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Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. 
se sídlem U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek  

IČ 601 61 370 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl L, vložka 1850 

 
 

 

P O Z V Á N K A 
 

Předsednictvo spolku Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. řádně zvolené dne 7.12.2016 

v Jihlavě tímto na základě pravomocných rozhodnutí vydaných Vrchním soudem v Praze sp.zn.           

6 Cmo 145/2020 ze dne 3.7.2020 (13 Cm 13/2017 vydaný KS v Českých Budějovicích dne 

10.1.2020), sp.zn. 6 Cmo 338/2019 ze dne 19.2.2020 (13 Cm 168/2017 vydaný KS v Českých 

Budějovicích dne 23.5.2019) a sp.zn. 6 Cmo 268/2020 ze dne 23.2.2021 (13 Cm 97/2017 vydaný KS 

v Českých Budějovicích dne 24.7.2020), dále v souladu s podnětem ke svolání nejvyššího orgánu 

spolku a usnesením Předsednictva ze dne 01.06.2021, jakož i v souladu se stanovami spolku, i 

v souladu s Prohlášením ke svolání shromáždění členské základny spolku ze dne 14.06.2021, tímto 

 

s v o l á v á 

všechny členy spolku 

 

organizované do následujícího orgánu spolku: 

 

                                                      KONFERENCE 

 

a to na společnou schůzi členské základny spolku, 

 

která se bude konat dne 03.08.2021 od 14:00 – Jezdecký areál Zduchovice, Zduchovice 65, 262 

63 Kamýk nad Vltavou. 

 

Důvodem svolání společné schůze členské základny spolku výše uvedeného nejvyššího orgánu  spolku 

je obnova všech funkcí spolku, kdy spolek nemá řádně zvolený statutární orgán (Předsednictvo), 

přestal plnit svoji funkci. Nečinnost spolku a neschopnost orgánů spolku řádně fungovat přímo 

ohrožuje další trvání spolku. Je tak zcela nezbytné, aby všichni členové spolku byli informování 

stávajícími představiteli o aktuálním vývoji ve spolku a zároveň aby bylo novou volbou ustanoveno 

nové Předsednictvo, které bude mít nezpochybnitelný mandát k řešení stávající situace. 

 

Za tímto účelem se ustanovuje následující program společné schůze: 

 

13:30  Zahájení administrativní přípravy před zahájením 

(Prezence příchozích členů při vstupu pro následné ověření usnášeníschopnosti. U 

každého příchozího bude vyžadováno prokázání totožnosti (nejlépe dle platného 

občanského průkazu), případně prokázání oprávnění jednat za člena (dle plné moci). 

13:50  Ukončení administrativní přípravy 

 

14:00                Zahájení společné schůze (zahájení konference) 
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1. Přivítání členů a úvodní slovo ke stávající situaci spolku 

2. Ověření usnášeníschopnosti dle výsledků administrativní přípravy 

3. Volba orgánů společné schůze (předseda zasedání, volební komise, zapisovatel) 

4. Představení (nezávislých) kandidátů na členy Předsednictva 

5. Představení (nezávislých) kandidátů pro Radu plemenné knihy 

6. Představení (nezávislých) kandidátů na členy Kontrolní komise 

7. Představení (nezávislých) kandidátů na členy Rozhodčí komise 

8. Volná diskuze při společné schůzi (bez hlasování) 

Předpokládá se, že předmětem volné diskuze budou příspěvky jednotlivých členů 

či funkcionářů k podnětům na změnu stanov, případně další navrhovaná řešení 

k zajištění řádného fungování spolku. 

9. Volby do jednotlivých orgánů spolku 

10. Sestavení a schválení usnesení z Konference 

17.00                Ukončení společné schůze - Konference  

 

Změna pořadí projednávaných bodů se s ohledem na proces volby jednotlivých orgánů spolku 

nepřipouští. Nebudou-li hlasování daného orgánu přítomni všichni jeho členové, pak se zařazení 

nového bodu k projednání a hlasování nepřipouští. 

 

Každý člen spolku je oprávněn a povinen účastnit se svolané společné schůze. Členové a delegáti 

hlasují dle svých oprávnění v souladu se stanovami. Každý člen je oprávněn nechat se na společné 

schůzi zastoupit na základě písemné plné moci jinou osobou, nejlépe jiným členem spolku. 

Zmocněnec je povinen plnou moc předložit nejpozději při administrativní přípravě společné schůze. 

Vzorová plná moc lze vytisknout na www.schct.cz. 

 

Zvolením nových členů Předsednictva, členů Rady plemenné knihy, členů Kontrolní komise a 

Rozhodčí komise zároveň zanikají funkce všem dosavadním funkcionářům Předsednictva, Rady 

plemenné knihy, Kontrolní komise a Rozhodčí komise.  

 

S ohledem na závažnou situaci spolku si svolavatel vyhrazuje právo neodvolatelnosti konání 

svolané společné schůze jinou osobou. Pouze svolavatel je oprávněn svolanou členskou schůzi 

odvolat nebo její konání odložit. 

 

Svolavatel zdvořile zve všechny členy spolku k účasti na společné schůzi – KONFERENCI 

 

 

V Písku dne 28.06.2021 

 

 
 

……………………………………………………… 

                                                                                      Václava BOUŠKOVÁ 

                                                                                      za přípravný výbor 

                                                                                      pověřený člen předsednictva 

 

 

 

 

 

Akce bude probíhat dle aktuálně platných hygienicko - protiepidemických opatření. 


