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Článek I 
Název a sídlo spolku 
 
Svaz chovatelů českomoravského belgického koně České republiky z. s. (dále jen SCHČMBK 
ČR z. s.) se sídlem Žižkova 505, 674 23 Třebíč, IČO 70976295. 

 
 
 

 

Článek II 
Účel spolku 
 
Svaz chovatelů českomoravského belgického koně České republiky z. s. (SCHČMBK ČR z. s.) 
je spolkem chovatelů českomoravského belgického koně a jejich příznivců, vzniklý podle 

podmínek zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vyvíjí svoji chovatelskou činnost 
v souladu s tímto zákonem na území České republiky. 
Je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 5404. 

 
SCHČMBK ČR z. s. je samostatnou právnickou osobou s členstvím v Asociaci svazů chovatelů 
koní České republiky, z. s. . Chovatelská činnost se řídí zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, 

plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a ve znění některých souvisejících zákonů 
(plemenářský zákon), ve znění změn a dodatků a právních předpisů souvisejících, dále pak 
statutem a stanovami Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z. s., přiměřeně pak 

dalšími. 
 
SCHČMBK ČR z. s. byl založen na dobu neurčitou, je dobrovolným sdružením fyzických a 

právnických osob s cílem uspokojení jejich potřeb a zájmů formou využití v oblasti chovu ČMBK 
na příslušném území. 
 

- Řeší koncepci rozvoje chovatelské činnosti včetně její aktualizace. 
- Při plnění základního poslání spolku spolek úzce spolupracuje s příslušnými chovatelskými 

subjekty a s příslušnými orgány státní správy, vysokými školami, výzkumnými ústavy a 

  zemskými hřebčinci. 
- Pečuje o odbornou úroveň svých členů, vytváří podmínky k dodržování základních etických 

a estetických pravidel, včetně dodržování příslušné legislativy. 

- Podílí se na tvorbě a novelizaci právních předpisů a dalších předpisů včetně vnitřních, které 
souvisí s chovatelskou činností svých členů. 

- Zabezpečuje propagaci Českomoravského belgického koně (dále jen ČMBK). 
- Vytváří podmínky pro odbyt koní plemene ČMBK. 

- Poskytuje svým členům informační, odborné a poradenské služby z ČR i zahraničí. 
- Spolek může k zajištění svého poslání provozovat vedlejší hospodářskou činnost. 
 

 
 
 

 
 



Článek III 
Orgány spolku 
 

1) Valná hromada 
2) Předsednictvo 
3) Rada plemenné knihy (RPK) 

4) Kontrolní komise 
5) Rozhodčí komise 

 

1) Valná hromada spolku 
Valná hromada spolku je nejvyšší orgán spolku. Schází se (je svolávána) nejméně jednou za 
rok z podnětu předsednictva spolku. Počty členů na valnou hromadu spolku z jednotlivých 

oblastí zvolí výroční členská schůze chovatelské oblasti. Mimořádná valná hromada může být 
svolána na žádost nejméně jedné třetiny členské základny. 
Do výlučné pravomoci valné hromady náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách spolku, 

které si ke svému rozhodnutí vyhradí, zejména pak: 
- stanoví hlavní směry činnosti spolku a jeho koncepci, 
- schvaluje, ruší, mění a doplňuje stanovy spolku na návrh předsednictva, 

- volí a odvolává předsedu, místopředsedu a další členy předsednictva, 
- na doporučení chovatelských oblastí navrhuje ASCHK ČR, z. s. jako uznanému 

chovatelskému sdružení členy RPK ke schválení a jmenování, 

- na návrh předsednictva volí a odvolává kontrolní komisi, 
- na návrh předsednictva volí a odvolává rozhodčí komisi 
- na návrh předsednictva projednává a schvaluje návrh rozpočtu pro běžný hospodářský rok, 

- na návrh předsednictva projednává a schvaluje výši a placení členských příspěvků, 
- na návrh předsednictva rozhoduje o vstupu a vstoupení spolku do jiných organizací a 

spolků a ekonomické účasti na jejich činnosti, jako i o jiných formách spolupráce, 

- na návrh předsednictva schvaluje smlouvu o fúzi spolků i smlouvu o rozdělení spolku, 
- rozhoduje o zániku spolku a způsobu likvidace jeho majetku, 
- schvaluje symboliku spolku, 

- rozhoduje o všech dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí 
(plán práce, vnitřní normy, předpisy a ustanovení), 

- schvaluje delegáty na valnou hromadu Asociace svazů chovatelů koní ČR, z. s. 

(dále jen ASCHK ČR, z. s.) 
 

2) Předsednictvo 
Předsednictvo je statutárním orgánem spolku. Řídí spolkovou činnost chovatelů ČMBK během 

roku. Schází se minimálně čtyřikrát ročně. Při své práci se řídí stanovami spolku, 
zootechnickými, veterinárními předpisy a podmínkami, které v této příslušné oblasti stanoví 
český právní řád. Předsednictvo má osm členů, je složené ze zástupců chovatelských oblastí a 

zvolených valnou hromadou. Je volené na dobu čtyř let. Z každé oblasti dva členy. 
Předsednictvo je tvořeno předsedou, místopředsedou a dalšími šesti členy předsednictva.  
 

Předsednictvo plní zejména tyto úkoly, pokud valná hromada nerozhodne jinak: 
- svolává valnou hromadu za podmínek stanov, a to písemným sdělením každému 

delegovanému členovi nejméně 15 dní před termínem, 

- k zajištění svých pravidelných administrativních a hospodářských funkcí zřizuje aparát a 
schvaluje přijetí pracovníků do pracovního vztahu ke spolku, 

- aparát bude zřízen dle potřeby předsednictva, 

- připravuje informace a návrhy ve věci plánu a rozpočtu pro valnou hromadu, 
- zajišťuje operativní plnění schváleného plánu a rozpočtu, realizuje další úkoly v souladu 

s usnesením valné hromady, 

- projednává a navrhuje změnu stanov, 
- zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s institucemi, právnickými i fyzickými osobami, 

které hodlají podporovat zájmy a potřeby spolku, 

- vydává předpisy opravňujícího charakteru, 
- na doporučení správní rady oblasti rozhoduje o vyloučení člena spolku 



 
Předseda spolku zastupuje spolek navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje 
místopředseda. Předseda řídí činnost spolku a zodpovídá za výsledky v době mezi zasedáními 

předsednictva. V případě, že funkci nemůže vykonávat ani místopředseda, zastupuje spolek 
pověřený člen předsednictva. 
 

K právnímu jednání: 
- o nabytí, zcizení nebo zatížení majetku spolku právem třetí osoby v hodnotě, která 

převyšuje v jednotlivém případě částku 50.000,- Kč 

- o převzetí ručení za závazky třetích osob, o směnečném závazku, o úvěru, o půjčce, o leasingu, 
- o nabytí nebo pozbytí majetkové účasti v obchodních společnostech nebo družstvech, 
- o uzavírání smluv o součinnosti dle obecně závazného právního předpisu, 

 
se vyžaduje k účinnosti právního jednání podpis předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena 
předsednictva. 

 
K zabezpečení svých hospodářských funkcí může předsednictvo po schválení valnou hromadou 
rozhodnout o založení vlastní obchodní společnosti nebo společného podniku s jinou 

právnickou nebo fyzickou osobou. 
 
3) Rada plemenné knihy (RPK) 
Rada plemenné knihy je pětičlenná, navržená valnou hromadou SCHČMBK ČR z. s. a 

jmenovaná ASCHK ČR, z. s. – uznaným chovatelských sdružením. Je tvořena čtyřmi členy 
z jednotlivých chovatelských oblastí, pátým členem RPK je předseda spolku. K jednání RPK lze 
též v odůvodněných případech přizvat ředitele nebo zástupce obou hřebčinců, veterinárního 

lékaře, případně další odborně způsobilé osoby. Tyto se zúčastňují jednání pouze s hlasem 
poradním. Z každého jednání se pořizuje zápis, který je předkládán předsednictvu SCHČMBK 
ČR z. s. na vědomí. Práva a povinnosti RPK vyplývají z ŘPK, který je stanoví. 

 
Na návrh RPK může fyzická nebo právnická osoba zřídit odchovné zařízení k odchovu hříbat 
v dané chovatelské oblasti. Provoz odchovného zařízení se řídí řádem PK ČMBK. 

 
4) Kontrolní komise 
Kontrolní komise je tříčlenný orgán volený valnou hromadou na období čtyř let. Ze svého středu 

volí předsedu, který odpovídá za práci tohoto kontrolního orgánu. Provádí kontrolu 
hospodaření a veškeré činnosti SCHČMBK ČR z. s. 
 

Kontrolní komise je odpovědná za svou činnosti valné hromadě a předseda revizní komise má 
právo zúčastňovat se předsednictva SCHČMBK ČR z. s. 
 

Kandidáty do kontrolní komise navrhují členové spolku na výročních členských schůzích 
chovatelských oblastí SCHČMBK ČR z. s. 
 

Člen předsednictva nemůže být současně členem kontrolní komise a naopak. Členové 
kontrolního orgánu se zapisují do veřejného rejstříku. 
 

5) Rozhodčí komise 
Rozhodčí komise rozhoduje o sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy v rozsahu 
vymezeném v Článku IX. Zákon vymezuje minimální působnost, to je: 

- spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků, 

- přezkoumávání rozhodnutí o vyloučení člena. 
 

Rozhodčí komise má tři členy, které volí a odvolává valná hromada na funkční období čtyři 

roky. Členem může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba, která ve spolku nepůsobí 
jako člen statutárního nebo kontrolního orgánu. Z činnosti rozhodčí komise (myšleno 
rozhodování konkrétního případu) je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by 

mohly bránit rozhodovat nepodjatě. Řízení před rozhodčí komisí je upraveno zákonem č. 
216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění. 



 
Zánik členství v předsednictvu, RPK, kontrolní a rozhodčí komisi 
 

•  uplynutím doby stanoveného funkčního období, 
•  odvoláním z funkce, 
•  složením funkce, 

•  úmrtím, 
•  zánikem členství ve spolku. 

 

 
Organizační struktura chovatelských oblastí 
 

1) Chovatelská oblast SCHČMBK ČR z. s. je vymezené organizačně správní území (dle hranic 
okresů) České republiky, ve kterém je prováděn chov ČMBK dle příslušných právních, 
veterinárních a zootechnických norem a předpisů členskou základnou spolku v této oblasti. 

Chovatelská oblast je tímto považována za základní chovatelskou jednotku zemského chovu 
plemene ČMBK. 
 

K chovu ČMBK jsou vytvořeny čtyři chovatelské oblasti: 
- Čechy I (Severovýchod) tvořena okresy (26) Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, 

Česká Lípa, Liberec, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Jablonec nad Nisou, Semily, Praha 
západ, Praha východ, Hlavní město Praha, Kolín, Nymburk, Jičín, Trutnov, Kutná Hora, 

Pardubice, Hradec Králové, Náchod, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad 
Kněžnou. 

- Čechy II (Jihozápad) tvořena okresy (25) Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Chomutov, Most, 

Tachov, Plzeň sever, Rakovník, Louny, Domažlice, Plzeň jih, Plzeň město, Rokycany, 
Beroun, Klatovy, Příbram, Strakonice, Písek, Benešov, Prachatice, České Budějovice, 
Tábor, Pelhřimov, Český Krumlov, Jindřichův Hradec. 

- Morava I (Třebíčsko) tvořena okresy (9) Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč, Znojmo, Žďár 
nad Sázavou, Blansko, Brno venkov, Brno město, Břeclav. 

- Morava II (Veselsko) tvořena okresy (17) Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Prostějov, 

Kroměříž, Zlín, Olomouc, Přerov, Vsetín, Šumperk, Jeseník, Bruntál, Opava, Ostrava 
město, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek. 

 

Sídla těchto chovatelských oblastí určí valná hromada spolku. 
 
 

2) Orgány chovatelských oblastí 
a) výroční členská schůze 
b) správní a chovatelská rada chovatelské oblasti 

c) kontrolní komise chovatelské oblasti 
 

a) Výroční členská schůze 

Je svolávána jednou za rok. Hodnotí odbornou, hospodářskou a společenskou činnost za 
uplynulé roční období oblasti. Výroční schůze chovatelské oblasti volí delegáty a náhradníky na 
valnou hromadu spolku (v poměru 1:5 z počtu členů chovatelské oblasti) a navrhuje kandidáty 

do předsednictva SCHČMBK ČR z. s., RPK, kontrolní a rozhodčí komise spolku. Výroční členská 
schůze oblasti má povinnost do určeného termínu tyto delegáty, náhradníky a kandidáty 
nahlásit předsednictvu spolku. Dále volí a odvolává členy správní a chovatelské rady oblasti a 
členy kontrolní komise. Schvaluje plán práce, hospodaření a rozpočet oblasti v následujícím 

roce. Schvaluje přijetí nových členů. 
 
Řádná členská schůze chovatelské oblasti je svolávána dle potřeb a plánu práce z podnětu 

správní a chovatelské rady oblasti. Schvaluje přijetí nových členů. Mimořádnou členskou schůzi 
lze svolat, požádá-li o to minimálně jedna třetina členů chovatelské oblasti. 
 

 
 



b) Správní a chovatelská rada chovatelské oblasti 
Je složená ze čtyř členů volených na výroční schůzi chovatelské oblasti na dobu čtyř let. 
Zvolená rada volí ze svého středu: 

 
a. předsedu 
b. jednatele 

c. pokladníka (hospodáře) 
d. vedoucího chovu 

 

Tato rada řídí chovatelskou oblast po stránce správní, hospodářské a chovatelské v návaznosti 
na vnitropodnikové a obecně platné předpisy a normy. 
Tato rada je zodpovědná za chovatelskou a plemenářskou práci oblasti, zejména: 

 
- aktualizuje vlastní plemenářskou práci v oblasti 
- má přehled o stavu klisen zapsaných v PK 

- má přehled o stanicích hřebců v oblasti včetně stavu a kvality hřebců ve stanicích 
působících 

- napomáhá při výběru hříbat k odchovu v oblasti 

- napomáhá při přípravě svodů a výkonnostních zkoušek klisen v oblasti 
- aktivizuje a napomáhá získávat nové chovatele za členy SCHČMBK ČR z. s. 

 
c) Kontrolní komise chovatelské oblasti 

Je tvořena třemi členy oblasti, volenými na výroční členské schůzi na dobu čtyř let. Ze svého 
středu volí předsedu. Provádí kontrolu hospodaření chovatelské oblasti. 
 

 

Článek IV 
Jednání orgánů spolku a chovatelských oblastí 
 
Výroční členská schůze a členská schůze chovatelské oblasti je usnášení schopná za 

předpokladu, že se jejího jednání zúčastní minimálně jedna třetina členů chovatelské oblasti. 
 
Valná hromada spolku je usnášení schopná za předpokladu, že se jejího jednání zúčastní 

minimálně jedna polovina členů delegovaných ze všech chovatelských oblastí SCHČMBK ČR z. s. 
 
Každý člen spolku a všech jeho utvořených orgánů má jeden hlas při hlasování. 
 

Vyžádá-li si to mimořádná situace, může kterýkoliv orgán spolku nebo oblasti kooptovat až 1/3 
svých členů za členy odstupující s tím, že na nejbližší členské schůzi nebo valné hromadě bude 
provedena doplňující volba. Pokud by toto kritérium bylo překročeno, je nutné nejpozději do 

30 dnů od zjištění této skutečnosti svolat mimořádnou členskou schůzi nebo valnou hromadu, 
která provede doplňující volbu do příslušných orgánů. 
 

Hlasovat je možno tajně nebo veřejně. O způsobu hlasování rozhodne ten orgán, jehož jednání 
je svoláno při zahájení zasedání. Rozhodnutí orgánů se přijímají nadpoloviční většinou 
přítomných hlasů. 

 
Náhradní zasedání valné hromady spolku:  
Není-li svolaná valná hromada spolku nebo členská schůze chovatelské oblasti schopná usnášet 

se do 1 hodiny od pozvánkou stanovené doby zahájení jednání, svolavatel zahájí jednání 
náhradní valné hromady chovatelské oblasti se stejným programem. Náhradní zasedání může 
přijmout usnesení za libovolného počtu delegátů nebo členů, a to nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných delegátů nebo členů. 
 
Volební období pro všechny volené funkcionáře SCHČMBK ČR z. s. je stanoveno na čtyři roky. 

 
 



 
 

Článek V 
Právní postavení, majetek spolku a jeho zastupování navenek 
 

Spolek je samostatným a nezávislým spolkem s právní subjektivitou. 
 
Může svým jménem nabývat a pozbývat práv a závazků. Má samostatnou majetkovou 

odpovědnost. Může též ke splnění svých cílů použít jiný majetek, který mu byl smluvně předán 
do užívání. 
 

Předseda spolku zastupuje spolek navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje 
místopředseda. V případě, že funkci nemůže vykonávat ani místopředseda, zastupuje spolek 
pověřený člen předsednictva. 

 
K zabezpečení svých hospodářských funkcí může předsednictvo po schválení valnou hromadou 
rozhodnout o založení vlastní obchodní společnosti nebo společného podniku s jinou 
právnickou nebo fyzickou osobou. 

 
 
 

 

Článek VI 
Finanční hospodaření spolku 
 
Zdroje příjmů: 

- členské příspěvky 
- dary a dědictví 
- dotace 

- příjmy z vlastní hospodářské činnosti 
 
Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje předsednictvo nebo další 
předsednictvem písemně pověření pracovníci nebo členové spolku. Funkce ve spolku jsou 

čestné, funkcionáři mají právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. 
 
Spolek je oprávněn zřizovat a vést potřebné účty související s jeho činnosti v souladu s platnými 

předpisy, zejména s ust. § 119 z. č. 89/2012 Sb. a předpisy o účetnictví. 
 
 

 

Článek VII 
Součinnost spolků 
 
Spolky mohou mezi sebou uzavírat smlouvy o součinnosti k dosažení určitého cíle, případně k 

uplatňování jiného společenského zájmu. K platnosti smlouvy je třeba písemná forma. 
 
Smlouvu o součinnosti se vymezí účel součinnosti, způsob jejího provádění, práva a povinnosti 
zúčastněných spolků a prostředky, kterými k součinnosti přispívají. Smlouvou o součinnosti 

může být vytvořen svaz zúčastněných spolků, který bude právnickou osobou. 
O součinnosti spolků rozhoduje valná hromada spolku. 
 

 
 
 

 
 



 

Článek VIII 
Práva a povinnosti členů 
 
Vznik členství 
•  Členství ve spolku je založeno na principu dobrovolnosti. O přijetí za člena spolku 

rozhoduje svým usnesením správní rada chovatelské oblasti a nejbližší členská schůze oblasti 
toto svým usnesením potvrzuje. Pokud členská schůze oblasti nově přijatého člena neschválí, 
jeho členství zaniká ke dni konání této členské schůze a bude mu bezprostředně vrácen 

zaplacený roční příspěvek. Řádným členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18ti 
let s občanstvím ČR a právnická osoba se sídlem na území České republiky na základě písemné 
přihlášky doručené jednotlivým správním radám chovatelských oblastí. Čestným členem spolku 

se může stát osoba, která se významnou měrou zasloužila o rozvoj chovu ČMBK. Čestné 
členství doporučí předsednictvo SCHČMBK ČR z. s., a schválí valná hromada spolku. 
•  Registrovaným členem spolku se může stát každá česká fyzická osoba starší 18 let nebo 

právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je řádným členem některého ze 
současných spolků chovatelů koní. Registrační poplatek registrovaných členů stanoví valná 
hromada. 

• Registrovaný člen se účastní pléna pouze s hlasem poradním a nemůže být volen do 
spolkových orgánů. Ostatní práva a povinnosti registrovaného člena jsou jako práva a 
povinnosti člena řádného. 

 
 
Práva řádných členů 

•  Účastnit se příslušných zasedání spolkových orgánů. 
•  Podílet se na všech výhodách a akcích, které vyplývají z činnosti spolku. 
•  Podávat návrhy a připomínky k činnosti spolku s právem na jejich vyřízení. 

•  U fyzických osob volit a být volen od 18 let dosaženého věku do orgánů spolku. 
 
Povinnosti řádných členů 

•  Řádně a včas platit stanovený členský příspěvek. 
•  Dodržovat stanovy spolku, hájit a prosazovat jeho zájmy. 
•  Svou činností se podílet na plnění cílů spolku, v případě potřeby souhlasit se 

zveřejněním chovatelských výsledků svého chovu. 
•  Chránit majetek spolku a podílet se na jeho údržbě, zvelebení a rozšíření. 
•  Dodržovat veškerá ustanovení řádu plemenné knihy a ostatní legislativu související s 

chovem ČMBK. 

 
Pozastavení členství 
Neuhradí-li člen včas stanovený roční členský příspěvek, t.j. do konce března kalendářního 

roku, bude mu správní a chovatelskou radou oblasti členství pozastaveno. Správní a 
chovatelskou radou bude následně písemně vyzván k úhradě ročního členského příspěvku. 
Pokud jej nezaplatí ani do konce července kalendářního roku, jeho členství v SCHČMBK ČR z. 

s. k tomuto datu zaniká. 
 
 

Zánik členství 
 
Zejména: 

• Vystoupením člena ze spolku na základě písemné odhlášky. 
• Vyloučením člena v případě jeho jednání, které je neslučitelné se stanovami spolku. 
• Úmrtím fyzické osoby. 

• Zánikem právnické osoby. 
• Případně dalšími způsoby dle platného občanského zákoníku. 
• Nezaplacením členského příspěvku do konce července kalendářního roku. 

 
 



 

Článek IX 
Porušení povinností a řešení sporů 

 
Nesplní-li člen povinnosti zakotvené ve stanovách, nebo povinnosti uložené kompetentními 

orgány spolku a není-li předpoklad, že nápravy bude dosaženo pouhým projednáním věci v 
předsednictvu SCHČMBK ČR z. s., může mu být na návrh předsednictva 
spolku uloženo jedno z těchto opatření: 

 
a) napomenutí 
b) případné odvolání z funkce příslušného orgánu spolku 
c) vyloučení ze spolku. 

 
Spory vzniklé mezi jednotlivými členy SCHČMBK ČR z. s., popřípadě jejich složkami se 
členové zavazují řešit zejména dohodou. Pokud nedojde v řešení sporu či stížnosti k dohodě, 

budou případné stížnosti a spory řešeny v návaznosti od jejich obsahu takto: 
 
a) Stížnosti a spory směřující do oblasti chovatelské třeba doručit písemně předsednictvu 

spolku, které rozhodne o dalším postoupení k projednání RPK nebo Státní plemenářské 
inspekci, případně jinému odbornému orgánu. 
 

b) Ostatní spory a stížnosti písemně doručené předsednictvu spolku, projedná Rozhodčí 
komise a podle obsahu podání a vlastního zjištění rozhodne, zda jde o důvodnou stížnost 
člena, kterou je spolek kompetentní řešit podle stanov, nebo odkáže na řešení 

v občanskoprávním řízení nebo jiným úředním postupem (soud, státní orgán, samosprávný 
orgán, policie atd.) 
 

c) Stěžovatel může ke své ochraně použít také postup podle obecně závazné právní úpravy, 
(např. § 258 a násl. obč. zákoníku). 
 

 

Článek X 
Spolková vyznamenání a ocenění zásluh 
 
Za záslužnou a obětavou práci pro chov ČMBK může být individuálním členům udělováno 
spolkové vyznamenání a odměny, popřípadě mohou být jednotliví členové jmenováni čestnými 

členy SCHČMBK ČR z. s.. 
 
Udělování spolkového vyznamenání a oceňování zásluh čestných členů se řídí pokyny, které 

na návrh předsednictva schválí valná hromada spolku. 
 
 

Článek XI 
Zánik spolku 
 

Spolek zaniká: 
a) rozhodnutím o dobrovolném zrušení s likvidací 
b) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení s likvidací (§ 268 obč. zák., také § 172) 

c) může také zaniknout bez likvidace přeměnou právnické osoby podle občanského zákoníku 
   (zejména § 174 a násl. Obč. zákoníku – fúze, rozdělení či změna právní formy). 
 

O dobrovolném zrušení s likvidací i zániku bez likvidace přeměnou rozhoduje valná hromada 
spolku. Spolek do 15ti dnů poté, kdy nastanou účinky zrušení, oznámí tuto skutečnost ASCHK 
ČR, z. s.. 

 
Při zrušení spolku s likvidací se provede majetkové vypořádání, které provede likvidátor. 



 

 

Článek XII 
Závěrečná ustanovení 
 

Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě v Ostrovačicích dne 13. 3. 2016 a nabývají 
účinnosti a platnosti dnem jejich schválení. 
 

Současně s přijetím těchto stanov se ruší stanovy schválené valnou hromadou SCHČMBK ČR 
ze dne 28. 3. 2009. 
 
 

 
Ostrovačice 13. 3. 2016 
 

 
Ing. Josef Holčapek 
předseda SCHČMBK ČR z. s. 

 
Josef Anderle 
místopředseda SCHČMBK ČR z.s. 

 
 
 

 


