
Informace o podmínkách kandidatury do jednotlivých funkcích SCHČT v roce 2016 
 
Dle platných stanov SCHČT má předsednictvo 9 členů a je voleno na 4 roky. Právo řádného člena 
SCHČT je volit a být volen do orgánů SCHČT. Členové – právnické osoby mohou volit, ale 
nemohou být voleny za členy volených orgánů.  
Do předsednictva jsou voleni tři zástupci do pracovních skupin z Čech a tři zástupci z Moravy a 
Slezska (chovatelská pracovní skupina, pracovní skupina pro propagaci a marketing, pracovní 
skupina pro odchov a výcvik), dva kandidáti na předsedu (druhý kandidát na předsedu je 
automaticky místopředsedou), 9. člena pro dotační politiku, legislativu a vzdělávání. 
Garanti oblastí - garant oblasti je volen členskou schůzí. Předsednictvo určuje hlavní náplň jeho 
práce. Garanti oblastí jsou voleni do 9 chovatelských oblastí: OLOMOUCKO-ZLÍNSKO, 
JIHOMORAVSKÁ (jihomoravský kraj a Vysočina), SEVEROMORAVSKÁ (moravsko-slezský kraj), 
PRAHA, JIHOČESKÁ, SEVEROČESKÁ (liberecký a ústecký kraj), STŘEDOČESKÁ, VÝCHODOČESKÁ 
(královehradecký a pardubický kraj), ZÁPADOČESKÁ (plzeňský a karlovarský kraj). 
Rada plemenné knihy (RPK) je pětičlenná. Její členové musí splňovat podmínky §30 zákona č. 
154/2000Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých 
souvisejících zákonů. Délka jejího funkčního období je 4 roky. Její práva a povinnosti vyplývají z 
ŘPK a ŠP. 
Kontrolní komise (§ 262 - § 264 o.z.) je tříčlenná, volí se na 4 roky. Kontroluje hospodaření 
svazu včetně ročního hospodářského výsledku, dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny 
a vykonává-li spolek činnosti v souladu se stanovami a právními předpisy. V rozsahu působnosti 
kontrolní komise můžou její členové nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů SCHČT 
nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.  
§ 262 o.z., odst. 2) Neurčí-li stanovy další omezení, není členství v kontrolní komisi slučitelné s 
členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora. 
Rozhodčí komise (§ 265 - § 267o.z.) je tříčlenná, volí se na 4 roky. Volený člen musí být zletilý a 
nesmí být členem předsednictva SCHČT. Komise rozhoduje sporné záležitosti z oboru spolkové 
samosprávy, spory mezi členem a spolkem a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze 
spolku. 
§ 266 o.z., odst. 2) Členem rozhodčí komise může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná 
osoba, která ve spolku nepůsobí jako člen statutárního orgánu nebo kontrolní komise. Nenavrhl-
li nikdo vyslovení neplatnosti volby člena rozhodčí komise pro nedostatek bezúhonnosti, platí s 
výhradou změny okolností, že byla zvolena bezúhonná osoba. 
odst. 3) Z činnosti rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by 
mohly bránit rozhodovat nepodjatě. 
 
Dle legislativy ČR: 
§ 159 o.z. odst. 1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s 
nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo 
není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím 
výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. 
(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením 
povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za 
její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě 
nemůže domoci. 
Majetková odpovědnost 
Způsobí-li člen orgánu škodu, kterou nenahradil, může po něm jakýkoli věřitel této právnické 
osoby vymáhat uhrazení své pohledávky až do výše neuhrazené škody - náhrada škody je 
realizována z vlastního majetku daného člena orgánu. 
Zákon č. 418/2011 Sb., § 8 Trestní odpovědnost právnické osoby 
 (1) Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný jejím jménem 
nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak 
a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem 
nebo za právnickou osobu jednat, 



b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou 
uvedenou v písmenu a), 
c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo 
alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, 
nebo 
d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen "zaměstnanec") při plnění 
pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), jestliže jí ho lze přičítat 
podle odstavce 2. 
(2) Právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7, jestliže byl spáchán 
a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), nebo 
b) zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 písm. d) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo 
pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) anebo proto, že 
orgány právnické osoby nebo osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) neprovedly taková 
opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě 
požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců 
nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo 
odvrácení následků spáchaného trestného činu. 
(3) Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická 
osoba jednala způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2. 
 
Možnost kandidovat do orgánů SCHČT 
Řádní členové – fyzické osoby starší 18 let respektující Řád PK ČT a stanovy SCHČT, chovatelé 
dle Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů, vlastnící nebo držící nejméně jednoho koně zapsaného nebo 
evidovaného v PK ČT. 
Dle § 152 o.z. , odst. 2) Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do 
funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen "člen voleného orgánu"), musí být plně 
svéprávná. To platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem voleného orgánu jiné 
právnické osoby. 
 
Náležitosti přihlášky do kandidátky SCHČT 
Přihláška musí obsahovat: 

 jméno a příjmení kandidáta, věk, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu 
 na jakou funkci v SCHČT kandiduje (předseda, člen jednotlivých komisí předsednictva, 9. 

člen předsednictva, člen RPK, člen kontrolní komise, člen rozhodčí komise, grant oblasti) 
 kontakt na kandidáta 

 
K přihlášce kandidát připojí: 

 krátké představení kandidáta – motivační dopis 
 vize a cíle kandidáta pro danou funkci ve vedení SCHČT 
 vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou 

známy překážky volitelnosti  
 
Termín a způsob podání přihlášky 
Přihlášky zasílejte písemně nejpozději do 31.10.2016 na adresu sekretariátu SCHČT: Svaz 
chovatelů českého teplokrevníka z.s., U Hřebčince 479, 397 01 Písek nebo e-mailem: 
info@schct.cz. Přijetí přihlášky na kandidátku bude potvrzeno sekretariátem svazu. 
 
Vzdání se a odvolání kandidatury 
Kandidát se může písemným prohlášením doručeným na adresu SCHČT do 48 hodin před 
zahájením shromáždění vzdát své kandidatury.  
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