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Stanovy  svazu  chovatelů  prasat, z.s. - 2016

Čl. 1
Právní postavení

1) Svaz chovatelů prasat, z.s. (dále jen SCHP, nebo Svaz) je zájmové sdružení chovatelů, producentů a 
zainteresovaných osob, kteří se zabývají šlechtěním prasat, produkcí vepřového masa a činnostmi 
souvisejícími.

2) SCHP je ve smyslu zákona 154/2000 Sb. (plemenářský zákon), § 5,  „uznaným chovatelským 
sdružením".

3) Sídlo SCHP je:  Bavorská 856/14, 155 00  Praha 5.

4) Svaz byl ustaven podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Čl. 2
Předmět a cíl činnosti

1) Základním předmětem a cílem činnosti Svazu je podpora podnikatelských aktivit v chovu prasat. 

2) Členové se ve Svazu sdružují k zabezpečování společných zájmů a postupů v oblasti produkce 
jatečných prasat, šlechtění a plemenitby populací prasat, jednotlivých plemen, linií a hybridů. 

3) Svaz trvale pečuje o rozvoj  „Českého národního programu pro chov prasat (dále jen programu).

4) Svaz vede "Plemennou knihu prasat" pro Českou republiku (dále jen PKP) a odpovídá za úkoly, 
vyplývající ze zákona 154 / 2000 Sb., návazných vyhlášek a platného "Řádu plemenné knihy 
prasat". Svaz je svými členy pověřen zastupováním ve všech záležitostech, týkajících se PKP.

5) Svaz plní úkoly vyplývající z uznání chovatelského sdružení v oblasti šlechtění a plemenitby prasat
a v souladu s touto úpravou zveřejňuje výsledky šlechtění jednotlivých plemen a linií prasat.

6) Svaz zajišťuje ve spolupráci s oprávněnými osobami a případně dalšími osobami poradenskou 
činnost pro své členy.

7) Svaz zabezpečuje konání konferencí, seminářů a pod. k problémům chovu a produkce prasat. 
Zabezpečuje informovanost svých členů i dalšími způsoby (odborná školení, zasílání materiálů, 
elektronická pošta a j.)

8) Svaz monitoruje vývoj v oblasti požadavků na životní prostředí a "welfare" v chovech prasat a 
zprostředkovává informace svým členům.

9) Svaz se ve spolupráci se Státní veterinární správou zabývá zdravotní problematikou v chovech 
prasat.

10) SCHP se aktivně podílí na přípravě a připomínkování legislativy (zákony, vyhlášky a j.), dotýkající 
se předmětu jeho činnosti. Pozornost bude věnovat legislativě přesahující rámec SZP a jejímu 
jednotnému uplatňování napříč celou ČR.
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11) Svaz vydává publikace k aktuálním problémům v oblasti chovu a produkce prasat, příp. dalších. V 
případě potřeby zajišťuje i další úkoly pro členy i nečleny Svazu.

12) Za účelem poskytování potřebných služeb v oblasti chovu a produkce prasat a dalších činností, 
může Svaz založit či spoluzaložit podnikatelský subjekt.

Čl. 3
Členství

1) Členem Svazu mohou být fyzické i právnické osoby. Členství ve Svazu je dobrovolné, totéž se týká 
členství ve všech svazových orgánech.

2) Členem Svazu mohou být zemědělské podniky bez ohledu na právní formu, které se zabývají 
chovem či produkcí prasat a dále fyzické i právnické osoby odborně či jinak činné v chovu a 
produkci prasat, které mají zájem aktivně v této oblasti působit.

3) Každý člen Svazu má stejná práva a povinnosti.

Čl. 4
Vznik a zánik členství

1) Členství ve Svazu vzniká na základě podání písemné přihlášky, a to po schválení přihlášky 
předsednictvem Svazu a následným zaplacením členského příspěvku.

2) Členství ve Svazu vzniká v případech hodných zřetele (zejména transformace v jinou právnickou 
osobu, rozdělení právnické osoby, sloučení právnických osob, změna majitele chovu a pod.) na 
základě žádosti takto vzniklého subjektu, pokud dosavadní členský subjekt přestává být členem 
Svazu.

3) Členství ve Svazu zaniká podáním žádosti o zrušení členství, úmrtím člena či zánikem právnické 
osoby, nebo vyloučením člena valnou hromadou z důvodu:

a) nezaplacení členských příspěvků ani v dodatečné lhůtě podle § 238 občanského zákoníku,

b) poškozování jména Svazu a jeho zájmů, zejména na veřejnosti a zejména ve vztahu k 
předmětu a cíli činnosti Svazu a k výsledkům jeho činnosti,

c) dalšího závažného porušení stanov postupem podle § 239 občanského zákoníku.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

1) Člen Svazu má právo :

a) volit a být volen do orgánů Svazu,
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b) účastnit se řízení a činnosti Svazu,

c) předkládat návrhy, podněty a vznášet připomínky k činnosti Svazu,

d) využívat výsledky činnosti Svazu,

e) účastnit se akcí pořádaných Svazem.

2) Člen Svazu má povinnosti:

a)  platit členské příspěvky a poskytovat Svazu podklady pro jejich výpočet,

b)  dodržovat ustanovení základních dokumentů Svazu,

c)  respektovat a plnit usnesení orgánů Svazu,

d)  podporovat předmět a cíl činnosti Svazu, 

e)  hájit zájmy Svazu,

f)  poskytovat Svazu informace potřebné ke zlepšování fungování Svazu.

g) dodržovat veškeré legislativní povinnosti  týkající se chovu prasat.

Čl. 6
Financování Svazu

1) Zdrojem příjmů Svazu jsou členské příspěvky a prostředky získané vlastní činností, popřípadě jiné 
zdroje.

2) Výši ročních členských příspěvků stanovuje každoročně valná hromada. Členské příspěvky se platí 
v plné výši již v roce vstupu.

3) Členové SCHP souhlasí s tím, aby pro výpočet členských příspěvků byla  použita  data poskytovaná 
do ústřední evidence.

Čl. 7
Orgány Svazu

1) Orgány Svazu jsou:

a) valná hromada

b) předsednictvo

c) předseda a místopředseda

d) ředitel

e) revizní komise

f) rada plemenné knihy
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2) Funkční období volených orgánů je čtyřleté.

3) Orgán Svazu, který má právo volit, kooptovat  či jmenovat členy orgánů či funkcionáře Svazu, má 
právo je i odvolat.

4) Orgány Svazu rozhodují usnesením, které se přijímá hlasováním. Každý člen orgánu má jeden hlas. 
Pokud příslušný orgán nerozhodne jinak, probíhá hlasování aklamací. Při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy.

5) Orgány mohou rozhodovat per rollam o věcech, které nesnesou odklad.

a) Návrh na tento způsob hlasování předkládá předseda. 

b) Písemný návrh je přijat, pokud se je pro nadpoloviční část doručených odpovědí a zároveň 
je obdržena odpověď od více než poloviny členů orgánu.

c) Nezašle-li člen předsednictva ve stanoveném, racionálním, termínu odpověď, považuje se 
jeho stanovisko za „zdržel se“. 

Čl. 8
Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšší orgán Svazu. Každý člen Svazu má na valné hromadě jeden hlas.

2) Valnou hromadu svolává předsednictvo a to písemnou pozvánkou odeslanou nejpozději  
14 dnů před termínem jejího konání, minimálně 1 x za rok, nebo požádá-li o svolání alespoň 1/3 
členů.

3) Valná hromada je usnášení schopná, je-li v čase zahájení přítomno minimálně 30% členů. Není-li v 
čase zahájení přítomno 30% členů, valná hromada je usnášení schopná po čekací době v délce 
třiceti minut.

4) Valná hromada:

a) schvaluje stanovy, příspěvkový, volební a jednací řád (dále jen základní dokumenty) Svazu a
jejich změny,

b) volí a odvolává členy předsednictva, revizní komise a náhradníky do obou orgánů.

c) valná hromada může pověřit předsednictvo formulací konkrétních změn, úprav či doplňků 
v základních dokumentech, 

d) schvaluje zprávu předsednictva o činnosti Svazu a zprávu revizní komise,

e) určuje hlavní úkoly Svazu,

f) rozhoduje o sankcích, případně o vyloučení členů za neplnění členských povinností.

g) rozhoduje o odměňování členů předsednictva a členů RK Svazu.
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Čl. 9
Předsednictvo

1) Předsednictvo SCHP (dále jen předsednictvo) odpovídá za činnost Svazu v období mezi valnými 
hromadami, připravuje podklady pro valnou hromadu a zajišťuje plnění jejího usnesení. 
Projednává doporučení pracovních komisí a schvaluje organizační řád.

2) Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně 4x do roka. 

3) Do předsednictva jsou voleni členové, kteří řádně plní členské povinnosti.

4) Předsednictvo je 7-9 členný orgán. 

5) Členové předsednictva jsou voleni na valné hromadě dle volebního řádu SCHP .

6) Předsednictvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Svazu.

7) Předsednictvo jmenuje ředitele Svazu chovatelů prasat, který se stává členem  předsednictva 
svazu.

8) Předsednictvo v případě potřeby kooptuje do předsednictva jednoho zástupce oprávněných osob.  

9) Předsednictvo rozhoduje o platových podmínkách pro předsedu a další funkcionáře Svazu a 
schvaluje rozpočet Svazu. Předsednictvo je zodpovědné za hospodaření Svazu.

10) Členství v předsednictvu končí před uplynutím funkčního období v případě, že:

a) člen předsednictva ukončí své členství v předsednictvu, nebo zemře,

b) člen předsednictva přestane být statutárním zástupcem, nebo zaměstnancem či členem 
právnické osoby, za kterou byl do předsednictva zvolen, anebo osoba, za niž byl zvolen, 
přestala být členem Svazu, popřípadě zanikla. Člen předsednictva bez závažného důvodu 
nepracuje v předsednictvu déle než 1 rok,

c) člen předsednictva (či osoba, za niž byl do předsednictva zvolen) splňuje podmínky pro 
vyloučení ze Svazu  (čl.  4, odst. 3,  písm. a, b, c, a d, těchto stanov), anebo již nesplňuje 
podmínky uvedené v  čl. 10,   odst. 3.

11) Pokud se člen předsednictva nachází v situaci uvedené pod písm. b, předchozího odstavce, anebo 
jedná způsobem popsaným pod písm. c, téhož odstavce, je povinen neprodleně ukončit své 
členství v předsednictvu.

12) Pokud člen předsednictva nesplní povinnost uloženou mu odstavcem 11, tohoto článku stanov, 
rozhodne o pozastavení jeho členství v předsednictvu do nejbližší valné hromady předsednictvo 
svým usnesením.

13) Po předčasném ukončení členství v předsednictvu, anebo po jeho pozastavení, vyzve 
předsednictvo neprodleně náhradníka za daný region k nástupu do funkce v předsednictvu.

14) Člen předsednictva se aktivně účastní zasedání předsednictva.

6



Stanovy  svazu  chovatelů  prasat, z.s. - 2016

Čl. 10
Předseda a místopředseda

1) Předsedu a místopředsedu Svazu volí ze svého středu předsednictvo.

2) Předsedou a místopředsedou Svazu mohou být jen výkonní chovatelé.

3) Svaz navenek zastupují a jeho jménem jednají samostatně předseda, místopředseda, ředitel Svazu.
Podepisování za Svaz se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému, nebo napsanému jménu Svazu 
připojí svůj podpis samostatně předseda, nebo místopředseda, nebo ředitel Svazu. 

4) Předseda svolává jednání předsednictva. V případě jeho nepřítomnosti, anebo na základě jeho 
pověření, tak činí místopředseda.

Čl. 11
Revizní komise

1) Revizní komise (dále jen RK) dohlíží na činnost všech Svazových orgánů a kontroluje hospodaření 
Svazu.

2) RK se schází dle potřeby, nejméně 1x do roka.

3) Do RK jsou voleni členové, chovatelé a producenti, kteří řádně plní členské povinnosti.

4) RK je 3-5 členný volený orgán.

5) Kandidáty do RK volí valná hromada. 

6) Předsedu a místopředsedu RK volí ze svého středu členové RK. Předseda a místopředseda RK mají 
právo účasti na jednání předsednictva Svazu.

7) RK může v případě potřeby kooptovat do svého středu  1 - 2 členy.

8) Členství v RK končí před uplynutím funkčního období ze stejných důvodů, jako u členů 
předsednictva. Pokud člen RK ve vyjmenovaných případech (stejné jako u předsednictva - viz čl. 
10, odst. 11,) neukončí členství v RK dobrovolně, potom rozhodne o pozastavení jeho členství v RK
do nejbližší valné hromady svým usnesením schůze RK. V případě předčasného ukončení či 
pozastavení členství v RK, vyzve RK k nástupu do funkce  náhradníka, a nebo dle odst.8, tohoto 
článku stanov, provede kooptaci.

Čl. 12
Rada plemenné knihy

1) Rada plemenné knihy dohlíží na fungování plemenné knihy prasat a šlechtitelského programu.

2) Rada je 5-10 členný orgán, který se řídí řádem plemenné knihy.

3) Jeho členy na návrh ředitele jmenuje předsednictvo Svazu, které též stanovuje přesný počet členů 
rady plamenné knihy. 
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4) Rada si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.

5) Předseda či místopředseda rady plemenné knihy mají právo účastnit se zasedání předsednictva 
Svazu.

6) Rada dává předsednictvu doporučení ve věcech týkajících se fungování plemenné knihy a 
šlechtitelského programu.

Čl. 13
Pracovní komise

1) K řešení specifických úkolů a k realizaci některých činností předsednictvo Svazu jmenuje pracovní 
komise (dále jen komise). Do komisí mohou být v případě potřeby jmenováni odborníci z řad 
nečlenů Svazu. 

2) Komise mohou být jmenovány jako stálé, anebo jako dočasné, tj. do vyřešení úkolu.  

3) Při jmenování členů a odborníků do komise předsednictvo respektuje oprávněné zájmy 
jednotlivých skupin svých členů,  jichž se práce komise převážně týká.

4) Vedením komise pověří předsednictvo předsedu komise ze svých řad.

5) Pro činnost komise vydává předsednictvo závazná pravidla.

6) Úkolem komise je zadané úkoly kvalifikovaně řešit a svěřené činnosti odpovědně plnit. Na základě 
své činnosti vypracovává komise doporučení.

7) Doporučení komise je určeno výhradně předsednictvu Svazu. Doporučení či jejich části mohou být 
zveřejňována pouze se souhlasem předsednictva a to co se týče způsobu i rozsahu.

Čl. 14
Výkonný útvar

1) Výkonný útvar tvoří odborní pracovníci v pracovním poměru.

2)  Výkonný útvar SCHP (dále jen útvar) ve své činnosti realizuje předmět a cíl činnosti svazu. Součástí 
výkonného útvaru je rovněž, ve smyslu platné legislativy, plemenná kniha prasat (dále jen PKP). 

3)  V čele výkonného útvaru stojí ředitel, který odpovídá za činnost  výkonného útvaru,  řídí se 
usneseními valné hromady, úkoly

     stanovenými předsednictvem svazu a platnými právními předpisy.

4)  za chod PKP, dodržování zákonných opatření v této oblasti a dodržování řádu plemenné knihy 
zodpovídá ředitel Ministerstvu Zemědělství.
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Čl. 15
Ochrana dat a údajů

1) Orgány SCHP, ani jednotliví členové či zaměstnanci Svazu, nejsou oprávněni zveřejňovat ani sdělovat
údaje či data o členech Svazu bez jejich souhlasu. Totéž platí o rozsahu, výsledcích a jiných 
okolnostech jejich činnosti.

2) Členové Svazu, zaměstnanci, členové předsednictva, členové RK a komisí, kteří se ve své činnosti 
dostanou do styku s informacemi zneužitelnými v obchodním styku, jsou povinni o těchto 
informacích zachovávat mlčenlivost.

3) Výjimky z ustanovení tohoto článku stanov vyplývají ze zákona 154/2000 Sb., (plemenářský zákon) 
a týkají se zveřejňování výsledků a uznávání, příp. rušení šlechtitelských chovů.

Čl. 16
Závěrečná ustanovení

1) SCHP vznikl na ustavující valné hromadě dne 19. dubna 1990.

2) Svaz zanikne, rozhodne-li se pro jeho zánik 4/5 členů, anebo poklesne - li počet jeho členů pod 
hranici stanovenou zákonem.

3) V případě zániku Svazu chovatelů prasat je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně 
převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Svazu 
chovatelů prasat. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se
zbývající majetek rovným dílem mezi členy Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě.

4) Toto znění stanov schválila valná hromada SCHP dne 8.6.2016  ve Větrném Jeníkově a tímto dnem 
rovněž nabyly účinnosti.

 

...........................................................

Jindřich Macháček,  v. r.
 předseda SCHP.
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