
STANOVY SPOLKU

Klub chovatelů koní Lusitano, z.s.

Část první

ZÁKLADNÍ POJMY

Článek I.

Úvodní ustanovení

(1) Spolek Klub chovatelů koní Lusitano, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Název spolku zní „Klub chovatelů
koní Lusitano, z.s.“ a jeho sídlo je Měnín 483, 664 57 Měnín.

(2) Spolek sdružuje fyzické i právnické osoby, podnikatele i nepodnikatele se zájmem o jezdecký

sport a chov koní plemene Lusitano. Spolek je nevýdělečnou, zájmovou, nezávislou,

dobrovolnou organizací členů.

Článek II.

Název a sídlo spolku

(1) Název spolku je: Klub chovatelů koní Lusitano, z.s. Spolek může používat svůj název též ve

zkrácených podobách jako Klub chovatelů koní Lusitano nebo Lusitano Klub nebo KCHKL.

(2) Sídlo spolku je Měnín 483, 664 57 Měnín.

Článek III.

Účel spolku

(1) Účelem spolku je zajišťovat podporu a rozvoje a zachování chovu koní plemene Lusitano

v České a Slovenské republice. Účelem spolku je dobrovolně sdružovat chovatele (majitele

koně) a ostatní osoby se zájmem o chov čistokrevného koně plemene Lusitano.

Článek IV.

Předmět hlavní činnosti

(1) Předmětem činnosti spolku je registrace koní plemene Lusitano u APSL v Portugalsku,

veškeré změny v registraci komunikace a zařizování činností spojených s vedením plemenné

knihy APSL.



(2) Spolek dále zajišťuje zejména registraci a změny majitelův APSL, poradenství chovu,

součinnost při vyřizování průkazů původu v APSL. Spolek pořádá svody, přehlídky, chovatelské

soutěže, soustředění za účelem uchovnění koní plemene APSL na území ČR. Zprostředkování

kontaktů s mezinárodními chovateli plemene PSL a jinými organizacemi zabývajícími se

chovem Lusitano.

(3) Spolek se stará o propagaci chovu plemene Lusitano a jeho popularizaci, nabízí inzerci

prodeje a chovatelských služeb, vede seznam plemenných hřebců na území ČR a seznam

chovatelských kontaktů.

(4) K naplňování předmětu činnosti je spolek oprávněn uzavírat smlouvy, vybírat členské

příspěvky a odměny za svoji činnost.

(5) Tvoří fond pro financování těchto aktivit. Správní rada rozhoduje o tvorbě a čerpání fondu.

(6) Spolek vykonává činnost uvedenou v předchozích odstavcích jak ve vztahu k tuzemským

subjektům, tak i ve vztahu k subjektům ze Slovenské republiky.

(7) K zajištění výkonu shora uvedených činností se spolek může stát jediným společníkem

obchodní korporace, jejíž činností bude zajištění předmětu činnosti nebo členem jiného

spolku v České republice nebo i zahraničí.

(8) Zisk činnosti spolku lze použít k zajištění spolkové činnosti.

ČLENSTVÍ

Článek V.

Formy členství

1. Řádný člen:
fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba, která je majitelem alespoň jednoho  chovného
koně ( klisna / hřebec zapsaný jako plemeník) koně Lusitano.

2. Přispívající člen
fyzická osoba starší 15 let, nebo právnická osoba, která nesplňuje podmínky pro řádné členství. 



3. Čestný člen
Správní rada spolku může jmenovat jakoukoliv fyzickou osobu, která se mimořádně zasloužila o

dobré jméno spolku a rozvoj chovu koní Lusitano v České a Slovenské republice, čestným členem

spolku.

O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Správní Rada. 

Členství vzniká dnem přijetí za člena, nikoli však dříve než po uhrazení členských příspěvků na

účet spolku.

Členství je nepřevoditelné, váže se na osobu člena a nepřechází na právního nástupce. Spolek

vede seznam svých členů.

Článek VI.

Řádné členství

1. Řádným členem se může stát fyzická i právnická osoba.
členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba, která je majitelem
alespoň jednoho  chovného koně ( klisna / hřebec zapsaný jako plemeník) koně Lusitano.

Členem se může stát i osoba mladší 18 let, doloží-li souhlas rodičů či jiného zákonného

zástupce. Pokud tato osoba nemá plnou svéprávnost, vykonává její práva její zákonný

zástupce. Minimální věk pro vznik členství je 15 let.

Článek VII.

Přispívající členství

fyzická osoba starší 15 let, nebo právnická osoba, která nesplňuje podmínky pro řádné členství a

má zájem se  aktivně účastnit a podílet na aktivitách KCHKL.

Čestné členství

(1) Správní rada spolku může jmenovat jakoukoliv fyzickou osobu, která se mimořádně zasloužila

o dobré jméno spolku a rozvoj chovu koní Lusitano v České a Slovenské republice, čestným

členem spolku. Správní rada může toto čestné členství rovněž odejmout.

(2) Čestný člen má právo účastnit se jednání všech orgánů spolku, s výjimkou kontrolní komise,

a vyjádřit zde své názory a stanoviska.



(3) Pokud čestný nebo přispívající člen není současně řádným členem, nemá právo hlasovat na

členské schůzi a být volen do orgánů spolku.

Článek VIII.

Vznik členství

(1) Členství ve spolku vzniká na základě písemné členské přihlášky.

(2) O přijetí člena rozhoduje správní rada. Nový člen musí doložit k písemné přihlášce i písemný

souhlas se Stanovami. A pokud není jasné tak vlastnictví chovného jedince. Členství vzniká

dnem přijetí za člena, nikoli však dříve než po uhrazení členských příspěvků na účet spolku.

(3) Správní rada je oprávněna odmítnout žádost o členství, pokud má za to, že členství člena by

mohlo být vzhledem k zájmům a aktivitám uchazeče v rozporu s účelem činnosti spolku,

zejména zjistí-li možný konflikt zájmů nebo neetické jednání v souvislosti s činností spolku,

chovem koní a jezdeckým sportem v minulosti. Rozhodnutí o nepřijetí musí být odůvodněno.

(4) Na žádost uchazeče, podané do 15 dnů od vyrozumění o nepřijetí, přezkoumá rozhodnutí

správní rady o odmítnutí přijetí za člena nejbližší členská schůze.

(5) Odmítnutý uchazeč o členství může podat novou žádost nejdříve po uplynutí 3 let od

okamžiku, kdy bylo správní radou rozhodnuto o jeho nepřijetí.

(6) Spolek vede seznam členů, zápisy a výmazy do něj činí výkonný ředitel. Seznam členů
nebude zveřejněn, leda o zveřejnění rozhodne členská schůze, a to za předpokladu souhlasu

všech členů, kteří jsou v něm zapsáni.

(7) Člen je oprávněn komunikovat se spolkem elektronickými prostředky, spolek zveřejní na

svých www stránkách e-mailové spojení.

Článek IX.

Práva a povinnosti řádných, přispívajících a čestných členů a dalších osob

(1) Mezi práva  řádných členů spolku patří:

a) Volit a být volen do orgánů spolku,

b) Podílet se na řízení a kontrole činnosti spolku,

c) Žádat za podmínek upravených stanovami svolání členské schůze a projednání konkrétního

bodu,

d) Právo na informace o činnosti orgánů spolku, o stavu hospodaření spolku atd.,

e) Právo na odpověď dotazu týkající se činnosti spolku,

f) Další práva vyplývající z příslušných ustanovení stanov spolku.



(2) Přispívající a čestní členové spolku :

a) Nemají právo se podílet se na řízení a kontrole činnosti spolku,

b) Nemají právo volit a být volen do orgánů spolku

c) Nemají právo svolat za podmínek upravených stanovami svolání členské schůze a projednání

konkrétního bodu,

d) Mají právo na informace o činnosti orgánů spolku, o stavu hospodaření spolku atd.,

e) Mají právo na odpověď dotazu týkající se činnosti spolku,

f) Mají další práva vyplývající z příslušných ustanovení stanov spolku.

3) Mezi povinnosti všech členů spolku patří:

a) Povinnost dodržovat závazky vyplývající pro člena spolku ze stanov a interních předpisů,

b) Povinnost chránit majetek spolku,

c) Poskytovat spolku potřebnou součinnost,

d) Povinnost neporušovat či neobcházet předpisy obecně závazné a uznávané předpisy, týkající

se chovu koní obecně,

e) Jednat vždy v souladu se zájmy spolku.

f) Povinnost platit členské příspěvky

g) Další podrobnosti týkající se práv a povinností členů spolku stanoví usnesení schválení

členskou schůzí spolku.

Článek X.

Zánik členství

(1) Členství ve spolku zaniká:

a) Vystoupením,

b) Vyloučením na základě rozhodnutí správní rady,

c) Smrtí nebo zánikem člena,

d) Zánikem spolku.

e) Neuhrazením členského poplatku do 15.února téhož roku, členství zanikne k 31.12.

předchozího roku.

(2) Správní rada vyloučí člena spolku na návrh kteréhokoliv člena, nebo i bez takového návrhu,

jestliže člen poruší závažným způsobem povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě
nezjedná nápravu ani po výzvě spolku. Dále jestliže porušení povinností nelze odčinit,

způsobilo-li porušení zvlášť závažnou újmu, a nebo jestliže se prokáže, že nesplňuje

podmínky členství ve spolku. Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvody vyloučení a

musí být odůvodněno.

(3) Člen, kterého se vyloučení týká, má právo na seznámení se s návrhem a právo podat

k návrhu vysvětlení.



(4) Proti rozhodnutí správní rady o vyloučení člena spolku je přípustné odvolání k nejbližší

členské schůzi spolku. Odvolání musí být podáno 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení.

Do doby rozhodnutí je jeho členství pozastaveno s tím, že se na něj nahlíží jako na nečlena

spolku.

(5) Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém

vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká.

ORGÁNY SPOLKU A JEJICH KOMPETENCE

Článek XI.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a) Členská schůze

b) Správní rada

c) Kontrolní komise

Článek XII.

Členská schůze

(1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

(2) Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

(3) Členskou schůzi svolává správní rada tak, aby se konala alespoň jedenkrát ročně. Den a místo

konání členské schůze musí být členům spolku oznámeno písemnou pozvánkou s uvedením

programu zaslanou nejméně 15 dnů před konáním členské schůze a zveřejněním s 30 denním

předstihem na internetu a to na FB stránkách klubu nebo stránkách www.lusitanoklub.cz

(4) Správní rada musí svolat členskou schůzi nejpozději do 30 dnů, tak by se konala do 4 měsíců
od data svolání, pokud je jí doručena žádost o svolání alespoň od 50% počtu řádných členů.

(5) Správní rada zašle všem členům písemnou pozvánku a zveřejní program členské schůze na FB

stránkách klubu nebo na www.lusitanoklub.cz . Písemná pozvánka obsahuje návrh

rozhodnutí, která mají být přijata. Člen, který poslal svůj hlas pro kterýkoliv návrh rozhodnutí,

se považuje za člena přítomného na členské schůzi.

(6) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí členové mají většinu hlasovacích práv.

http://www.lusitanoklub.cz
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(7) Každý člen spolku má jeden základní hlas a další hlasy odpovídající počtu let trvání členství

ve spolku.

(8) Člen spolku se může nechat při jednání členské schůze a hlasování zastoupit jiným členem

nebo členem orgánu spolku na základě písemného zmocnění pro tuto konkrétní členskou

schůzi. Zmocnitel může na členské schůzi jednat maximálně za 5 členů.

(9) Hlasování na členské schůzi se provádí aklamací, podrobnosti může stanovit jednací řád

členské schůze.

(10) K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných

členů spolku, pokud tyto stanovy nestanoví jinak.

(11) K platnosti rozhodnutí, kterým se mění stanovy spolku, zřizuje dceřiná korporace, nabývá se

podíl v jiném subjektu, zřizuje se pobočný spolek, je volena a odvolává na správní rada, volí a

odvolávají se členové kontrolní komise, nebo další případy stanovené zákonem a nebo těmito

stanovami, je třeba dvou třetin hlasů přítomných členů spolku.

(12) O průběhu členské schůze se pořizuje zápis. Zápis musí obsahovat:

a) Datum a místo konání členské schůze,

b) Seznam přítomných členů s uvedením počtu jejich hlasů,

c) Přijatá usnesení,

d) Výsledky hlasování,

e) Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků členské schůze, pozvánka na ni, oznámení členské

schůze a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen spolku má

právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí a má právo na kopie zápisu a příloh.

Rozhodnutí členské schůze zveřejní správní rada do 30 dnů na www.lusitanoklub.cz nebo na

FB stránkách klubu.

(13) Do působnosti členské schůze patří zejména:

a) Přijímat a měnit stanovy spolku,

b) Volit a odvolávat správní radu spolku, předsedu a místopředsedu správní rady a

rozhodovat o jejich odměnách a poskytování výhod,

c) Volit a odvolávat členy kontrolní komise, rozhodovat o jejich odměnách a poskytování

výhod,

d) Rozhodovat o předmětu činnosti spolku a o dalších základních otázkách koncepce rozvoje

spolku,

e) Projednávat a schvalovat rozpočet,

f) Projednávat a schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období a roční účetní závěrku,

g) Projednávat a schvalovat zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku a o provedených

inventarizacích,

h) Rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí správní rady o nepřijetí nebo vyloučení člena,

i) Rozhodovat o dalších otázkách, pokud to vyplývá z obecně závazných právních předpisů,

ze stanov spolku, či pokud jejich projednání navrhla správní rada spolku,
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j) Schvalování uzavření smluv o výkonu funkce a odměny a jiných výhod členů orgánů
spolku,

k) Rozhodovat o obecném způsobu rozdělení příjmů,

l) Rozhodovat o rozdělení příjmů z investování

m) Rozhodovat o obecném způsobu použití nerozdělitelných částek,

n) Rozhodovat o politice řízení rizik,

o) Schvalování nabytí, prodeje, nebo zastavení nemovitého majetku,

p) Schvalování sloučení a rozdělení, založení dceřiných společností, pořizování podílu

v jiných subjektech a zřizování pobočných spolků,

q) Schvalování návrhů k čerpání půjček, poskytnutí půjček, nebo poskytnutí záruky za

půjčky,

r) Ostatní záležitosti, které si členské schůze ke svému rozhodnutí vyhradí.

Článek XIII.

Správní rada

(1) Správní rada je statutárním orgánem spolku s výkonnou pravomocí, který má 2 členy volené

členskou schůzí spolku. Správní rada je zároveň nejvyšším orgánem spolku v období mezi

členskými schůzemi spolku.

(2) Členem správní rady může být bezúhonný člen spolku starší 18 let s plnou právní

způsobilostí. Člen správní rady může být i fyzická osoba jakožto zástupce právnické osoby,

která je členem spolku, pokud zároveň splňuje podmínky stanovené pro člena správní rady –

fyzickou osobu.

(3) Členská schůze volí ze svých členů předsedu správní rady a místopředsedu, který bude

vykonávat funkci výkonného ředitele.

(4) Funkční období správní rady je pro každého člena pětileté. Funkční období člena ale nekončí

dříve, než členská schůze rozhodne o jmenování nového člena.

(5) Správní rada zejména:

a) Řídí činnost spolku a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny jiným

orgánům spolku,

b) Plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost,

c) Projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,

d) Svolává členskou schůzi spolku a připravuje pro ni podklady,

e) Rozhoduje o přijímání nových členů a o vyloučení členů spolku,

f) Přezkoumává podmínky vzniku členství, stanovuje výši vstupního poplatku,

g) Odpovídá za provoz, správu, vedení účetnictví a administrativu spolku,

h) Rozhoduje o konkrétních způsobech investování prostředků v souladu s rozhodnutím členské

schůze,

i) Rozhoduje o výši členského příspěvku,

j) Vykonává zaměstnavatelská práva ve spolku včetně uzavírání pracovních poměrů,



k) Podává informace a odpovědi členům spolku,

l) Vydává interní směrnice.

m) Rozhoduje o tvorbě fondu a jeho čerpání

Článek XIV.

Jednání a podepisování za spolek

(1) Jménem spolku jedná navenek a listiny podepisuje předseda správní rady nebo

místopředseda – výkonný ředitel, každý samostatně.

(2) Pravomoc a úkoly místopředsedy – výkonného ředitele stanoví manažerská smlouva, kterou

schvaluje členská schůze.

(3) Rozhodnutí přijímá správní rada jednomyslně.

Článek XV.

Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise je dozorčí orgán nezávislý na správní radě spolku a ze své činnosti je

odpovědný pouze členské schůzi spolku. Při své činnosti se řídí zákonem, těmito stanovami,

dalšími organizačními předpisy spolku a usneseními členské schůze.

(2) Kontrolní komise dohlíží na činnost spolku a kontroluje plnění povinností členů vedení

spolku, včetně provádění rozhodnutí členské schůze a zejména provádění obecných politik

činnosti spolku a nakládání s příjmy z výkonu práv.

(3) Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze. Kontrolní komise je tříčlenná a je

volena členskou schůzí spolku. Jedním členem kontrolní komise může být nečlen.

(4) Členem kontrolní komise může být kterýkoli bezúhonný člen spolku a je starší 18 let s plnou

právní způsobilostí. Členem kontrolní komise může být i fyzická osoba jakožto zástupce

právnické osoby, která je členem spolku, pokud tato osoba zároveň splňuje podmínky

stanovené pro člena – fyzickou osobu.

(5) Kontrolní komise volí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu.

(6) Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.

(7) O své činnosti podává kontrolní komise členské schůzi alespoň jednou ročně zprávu.



Článek XVI.

Hospodaření spolku

(1) Spolek je nevýdělečnou právnickou osobou.

(2) Spolek hradí náklady své činnosti z příjmů ze své činnosti a z dalších příjmů uvedených

v bodě 3 tohoto článku stanov. Spolek  může vytvářet fond.

(3) Příjmy spolku tvoří:

a) Členské příspěvky,

b) Úroky z bankovních vkladů spolku,

c) Příjmy z investování příjmů,

d) Dotace, dary, dědictví.

(4) Zaváže-li se člen k poskytnutí členského příspěvku, případně svěří-li člen spolku další

majetek spolku, děje se tak samostatným smluvním ujednáním, ve kterém se vedle

specifikace tohoto vkladu či majetku zejména stanoví účelové určení takového majetku a

jeho vypořádání.

(5) Kontrolu hospodaření s majetkem spolku a jeho evidenci provádí kontrolní komise svými

členy, k čemuž může použít pověřené kvalifikované osoby.

(6) Spolek může zadat některé své činnosti své dceřiné společnosti nebo jinému subjektu, který

přímo či nepřímo, v celém rozsahu nebo zčásti, vlastní nebo ovládá nebo třetí osoby, pokud

spolek takovou odborností nedisponuje. Spolek může mít zaměstnance v pracovním poměru.

(7) Podrobná pravidla hospodaření mohou upravovat interní směrnice.

Článek XVII.

Zánik a likvidace spolku

(1) Spolek zaniká:

a) Rozhodnutím dvoutřetinové většiny svých členů o rozpuštění spolku nebo o sloučení s jiným

spolkem,

b) Pravomocným rozhodnutím soudu o rozpuštění spolku.

(2) Rozhodnutí členské schůze o rozpuštění nebo o sloučení spolku se osvědčuje notářským

zápisem.

(3) Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání likvidátorem, kterého v případě zániku

spolku dle tohoto článku určí členská schůze, nestanoví-li zákon jinak.



Článek XVIII.

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

(1) Tyto stanovy byly přijaty na členské schůzi spolku dne 19.3.2022

(2) Tyto stanovy ve výše uvedeném znění nabývají účinnosti dnem jejich přijetí členskou schůzí

spolku.

V  Telnici dne 19.3.2022

Mgr. Pavla Rubíčková


