
STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1 Občanské sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů,  založenou  na  principu  dobrovolnosti  a  demokratických  zásadách,  za  účelem 
vytvoření  společenství  osob,  které  spojuje  zájem o  zachování  a  rozvíjení  chovu koní 
plemene MINI HORSE na území České republiky.

Článek 2
Název, sídlo a adresa

2.1 Název: SVAZ CHOVATELŮ MINI HORSES, o.s.
2.2 Sídlo: Braňany čp. 16,  435 22  Braňany

Článek 3
Cíl sdružení

3.1   Cílem sdružení je zejména založení tradice chovu koní plemene MINI HORSE na území 
České republiky.

3.2 Pro naplnění tohoto cíle sdružení zejména:
- propaguje chov koní, zejména plemene MINI HORSE,
- působí v oblasti rozvoje zkušeností s péčí o koně,
- působí v oblasti podpory rekreačního sportu,
- spolupracuje  s ostatními  právnickými  a  fyzickými  osobami,  které  se  zabývají 

obdobnou činností,
- prosazuje zájmy sdružení na úrovni území celého státu.

3.3  Sdružení  nevykonává aktivity, které jsou obsahem živností.

Článek 4
Členství

4.1  Členem sdružení  se  může  stát  fyzická  i  právnická  osoba,  jejíž  činnost  přímo souvisí 
s chovem koní.

4.2  Členství  vzniká dnem, v němž rada  sdružení  rozhodne,  že  přijímá členskou přihlášku 
vyplněnou zájemcem o vznik členství ve sdružení. Podáním členské přihlášky nevzniká 
nárok na její přijetí, na členství ve sdružení není právní nárok.

4.3 Členství zaniká dnem:
- v němž je radě sdružení doručeno písemné vystoupení ze sdružení,
- v němž je členovi sdružení doručeno rozhodnutí rady sdružení o vyloučení,
- úmrtím člena sdružení.

4.4 Rada sdružení může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, který závažným způsobem 
nebo opakovaně porušil stanovy.

4.5 Pokud vyloučený člen sdružení  s rozhodnutím rady sdružení  nesouhlasí,  má právo do 
15dnů od doručení rozhodnutí podat návrh na přezkum k rukám sněmu na adresu sídla 
sdružení. Rozhodnutí sněmu je konečné.

4.6 Na rozhodování orgánů sdružení se nevztahují předpisy o správním řízení.



Článek 5
Práva a povinnosti členů sdružení

5.1  Člen sdružení má zejména právo:
- podílet se na činnosti sdružení,
- využívat služeb a výhod, které sdružení svojí činností zajistilo,
- účastnit se akcí pořádaných sdružením pro své členy,
- předkládat návrhy a připomínky orgánům sdružení,
- být informován o činnosti sdružení,
- účastnit se jednání rady sdružení, pokud se projednávají jeho návrhy.

5.2  Člen sdružení je zejména povinen:
- dodržovat stanovy sdružení,
- platit členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč ročně vždy do každého 31.1. běžného 

roku a v roce vzniku členství do 15 dnů od vzniku členství,
- podle svých možností se podílet na činnosti sdružení osobně,
- chránit majetek sdružení,
- jednat ve shodě s cíly sdružení,
- přispívat k rozvoji sdružení a jeho propagaci.

5.3 Člen sdružení má právo i povinnost účastnit se jednání sněmu.

Článek 6
Orgány sdružení

6.1 Orgány sdružení jsou:
- sněm
- rada sdružení

6.2 Sněm  je  nejvyšším  orgánem  sdružení,  tvořeným  členy  sdružení.  Sněm  svolává  rada 
sdružení minimálně jednou za rok. Pokud členové sdružení neobdrží pozvánku na jednání 
sněmu  do  31.10.  běžného  roku,  jsou  oprávněni  svolat  sněm  pozvánkou  podepsanou 
nadpoloviční většinou členů sdružení.
Do výlučné kompetence sněmu patří zejména:
- schvalovaní stanov a jejich změn,
- schvalování výše členských příspěvků,
- schvalování rozpočtu sdružení,
- volba a odvolávání členů rady sdružení a způsob jejich odměňování,
- rozhodování  o likvidaci a zániku sdružení,
- rozhodování o dalších věcech, které si vyhradí do své kompetence.
Sněm se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech členů.

6.3 Rada sdružení je statutárním orgánem sdružení jenž řídí činnost sdružení a jedná jejím 
jménem.  Rada  sdružení  rozhoduje  o  všech  záležitostech  sdružení,  pokud  nejsou 
stanovami vyhrazeny do působnosti sněmu. Tvoří ji pět členů. Za radu sdružení jedná 
navenek jménem sdružení každý člen rady sdružení samostatně. Podrobnosti jednání rady 
sdružení mohou být upraveny jednacím řádem schváleným radou sdružení.

Článek 7
Zásady hospodaření



7.1 Sdružení  při  svém  hospodaření  plní  povinnosti  uložené  právními  předpisy,  které  se 
k jejich   hospodaření  vztahují,  zejména  zákonem  o  účetnictví  a  právními  předpisy 
vydanými k provedení tohoto zákona.

7.2 Zdroje příjmů sdružení jsou zejména:
- členské příspěvky
- hospodářská činnost
- dary
- granty
- dotace

Článek 8
Likvidace a zánik sdružení

8.1 Při  zániku  sdružení  se  provede  majetkové  vypořádání.  Pro  tento  účel  jmenuje  rada 
sdružení  likvidátora,  který  při  likvidaci  postupuje  přiměřeně  podle  ustanovení 
obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

8.2 O rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje sněm.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

9.1 Stanovy byly schváleny přípravným výborem sdružení dne 25.8.2006 a k potvrzení je 
přípravný výbor předloží prvnímu sněmu, který svolá do jednoho měsíce od registrace 
sdružení Ministerstvem vnitra České republiky.


