovou Radu tvoří členové Předsednictva, předsedové Krajských rad, předseda Rady
plemenných knih ovcí a předseda Rady plemenných knih koz. V případě, kdy byl zvolen do
funkce člena Předsednictva nebo předsedy Rady plemenných knih ovcí nebo předsedy
Rady plemenných knih koz předseda krajského sdružení, stává se členem Spolkové Rady
místopředseda dotčeného krajského sdružení. Zánikem funkce, na kterou je vázáno
členství ve Spolkové Radě, toto zaniká.
3. Spolková Rada zasedá podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Zasedání svolává,
organizuje a předsedá jim předseda Předsednictva nebo jím pověřený jiný člen Spolkové
Rady. Spolkovou Radu může svolat na návrh jejího člena nebo z vlastní iniciativy předseda
Revizní komise, pokud to vyžadují zájmy Spolku. Jednání Spolkové Rady se na její žádost
účastní členové Revizní komise.
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4. Spolková Rada může k řešení určitých odborných záležitostí nebo ke studiu odborných
otázek ustanovit dočasně odbornou komisi jako svůj poradní orgán a stanovit její složení a
působnost, nebo povolat odborníky z příslušných oborů ke konzultacím příslušné odborné
záležitosti.
5. Do působnosti Spolkové Rady patří:
a) určovat orientaci činnosti Spolku a dohlížet na její realizaci;
b) nominovat ředitele a funkcionáře Spolku;
c) jmenovat a odvolávat redakční radu Zpravodaje, včetně jejího předsedy;
d) připravovat návrhy součinnosti s jinými organizacemi, delegovat zástupce do těchto
organizací a hodnotit tuto součinnost;
e) navrhovat a zajišťovat mezinárodní spolupráci Spolku;
f) udělovat vyznamenání Spolku a uznání za dlouholetou aktivní činnost pro Spolek;
g) rozhodovat o vyloučení člena;
h) připomínkovat zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období, program
činnosti na další období a roční rozpočet Spolku;
i) povolávat a odvolávat členy řídícího výboru Rady plemenných knih ovcí a Rady
plemenných knih koz a určovat jejich počet;
j) schvalovat řády plemenných knih a jejich finanční řád;
k) schvalovat šlechtitelské programy pro jednotlivá plemena ovcí a koz a jejich změny,
ve verzi navržené Radou plemenné knihy ovcí a Radou plemenné knihy koz;
l) schvalovat statut chovatelských a zájmových klubů a jeho změny;
m) připravovat a organizovat zasedání Shromáždění delegátů;
n) projednat a připomínkovat podklady předkládané ke schválení Shromáždění delegátů;
o) schvalovat smlouvy uzavírané mimo běžný obchodní styk mezi Spolkem a členy
volených orgánů Spolku, vyjma členů Revizní komise, včetně odměny a jiných benefitů
jim poskytovaným;
p) rozhodovat o pravidlech a o poskytování půjček ze svépomocného fondu;
q) schvalovat jednací řád pro chovatele podílející se na šlechtitelských programech Spolku
a jeho změny;
r) jmenovat a odvolávat členy rozhodčí komise Spolku;
s) schvalovat odměny a jiné benefity poskytované členům vnitřních útvarů,
zaměstnancům a jiným osobám činným pro Spolek.

Čl. XII
Rady plemenných knih
1. Spolek zřizuje jako své volené orgány Radu plemenných knih ovcí a Radu plemenných knih
koz, které svojí činností naplňují cíle Spolku týkající se tvorby a uskutečňování
šlechtitelských programů ovcí a šlechtitelských programů koz vedených Spolkem a plní
s tím související úkoly týkající se selekce a šlechtění plemen ovcí a koz, na které se tyto
šlechtitelské programy vztahují.
2. Radu plemenných knih ovcí tvoří Řídící výbor a zástupci chovatelských klubů plemen ovcí,
u kterých je Spolkem vedena plemenná kniha. Radu plemenných knih koz tvoří Řídící
výbor a zástupci chovatelských klubů plemen koz, u kterých je Spolkem vedena plemenná
kniha. Spolková rada povolává členy Řídícího výboru Rady plemenných knih ovcí a
Řídícího výboru Rady plemenných knih koz a jmenuje předsedy a místopředsedy těchto
výborů.
3. Funkční období členů Řídícího výboru Rady plemenných knih ovcí a Řídícího výboru Rady
plemenných knih koz je pětileté, pokud nestanoví Spolková rada při povolání člena do
funkce kratší volební období. Členství zástupce chovatelského klubu v Radě plemenných
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knih ovcí a v Radě plemenných knih koz trvá do doby, než bude tímto klubem ustanoven
zástupce jiný.
4. V rámci provádění šlechtitelských programů Spolku Rada plemenných knih ovcí vykonává
působnost v oblasti uskutečňování šlechtitelských programů ovcí a Rada plemenných knih
koz vykonává působnost v oblasti uskutečňování šlechtitelských programů koz. Řídící
výbor Rady plemenných knih ovcí organizuje a řídí činnost Rady plemenných knih ovcí a
Řídící výbor Rady plemenných knih koz organizuje a řídí činnost Rady plemenných knih
koz. Volené orgány a útvary Spolku jsou povinny poskytnout členům Řídícího výboru Rady
plemenných knih ovcí a Řídícího výboru Rady plemenných knih koz na jejich žádost
součinnost a informace nezbytné k výkonu jeho činnosti.
5. Rada plemenných knih ovcí:
a) upravuje hlavní cíle šlechtitelských programů Spolku pro jednotlivá plemena ovcí;
b) upravuje selekční a šlechtitelské cíle šlechtitelských programů Spolku pro jednotlivá
plemena ovcí a hodnotící kritéria spojená s těmito cíli pro selekci;
c) upravuje metody testování užitkových vlastností ovcí, cíle šlechtění a plemenné
standardy jednotlivých plemen ovcí;
d) upravuje rozsah užitkových vlastností, u kterých bude zjišťováno testování užitkovosti
a genetické hodnocení a prováděny odhady plemenných hodnot jednotlivých plemen
ovcí;
e) zajišťuje ve spolupráci s pověřenou osobou odhady plemenných hodnot jednotlivých
plemen ovcí, zajišťuje zveřejňování výsledků údajů plemenné hodnoty a výsledků
testování užitkovosti a genetického hodnocení ovcí;
f) stanoví hodnotitele pro klasifikaci plemenných beranů a k uznávání šlechtitelských
chovů ovcí;
g) upravuje podmínky pro uznávání šlechtitelských chovů ovcí a podmínky selekce a
zařazování plemeníků do plemenitby;
h) upravuje rozsah ověřování paternity ovcí;
i) podílí se na vytváření řádu a finančního řádu plemenné knihy ovcí.
6. Rada plemenných knih koz:
a) upravuje hlavní cíle šlechtitelských programů Spolku pro jednotlivá plemena koz;
b) upravuje selekční a šlechtitelské cíle šlechtitelských programů Spolku pro jednotlivá
plemena koz a hodnotící kritéria spojená s těmito cíli pro selekci;
c) upravuje metody testování užitkových vlastností koz, cíle šlechtění a plemenné
standardy jednotlivých plemen koz;
d) upravuje rozsah užitkových vlastností, u kterých bude zjišťováno testování užitkovosti
a genetické hodnocení a prováděny odhady plemenných hodnot jednotlivých plemen
koz;
e) zajišťuje ve spolupráci s pověřenou osobou odhady plemenných hodnot jednotlivých
plemen koz, zajišťuje zveřejňování výsledků údajů plemenné hodnoty a výsledků
testování užitkovosti a genetického hodnocení koz;
f) stanoví hodnotitele pro klasifikaci plemenných kozlů a k uznávání šlechtitelských
chovů koz;
g) upravuje podmínky pro uznávání šlechtitelských chovů koz a podmínky selekce a
zařazování plemeníků do plemenitby;
h) upravuje rozsah ověřování paternity koz;
i) podílí se na vytváření řádu a finančního řádu plemenné knihy koz.
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Čl. XIII
Předsednictvo
1. Statutárním orgánem Spolku je Předsednictvo. Předsednictvo je kolektivní orgán,
rozhoduje o záležitostech Spolku ve sboru a přijatými rozhodnutími nahrazuje jeho vůli.
Předsednictvu náleží vedení Spolku a toto vykonává veškerou působnost, která není
stanovami nebo zákonem svěřena jinému orgánu Spolku. Člen Předsednictva může
zastupovat Spolek ve všech záležitostech. Členové Předsednictva zastupují Spolek každý
samostatně. V případě, že by mohl být dán rozpor zájmu člena Předsednictva a zájmu
Spolku, vykoná na jeho žádost zástupčí oprávnění jiný člen Předsednictva v souladu se
zájmy Spolku.
2. Právním jednáním vůči zaměstnancům Spolku je pověřen předseda Předsednictva, pokud
Předsednictvo nepověří touto působností jiného svého člena.
3. Předsednictvo má tři členy. Předsednictvo se skládá z předsedy, z prvního místopředsedy
a z druhého místopředsedy, kteří jsou voleni do svých funkcí Shromážděním delegátů.
Předseda Předsednictva organizuje a řídí jeho činnost a reprezentuje Spolek navenek.
Předseda Předsednictva dohlíží na dobré fungování Spolku a na to, jestli členové volených
orgánů řádně vykonávají své funkce a podává zprávu na zasedání Shromáždění delegátů.
4. Předsednictvo se schází jednou měsíčně k projednání všech důležitých otázek správy, řízení
a činnosti Spolku. Předsednictvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a agend spravovaných
Spolkem. Předsednictvo předkládá Shromáždění delegátů zprávu o činnosti a hospodaření
za uplynulé období, včetně účetní závěrky, programu činnosti na další období s ročním
rozpočtem a informuje ostatní volené orgány na jejich žádost o záležitostech Spolku.
5. Předsednictvo může trvale nebo dočasně pověřit výkonem části své působnosti ředitele
Spolku. Ředitel se na žádost Předsednictva účastní jeho zasedání. Volené orgány a útvary
Spolku jsou povinny poskytnout řediteli na jeho žádost součinnost a informace nezbytné
k výkonu jeho činnosti.

Čl. XIV
Revizní komise
1. Revizní komise je kolektivním orgánem Spolku s dozorčí a kontrolní působností. Revizní
komise rozhoduje o záležitostech Spolku ve sboru a přijatými rozhodnutími nahrazuje jeho
vůli v rozsahu své působnosti.
2. Revizní komise:
a) dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu
se stanovami, právními předpisy a rozhodnutími orgánů;
b) dohlíží na výkon působnosti Předsednictva;
c) rozhoduje o odvolání člena proti vyloučení ze Spolku;
d) rozhoduje o sporech týkajících se placení členských příspěvků;
e) rozhoduje o výkladu stanov a o dalších záležitostech, které této svěřují stanovy.
3. Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.
4. Revizní komise má pět členů, kteří jsou voleni Shromážděním delegátů. Ze svého středu si
Revizní komise ihned zvolí předsedu. Předseda organizuje a řídí její činnost a reprezentuje
Revizní komisi navenek.
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5. Všechny volené orgány spolku jsou povinny poskytovat Revizní komisi ihned potřebnou
součinnost a informace k výkonu její působnosti. Zjistí-li Revizní komise nedostatky,
upozorní na ně Předsednictvo. Členové Revizní komise mají právo účastnit se zasedání
všech orgánů Spolku a musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. V rozsahu
působnosti Revizní komise může každý její člen nahlížet do všech dokladů Spolku a
požadovat od členů dalších volených orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení
k jednotlivým záležitostem. Předsednictvo zařadí na žádost Revizní komise na pořad
zasedání Shromáždění delegátů všechny jí navrhované záležitosti a zaujme k těmto své
stanovisko.

Čl. XV
Členové volených orgánů Spolku
1. Členové volených orgánů Spolku jsou zavázáni jednat pečlivě s potřebnými znalostmi a v
zájmu Spolku, zajímat se o záležitosti Spolku a informovat Spolek i ostatní členy orgánu,
jehož jsou členem, o všech skutečnostech, které mají vliv na trvání jejich členství a řádný
výkon funkce. Brání-li členovi ve výkonu funkce překážka, která není pouze přechodné
povahy, je povinen o této informovat ostatní členy orgánu, jehož je členem, včetně
očekávané doby jejího odpadnutí. Členové volených orgánů jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při své činnosti pro Spolek a které
nejsou obecně známé anebo běžně dostupné, a nesmí tyto v rozporu s jejich účelem využít
pro sebe nebo třetí osobu s tím, že tato jejich povinnost trvá i po skončení jejich funkce,
resp. činnosti pro Spolek.
2. Funkční období člena voleného orgánu činí pět let. Příslušný orgán může při povolání do
funkce člena voleného orgánu stanovit kratší volební období, nejméně však jeden rok.
Volitelnost do funkce člena voleného orgánu je podmíněna jeho trestněprávní
bezúhonností, plnou svéprávností a členstvím ve Spolku. Členství v Revizní komisi je
neslučitelné se členstvím v jiném voleném orgánu Spolku. Člen voleného orgánu může svoji
funkci nebo členství ukončit písemným prohlášením doručeným Spolku s tím, že funkce
nebo členství zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení, pokud orgán, kterého je
odstoupivší osoba členem, neschválí na jeho návrh jiný okamžik zániku funkce nebo
členství. V případě, že zanikne členství člena voleného orgánu ve Spolku v důsledku jeho
vyloučení, nezaplacení ročního členského příspěvku nebo vystoupení ze Spolku, zaniká tím
rovněž jeho členství ve všech volených orgánech.
3. V případě, kdy předseda voleného orgánu nemůže svoji funkci dočasně vykonávat, může
dotčený orgán dočasně pověřit touto funkcí jiného člena orgánu. Předsednictvo a Revizní
komise, pokud počet jejich členů neklesl pod polovinu a nejsou-li náhradníci, mohou
kooptovat náhradní členy z řad členů Spolku, a to do nejbližšího zasedání Shromáždění
delegátů. Volbou nových členů Shromážděním delegátů skončí členství kooptovaných
členů voleného orgánu. Shromáždění delegátů může rovněž při volbě členů jím volených
orgánů zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena voleného orgánu podle
stanoveného pořadí.
4. Členství ve voleném orgánu lze vykonávat pouze osobně. Je-li členem orgánu Spolku
právnická osoba, tuto zastupuje touto zmocněná fyzická osoba anebo kterýkoliv člen jejího
statutárního orgánu, který je fyzickou osobou. Právnickou osobu může současně
zastupovat pouze jedna fyzická osoba.
5. Členové Předsednictva a Revizní komise jsou voleni ze seznamu kandidátů na tyto funkce,
které předkládají Krajské rady Spolku do 5 dnů přede dnem zasedání Shromáždění
delegátů. Kandidáty může navrhovat rovněž Spolková Rada, Předsednictvo nebo Revizní
komise, které předloží Spolku návrh kandidátů na tyto funkce do 5 dnů přede dnem
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zasedání Shromáždění delegátů. Volba členů Předsednictva a Revizní komise se koná
v rámci pořadu zasedání Shromáždění delegátů podle volebního řádu.

Čl. XVI
Rozhodování volených orgánů Spolku
1. Volený orgán je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny svých členů a
rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Každý člen orgánu má jeden hlas. V případě
dosažení rovnosti hlasů při rozhodování rozhoduje hlas předsedajícího. Byl-li návrh přijat
za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah
rozhodnutí. Rozhodnutí přijaté voleným orgánem může tento kdykoliv později změnit nebo
zrušit, pokud již nebylo započato s jeho realizací.
2. Zasedání voleného orgánu svolává jeho předseda nebo jím pověřený člen orgánu, a to
písemnou pozvánkou nebo pozvánkou zaslanou prostřednictvím elektronické pošty na
emailovou adresu člena nejpozději 7 dnů před datem konání zasedání. Pozvánka musí
obsahovat místo, hodinu a datum konání zasedání a jeho pořad a musí k ní být připojeny
dokumenty, které se budou na zasedání projednávat.
3. Bezprostředně po zasedání voleného orgánu se pořizuje zápis, jehož správnost a úplnost
stvrdí předsedající a další člen orgánu jako zapisovatel. Každý člen orgánu obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení se uloží do archivu Spolku. Pokud to povaha jeho obsahu
nevylučuje, zveřejní se zápis ze zasedání voleného orgánu rovněž způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
4. Zápis musí obsahovat:
a) datum a místo konání zasedání;
b) jména účastníků a hostů;
c) přijatá usnesení;
d) výsledky hlasování s uvedením, kteří členové hlasovali proti přijetí rozhodnutí nebo se
zdrželi hlasování;
e) nepřijaté námitky členů orgánu, kteří požádají o jejich zaprotokolování;
f) podpis předsedajícího a zvoleného zapisovatele.
K zápisu se přikládá listina přítomných a dokumenty předložené na zasedání, pokud to
jejich povaha připouští.

Čl. XVII
Distanční zasedání a rozhodování orgánů Spolku
1. Orgány Spolku mohou zasedat i přijímat rozhodnutí bez současné přítomnosti svých členů
s využitím technických prostředků umožňujících ověření totožnosti jednajícího a zachycení
obsahu jeho vůle. Rozhodnutí orgánu Spolku s využitím takových technických prostředků
může být přijato na distančním zasedání nebo i mimo něj korespondenčním
rozhodováním.
2. Hlasující členové se v případě distančního zasedání orgánu považují za přítomné. Není-li
možné ověřit totožnost hlasujícího, k odevzdaným hlasům, ani k jeho účasti na distančním
zasedání orgánu, se nepřihlíží. V případě pochybností rozhodne předsedající.
3. Orgány Spolku mohou v případě distančního zasedání a rozhodování konat rovněž dílčí
schůze a přijímat touto formou veškerá rozhodnutí spadající do jejich působnosti.
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Pro schopnost usnášet se se sčítají všichni na zasedání dílčích schůzí zúčastnění členové
orgánu a pro přijímání rozhodnutí se sčítají všechny jejich odevzdané hlasy. Zařazení všech
členů orgánu do dílčích schůzí provede svolavatel, který zároveň určí období, ve kterém se
musí konat všechny dílčí schůze jím svolaného orgánu. Zasedání všech dílčích schůzí
svolaného orgánu musí mít stejný program a musí se konat v období stanoveném jejich
svolavatelem, jinak se k rozhodování touto formou nepřihlíží. Jednotlivým distančním
zasedáním dílčích schůzí svolaného orgánu předsedá svolavatel, který vykonává funkci
předsedajícího.
4. Pro distanční zasedání platí pravidla pro rozhodování příslušného orgánu Spolku obdobně.
Zápis ze zasedání musí vedle stanovených náležitostí obsahovat rovněž seznam hlasujících
členů s uvedením, jak byla ověřena totožnost té které hlasující osoby a jakým způsobem se
tato účastnila hlasování; listina přítomných se nepřikládá.
5. Korespondenční rozhodování se provádí tak, že osoba oprávněná svolat příslušný orgán
zašle návrh rozhodnutí v elektronické nebo v tištěné podobě všem členům tohoto orgánu
spolu se všemi podklady potřebnými pro jeho přijetí a zároveň stanoví datum k doručení
vyjádření člena orgánu k navrhovanému rozhodnutí. Vyjádření člena musí být písemné a
musí obsahovat i návrh rozhodnutí orgánu, jehož se vyjádření týká. Nedoručí-li člen do
stanoveného data osobě oprávněné ke svolání příslušného orgánu souhlas s návrhem
rozhodnutí v požadované podobě a formě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Potřebný počet
hlasů k přijetí rozhodnutí korespondenčním rozhodováním se počítá z celkového počtu
hlasů všech členů příslušného orgánu. Osoba oprávněná svolat příslušný orgán po uplynutí
stanoveného data k doručení vyjádření oznámí všem členům orgánu výsledek hlasování a
obsah přijatého rozhodnutí.
6. Další podmínky distančního zasedání a rozhodování stanoví vnitřní předpis Spolku vydaný
Předsednictvem.

Čl. XVIII
Šlechtitelské spory
1. Spolek zřizuje v souladu s Legislativou o plemenných zvířatech k řešení sporů mezi
chovateli navzájem a mezi chovateli a Spolkem vznikajících v rámci provádění
šlechtitelských programů Spolku rozhodčí komisi, která je nezávislá na orgánech a
útvarech Spolku.
2. Rozhodčí komise přijímá v rámci řešení šlechtitelských sporů závazná rozhodnutí a
zaujímá na žádost orgánů Spolku stanoviska k výkladu Legislativy o plemenných zvířatech
a vnitřních předpisů Spolku týkajících se šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat a
činností s tím souvisejících.
3. Účastníci sporů jsou povinni se na svůj náklad dostavit k jednání rozhodčí komise na
stanoveném místě a v určené době, podat požadovaná vysvětlení a předložit důkazy toho
se týkající.
4. Každý orgán, člen voleného orgánu Spolku nebo útvaru Spolku a chovatel, o jehož sporu je
rozhodováno, je vázán rozhodnutím rozhodčí komise a je povinen tomuto vyhovět, jakož i
této poskytnout na její žádost veškerou požadovanou součinnost.
5. Počet členů rozhodčí komise, pravidla pro její činnost a pro členství v ní stanoví jednací řád
pro chovatele podílející se na šlechtitelských programech Spolku.
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6. V případě, že rozhodčí komise není způsobilá vykonávat svoji činnost, nahrazuje její
činnost po tuto dobu Revizní komise podle stejných pravidel.

Čl. XIX
Svépomocný fond
Spolek k podpoře činnosti svých členů na jejich žádost umožňuje čerpání finanční pomoci
ze svépomocného fondu k nápravě následků živelných pohrom nebo k zajištění
technického, technologického a biologického vybavení a technických postupů potřebných
k rozvoji chovu ovcí nebo koz. Svépomocný fond je naplňován z příjmů Spolku, zejména
v podobě příspěvků členů, sponzorských darů na rozvoj chovu ovcí a koz a příjmu z hlavní
a vedlejší činnosti Spolku. Způsob nakládání se svépomocným fondem a pravidla pro
poskytování finanční pomoci stanoví vnitřní předpisy Spolku.

Čl. XX
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy Spolku, členy jeho orgánů a vnitřních útvarů.
Práva a povinnosti členů Spolku osobně se podílejících na činnosti vnitřních útvarů Spolku
stanoví též jednací řád útvarů. Ustanovení těchto stanov mají přednost před ustanoveními
ostatních vnitřních předpisů Spolku. Každé ustanovení těchto stanov se vykládá v souladu
s účelem, pro který bylo formulováno. V případě sporu o výklad těchto stanov nebo o
možnou kolizi jiných předpisů Spolku se těmito stanovami mezi orgány Spolku nebo
členem a Spolkem rozhodne na žádost jednoho z nich Revizní komise.
2. Není-li odměna člena voleného orgánu Spolku nebo člena vnitřního útvaru Spolku za výkon
jeho funkce sjednána ve smlouvě schválené příslušným orgánem Spolku, je výkon funkce
takového člena bezplatný. Spolek však může přiznat členovi voleného orgánu nebo členovi
vnitřního útvaru Spolku jednorázovou odměnu v závislosti na hodnocení výsledků činnosti
Spolku za uplynulé období. Pokud je dáno stanovami oprávnění k volbě určité osoby do
orgánu Spolku nebo funkce v něm, je tím dáno rovněž právo tohoto člena odvolat z této
funkce. Volbou nového člena voleného orgánu Spolku zaniká členství v tomto voleném
orgánu toho jeho člena, na jehož místo byl nový člen zvolen.
3. Kluby vykonávající činnost v rámci Spolku ke dni přijetí změny stanov se považují za kluby
podle této změny stanov. Výbor klubu předloží Předsednictvu seznam svých členů
nejpozději do dvou měsíců od účinnosti této změny stanov, jinak je Předsednictvo
oprávněno rozhodnout o zrušení klubu nebo o jeho sloučení s jiným klubem v souladu se
stanovami.
4. Rada plemenných knih ovcí a Rada plemenných knih koz se stávají orgány Spolku podle
této změny stanov dnem následujícím po dni nabytí jejich účinnosti.
5. V případě změny stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo k odstranění chyb a
nesprávností, je Předsednictvo oprávněno kdykoliv vyhotovit nové úplné znění stanov a
toto uloží v sídle Spolku, zpřístupní na webové presentaci Spolku a založí do sbírky listin
rejstříkového soudu.
Toto je platné úplné znění stanov ke dni 10. 4. 2022
Ing. Vít Mareš, předseda Předsednictva Spolku
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