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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., jmenované na základě usnesení 

Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14.2.2022, sp.zn. 39 Cm 220/2021, které nabylo 

právní moci dne 26.3.2022, tímto 

 

s v o l á v á 

všechny členy spolku 

 

organizované do nejvyššího orgánu spolku: 

 

KONFERENCE 

 

která se bude konat jako NÁHRADNÍ Konference dne 08.06.2022 od 11:30 –  

ČZU - Centrum pro výuku chovu koní Humpolec, Lužická 468, 39601 Humpolec 

 

 

Program NÁHRADNÍ Konference: 

 

10:30  Administrativní příprava před zahájením 

Prezence příchozích členů při vstupu pro následné ověření usnášeníschopnosti. U 

každého příchozího bude vyžadováno prokázání totožnosti dle platného občanského 

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

10:50  Ukončení administrativní přípravy 

 

11:30                Zahájení Náhradní Konference 

 

1. Zahájení  

2. Ověření usnášeníschopnosti dle výsledků administrativní přípravy 

3. Volba orgánů Konference  

(předseda zasedání, 2 sčitatelé hlasů, pořizovatel a ověřovatel zápisu) 

4. Informace o aktuální situaci spolku 

5. Prezentace návrhu nových stanov spolku (návrh stanov bude k dispozici na 

webových stránkách svazu www.schct.cz alespoň 7 dní před konáním Konference) 

6. Přijetí nových stanov spolku 

7. Představení kandidátů na členy Předsednictva 

8. Volba a odvolání členů Předsednictva 

9. Představení kandidátů na členy Kontrolní komise 

10. Volba členů Kontrolní komise 

11. Představení kandidátů pro Radu plemenné knihy 

12. Volba členů Rady plemenné knihy 

13. Schválení členských příspěvků pro rok 2022 

http://www.schct.cz/
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14. Schválení členských příspěvků pro rok 2023 

15. Sestavení a schválení usnesení Konference 

16. Různé 

 

16.30                Ukončení Náhradní Konference  

 

 

Změna pořadí projednávaných bodů není možná s ohledem na dodržení postupu přijetí nových stanov 

a voleb do orgánů spolku.  

 

Každý člen je podle ust. § 251 zák.č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku, oprávněn účastnit se zasedání a 

požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení 

k předmětu programu zasedání - Konference. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, 

které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je 

poskytnout. 

 

Každý člen je oprávněn nechat se na Konferenci zastoupit na základě písemné plné moci jiným členem 

spolku. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. Zmocněnec je povinen plnou moc předložit 

nejpozději při administrativní přípravě Konference. Vzorová plná moc je zasílána jako příloha 

pozvánky, rovněž ji lze vytisknout na www.schct.cz.   

 

 

Předsednictvo je oprávněno v odůvodněných případech svolanou Konferenci odvolat nebo její konání 

odložit, o čemž bude všechny členy bezodkladně informovat.  

 

Předsednictvo zdvořile zve všechny členy spolku k účasti na NÁHRADNÍ KONFERENCI 

SCHČT. 

 

 

V Písku dne 06.05.2022 

 

 
 

……………………………………………………… 

                                                                                      Ing. Ladislav Krulich 

                                                                                      předseda předsednictva                                                                                       

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce bude probíhat dle aktuálně platných hygienicko - protiepidemických opatření. 

http://www.schct.cz/

