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Stanovy občanského sdružení
ASCHK ČR z.s.
Část I.
Základní ustanovení
Článek 1.
Název spolku
Název spolku zní:
Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s.
užívaná zkratka: ASCHK ČR z.s.
Článek 2.
Působnost a sídlo spolku
ASCHK ČR z.s. je spolek samostatných rovnoprávných Svazů chovatelů koní vzniklých za
podmínek a na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Spolek vznikl na základě
provedené registrace Ministerstvem vnitra České republiky pod čj. VSP/1 - 1915/90 – R (dále
jen „spolek“ nebo „ASCHK ČR z.s.“).
Tyto stanovy jsou podřízeny právnímu režimu zák. č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku.
Spolek vyvíjí svoji činnost v souladu s tímto zákonem na území České republiky.
Sídlem spolku je U Hřebčince 479, 397 01 Písek.
Článek 3.
Doba trvání, poslání a úkoly ASCHK ČR z.s.
1. ASCHK ČR z.s. byla založena na dobu neurčitou a je dobrovolným sdružením
rovnoprávných Svazů chovatelů koní, které samostatně a nezávisle vytvářejí a zajišťují
podmínky pro podporu, rozvoj a záchranu chovu koní.
2. ASCHK ČR z.s. je Uznaným chovatelským sdružením podle zákona č. 154/2000 Sb. pro
plemena, kterým vede plemennou knihu (dále rovněž „PK“). Pro odborné svazy zastupující
tato plemena a ostatní sdružené svazy vyvíjí následující činnosti: vydává časopis KONĚ,
vykonává a koordinuje výstavní, propagační, osvětovou, poradní a vzdělávací činnost.
Vykonává další činnosti na základě uzavřených smluv.
3. Každý sdružený Svaz chovatelů koní si zachovává samostatnou právní subjektivitu podle
znění svých vlastních stanov.
4. ASCHK ČR z.s. je reprezentantem sdružených Svazů chovatelů koní pro které je Uznaným
chovatelským sdružením, a to zejména vůči orgánům a institucím ČR. U ostatních sdružených
svazů koordinuje a projednává návrhy legislativních a jiných opatření, které se týkají jejich
zájmů, případně vykonává činnosti dle uzavřených smluv.
5. ASCHK ČR z.s. shromažďuje, vyhodnocuje, propaguje a pomáhá zavádět osvědčené
zkušenosti a znalosti, kterých může být využito ve prospěch sdružených Svazů chovatelů
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koní. Pro tyto účely též navazuje partnerskou spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty,
zahraničními a mezinárodními organizacemi.
6. Na základě statutu Uznaného chovatelského sdružení, vede plemenné knihy jednotlivých
uznaných plemen koní.
7. Jednotlivé odborné svazy vypracovávají v rámci plemene šlechtitelské programy, chovné
cíle, řády plemenné knihy a pravidelně vyhodnocují výsledky šlechtitelských programů.
Část II.
Členství v ASCHK ČR o.s.
Článek 4.
Vznik členství, jeho druhy a seznam členů
1.

Členství v ASCHK ČR z.s. může být řádné, nebo čestné.

2.
Řádnému členovi náleží veškerá práva a povinnosti spojená s jeho členstvím ve
spolku. Řádným členem se stane pouze právnická osoba - Svaz chovatelů koní, pokud o to
požádá, vysloví souhlas se stanovami ASCHK ČR z.s. a jeho přijetí potvrdí valná hromada
ASCHK ČR z.s. Podmínkou vzniku členství je dále skutečnost, že žadatel je spolkem ve
smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a jeho stanovy nejsou v rozporu se
stanovami ASCHK ČR z.s.
3.
Písemná přihláška k přijetí za člena ASCHK ČR z.s. musí být podepsána alespoň
dvěma k tomu oprávněnými nebo zmocněnými zástupci žadatele a jejich podpisy musí být
úředně ověřeny. Součástí žádosti musí být prohlášení žádajícího Svazu chovatelů koní, že
souhlasí se stanovami ASCHK ČR z.s., které bude respektovat a dodržovat, jakož i doklad o
zaplacení ročního členského příspěvku. Pokud valná hromada nově přijatého řádného člena
ASCHK ČR z.s. nepotvrdí, jeho členství nevznikne a bezprostředně poté mu bude vrácen
zaplacený roční příspěvek. Návrh na potvrzení členství nového subjektu v ASCHK ČR z.s.
předkládá valné hromadě kolegium ASCHK ČR z.s. se svým stanoviskem.
4.
Čestným členem spolku se může stát právnická osoba, která bude přijata za čestného
člena valnou hromadou. Čestný člen může být volen do orgánů spolku, nemůže však volit do
orgánů spolku a hlasovat o stanovách spolku; v ostatních záležitostech má hlas jako řádný
člen. Čestný člen neplatí členské příspěvky.
5.
Člena ASCHK ČR z.s. při výkonu jeho členství nebo funkce zastupuje jeho statutární
orgán, nebo jím písemně zmocněný zástupce.
6.
Spolek vede seznam řádných členů v abecedním pořadí, ve kterém prezident spolku
provádí zápisy na základě rozhodnutí valné hromady o nových členech a v případě zániku
členství člena pak i výmazy.
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7.
Spolek vede seznam čestných členů v abecedním pořadí, ve kterém prezident spolku
provádí zápisy na základě rozhodnutí valné hromady o nových členech a v případě zániku
členství člena pak i výmazy.
8.
Seznamy členů jsou k dispozici k nahlédnutí všem členům spolku u prezidenta spolku.
Každý nahlížející je odpovědný za ochranu dat v seznamech uvedených. Seznamy členů jsou
neveřejné.
9.
Spolek je povinen k žádosti člena spolku vydat každému členovi, a to i bývalému, na
jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů, které obsahuje údaje o jeho osobě, popř.
potvrzení, že tyto údaje o jeho osobě byly vymazány.
10.
Seznam čestných členů je veden odděleně od seznamu řádných členů spolku, přičemž
čestný člen může požadovat pouze výpisy z tohoto seznamu čestných členů, jak je uvedeno
shora.
11.
Za aktuálnost údajů obsažených v seznamech členů odpovídají jednotliví členové.
Členové spolku musí hlásit jakékoli změny v údajích.
Článek 5.
Základní členská práva
Každý řádný člen ASCHK ČR z.s. má tyto základní členská práva:
a) vysílat své zástupce (delegáty) na valnou hromadu ASCHK ČR z.s., hlasovat na ní, podílet
se na činnosti a programu ASCHK ČR z.s., volbě jeho orgánů a právo být volen do těchto
orgánů.
b) podílet se na všech výhodách, které ze členství a z činnosti ASCHK ČR z.s. vyplývají
c) podávat návrhy, podněty, náměty a připomínky k činnosti ASCHK ČR
d) vzhledem k tomu, že ASCHK ČR z.s. předkládá 2 rozpočty, o 1. hlasují jen delegáti
zastupující odborné svazy, pro které je ASCHK ČR z.s. uznaným chovatelským sdružením a
o 2. všichni přítomní delegáti.
e) u plemen, pro které je ASCHK uznaným chovatelským spolkem spolupracuje na
plemenářské práci s danými chovatelskými svazy.
Článek 6.
Základní členské povinnosti
Každý člen ASCHK ČR z.s. má tyto základní povinnosti:
a) řádně a včas zaplatit roční členský příspěvek jehož výši a splatnost stanoví svým usnesením
na další kalendářní rok valná hromada
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b) dodržovat stanovy ASCHK ČR z.s., a řádně plnit usnesení orgánů ASCHK ČR z.s. a hájit
a prosazovat jeho zájmy
c) umožnit kontrolní komisi ASCHK ČR z.s. ověření podkladů o věcech rozhodných pro
stanovení výše ročního členského příspěvku
Článek 7.
Zánik členství v ASCHK ČR z.s.
Členství v ASCHK ČR z.s. zaniká:
a) písemnou výpovědí členství ze strany sdruženého Svazu chovatelů koní doručenou prezídiu
ASCHK ČR z.s.
b) zánikem sdruženého Svazu chovatelů koní jako právnické osoby
c) nezaplacením ročního členského příspěvku ve stanoveném termínu a stanovené výši ani
přes výzvu s dodatečnou lhůtou 10 dnů
O zrušení členství z tohoto důvodu deklaruje prezidium ASCHK ČR z.s., které o tom
informuje nejbližší valnou hromadu ASCHK ČR z.s. Člen, jehož členství zaniklo z důvodů c)
se může proti tomuto s uvedením důvodů odvolat ke kontrolní komisi ASCHK ČR z.s., která
musí odvolání člena projednat na svém nejbližším zasedání. Odvolání nemá odkladný účinek.
Rozhodnutí kontrolní komise ASCHK ČR z.s je konečné.
d) zánikem ASCHK ČR z.s. jako právnické osoby
e) dohodou mezi svazem a ASCHK ČR z.s.
f) vyloučením.
Člen, jehož členství zaniklo, nemá právo na vrácení členského příspěvku, a to ani poměrně.
Článek 8.
Vyloučení člena
Kolegium ASCHK ČR z.s. má právo svým usnesením vyloučit některého ze svých členů, a to
v tom případě, že bude hodnověrně zjištěno a doloženo, že tento člen porušil závažným
způsobem stanovy ASCHK ČR z.s., neplní přijatá usnesení orgánů ASCHK ČR z.s., nebo se
dopustil jiného jednání, které poškozuje dobré jméno a činnost ASCHK ČR z.s.
Proti tomuto usnesení se může člen s uvedením důvodů odvolat k nejbližší valné hromadě,
odvolání má odkladný účinek a prezidium ho předloží nejbližší valné hromadě s věcným
zdůvodněním. Valná hromada rozhodne s konečnou platností o vyloučení z řad členů ASCHK
ČR z.s. nebo o zrušení usnesení prezidia.
Právo dotčeného řádného člena ASCHK ČR z.s. dovolat se ochrany u příslušného soudu
zůstává zachováno.
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Část III.
Orgány ASCHK ČR z.s., jejich působnost a postavení
Článek 9.
Orgány ASCHK ČR z.s.
Orgány ASCHK ČR z.s. jsou:
a) valná hromada delegátů ASCHK ČR z.s.
b) kolegium zástupců ASCHK ČR z.s.
c) prezidium ASCHK ČR z.s.
d) kontrolní komise ASCHK ČR z.s.
Článek 10.
Valná hromada delegátů
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ASCHK ČR z.s. a schází se nejméně jedenkrát
ročně.
2. Právo účasti na valné hromadě ASCHK ČR z.s. mají delegáti řádných a čestných členů.
Způsob, jakým zvolí členové své delegáty, stanoví před každou valnou hromadou prezidium.
3. Valnou hromadu svolává prezidium ASCHK ČR z.s. na základě svého usnesení, nebo
pokud o to požádá alespoň 1/3 členů ASCHK ČR z.s. žádostí doručenou prezídiu ASCHK ČR
z.s..
4. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou všem delegátům ASCHK ČR z.s. na
poslední známou adresu, a to minimálně 10 dní před termínem konání valné hromady.
5. Účastníci valné hromady se zapisují do prezenční listiny dle svazové příslušnosti, kde je
uvedeno jméno delegáta, a kde se po ověření totožnosti delegát podepíše.
Vyložení prezenčních listin zajistí prezidium.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li v hodinu jejího zahájení přítomno alespoň 50 %
všech delegátů s právem hlasovat. Nesejde-li se ve stanovenou hodinu valná hromada, koná
se náhradní valná hromada s nezměněným programem jednání za dvě hodiny bez ohledu na
počet přítomných členů.
6. Valnou hromadu zahájí prezident, případně viceprezident, nebo jiný člen kolegia zástupců
pověřený k tomu prezidiem. Ten zajistí volbu předsedy valné hromady, volbu zapisovatele,
dvou ověřovatelů zápisu a usnesení z valné hromady.
Valná hromada rozhoduje o počtu skrutátorů (sčítačů hlasů).
Sčítání hlasů provádí v průběhu jednání zvolení skrutátoři.
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7. Jednání valné hromady se dále řídí jednacím a hlasovacím řádem valné hromady, kterou
předkládá prezidium a schvaluje ho valná hromada bezprostředně po zahájení jednání.
Článek 11.
Působnost valné hromady
Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
a) stanovení hlavních směrů činnosti a koncepce
b) schvalování, rušení a změny stanov ASCHK ČR z.s. a určení symboliky
c) volba a odvolání prezidenta a viceprezidentů ASCHK ČR z.s., předsedy a členů kontrolní
komise ASCHK ČR z.s.
d) projednání a schválení výroční zprávy o činnosti, stavu majetku a hospodaření ASCHK ČR
z.s. a přijímá rozhodnutí a schvaluje rozpočet ASCHK ČR z.s.
e) projednání zprávy kontrolní komise
f) potvrzování přijetí nových řádných a čestných členů ASCHK ČR z.s. a rozhodování o
dalších členských otázkách, pokud není těmito stanovami upraveno jinak
g) rozhodování o zániku ASCHK ČR z.s. a o způsobu vypořádání jejího majetku
h) rozhodování o otázkách v souvislosti s nabýváním nebo zcizováním majetku ASCHK ČR
z.s., a to jak věcí movitých, tak věcí nemovitých, pokud není tato otázka přenesena do
kompetence prezidia.
i) schvalování klíče ke stanovení výše ročních členských příspěvků a termínů jejich úhrady od
jednotlivých členů
j) rozhodování o přenesení působnosti a pravomoci valné hromady na prezidium ASCHK ČR
z.s.
k) rozhodování o všech dalších otázkách, které si ke svému rozhodování vyčlení.
Článek 12.
Kolegium zástupců ASCHK ČR z.s.
1.Kolegium zástupců je orgánem ASCHK ČR z.s. mezi jednotlivými zasedáními valné
hromady, který zajišťuje a koordinuje činnost ASCHK ČR z.s.
2. Při své práci se řídí především stanovami ASCHK ČR z.s., usneseními valné hromady a
podmínkami, které vyplývají z obecně závazných platných právních předpisů.
3. V čele kolegia zástupců stojí prezident, který zastupuje ASCHK ČR z.s. navenek, a
viceprezidenti.
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Členy kolegia zástupců jsou dále jeden delegát pověřený členským svazem s počtem členů
od 50 do 300, dva delegáti pověření členským svazem s počtem členů nad 300 a tři delegáti
pověření členským svazem s počtem členů nad 500. Dalšími členy jsou zástupci odborných
svazů (které nemají více než 50 členů) s počtem 1 zástupce za svaz.
4. Každý člen kolegia zástupců má jeden rozhodující hlas, řídící schůze, kterým je prezident a
v jeho nepřítomnosti viceprezident má v případě rovnosti hlasů hlasy dva.
5. Jednání kolegia zástupců se svolává dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
6. Prezident odpovídá za činnost a organizaci práce kolegia zástupců valné hromadě.
7. Pro technické zabezpečení chodu ASCHK ČR z.s., kolegium jmenuje výkonného
tajemníka.
Výkonný tajemník je podřízen prezidentovi. Další odpovídající administrativní aparát, který
zajišťuje administrativní a organizační záležitosti ASCHK ČR z.s. je řízen výkonným
tajemníkem. K výkonu této činnosti je oprávněno udělit těmto pracovníkům odpovídající
plnou moc, a to v souladu a způsobem uvedeným v čl. 18, bod. 2. těchto stanov.
8. Hlasování v kolegiu zástupců se řídí stejnými zásadami jako na Valné hromadě.
Článek 13.
Pravomoci kolegia zástupců.
Kolegium plní zejména tyto úkoly:
a) hledá cesty a zasazuje se o plnění poslání ASCHK ČR z.s. ke prospěchu sdružených
Svazů chovatelů koní.
b) schvaluje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu a rozpočtu pro valnou hromadu
c) kontroluje činnost prezidia operativní plnění schváleného plánu, rozpočtu a usnesení valné
hromady
d) registruje žádosti nových členů o přijetí do ASCHK ČR z.s. a předkládá žádost ke
schválení Valné hromadě
e) rozhoduje o vyloučení člena v ASCHK ČR z.s. v souladu s těmito stanovami, jakož i
deklaruje zrušení členství z důvodu nezaplacení ročního členského příspěvku
f) rozhoduje o otázkách v souvislosti s nabýváním prodejem, vyřazením nebo zcizováním
majetku ASCHK ČR z.s., a to jak věcí movitých, tak věcí nemovitých, a to do výše
500.000,- Kč
g) rozhoduje o dalších otázkách, které mu byly svěřeny do působnosti valnou hromadou

Článek 14.
9

Prezidium ASCHK ČR z.s.
1.Prezidium je výkonným a kolektivním statutárním orgánem, který zajišťuje a koordinuje
činnost ASCHK ČR z.s.
2. Při své práci se řídí především stanovami ASCHK ČR z.s., usneseními kolegia zástupců a
valné hromady a podmínkami, které vyplývají z obecně závazných platných právních
předpisů.
3. Prezidium je 5. členné a je složeno z prezidenta a 4 viceprezidentů.
4. Každý člen prezidia má jeden hlas. Prezident má v případě rovnosti hlasů hlasy dva.
5. Jednání prezidia svolává prezident dle potřeby.
6. Prezidium je voleno valnou hromadou.
Článek 15
Pravomoci a povinnosti prezidia
1. Prezidium rozhoduje operativní záležitosti spojené s chodem ASCHK ČR z.s.
Prezidium:
a) zajišťuje plnění úkolů stanovených VH a kolegia zástupců
b) řídí činnost výkonného tajemníka a administrativního aparátu
c) je odpovědno za finanční situaci ASCHK ČR z.s. a přijímá finanční rozhodnutí
d) stanovuje skutečnosti rozhodné pro stanovení výše ročního členského příspěvku a tento
návrh předkládá ke schválení valné hromadě
e) přijímá rozhodnutí o rozpočtovém provizoriu ASCHK ČR z.s. v případě, že rozpočet nebyl
schválen valnou hromadou
f) reprezentuje zastupitelskou roli ASCHK ČR z.s. vůči orgánům státní správy, obcí a měst a
vůči všem dalším subjektům
g) hledá cesty a zasazuje se o plnění poslání ASCHK ČR z.s. ke prospěchu sdružených
Svazů chovatelů koní
h) rozhoduje o otázkách v souvislosti s nabýváním prodejem, vyřazením nebo zcizováním
majetku ASCHK ČR z.s., a to jak věcí movitých, tak věcí nemovitých, a to do výše
200.000,- Kč
i) zajišťuje prostřednictvím prezidenta, viceprezidentů a výkonného tajemníka vzájemně
výhodnou spolupráci s institucemi, právnickými a fyzickými osobami, které hodlají
podporovat zájmy, činnost a potřeby ASCHK ČR z.s.
j) zajišťuje archivaci a dokumentaci všech důležitých materiálů a listin právní a
ekonomické povahy, uchovává seznam řádných a čestných členů a potvrzuje jejich
členství
2. Prezidium rozhoduje o dalších otázkách, které mu byly svěřeny do působnosti valnou
hromadou.
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3. Prezidium nesmí činit rozhodnutí poškozující jednotlivé členské svazy v jejich právech a
oprávněných zájmech.

Článek 16.
Kontrolní komise
Kontrolní komise je orgánem pro provádění kontroly a přezkoumávání ekonomických a
právních rozhodnutí jakož i konkrétních činností uskutečňovaných v rámci ASCHK ČR z.s..
Oprávnění kontroly se vztahuje na všechny orgány, funkcionáře a pracovníky ASCHK ČR
z.s., a to pro všechny případy vyplývající z jejich oprávnění přijímat rozhodnutí, nebo
finanční či jiná plnění. Nedílnou součástí kontrolní činnosti je i dodržování stanov a
jednotlivých usnesení orgánů ASCHK ČR z.s.
Kontrola vůči sdruženým členským Svazům chovatelů koní může být provedena jen v
souladu s těmito stanovami.
Člen prezidia nemůže být současně členem kontrolní komise a naopak.
Předsedu a členy kontrolní komise volí valná hromada na návrh kolegia zástupců ASCHK ČR
z.s. a je pětičlenná (minimálně 3 členové jsou členy svazů, kterým vede ASCHK ČR z.s. PK).
Způsob volby se děje zpravidla aklamací ke každému členu zvlášť, po jeho stručném
představení. Způsob volby si může valná hromada stanovit odlišně.
Jednání kontrolní komise se řídí vlastním Jednacím řádem schváleným valnou hromadou
ASCHK.
Článek 17.
Volební období orgánů ASCHK ČR z.s., způsob rozhodování
1. Volební období orgánů ASCHK ČR z.s. je čtyřleté, pokud valná hromada nerozhodne
jinak.
2. Do funkce prezidenta, viceprezidentů, člena prezidia, předsedy a členů kontrolní komise
může být zvolena jen osoba, která je členem sdruženého Svazu chovatelů koní. Pokud taková
osoba po své volbě ztratí své členství, rozhodne prezidium svým usnesením, u člena kontrolní
komise pak kontrolní komise, o jeho uvolnění nebo setrvání ve funkci do nejbližší valné
hromady.
Pokud taková osoba bude příslušným rozhodnutím uvolněna, kooptuje ten orgán, kterého byl
členem, člena náhradního, a to až do nejbližší valné hromady.
Kooptace za uvolněné členy, kteří jsou voleni valnou hromadou (prezident, viceprezidenti,
členové prezidia, předseda a členové kontrolní komise) je možná však pouze do 1/3 počtu
volených členů příslušného orgánu. Pokud by toto kritérium bylo překročeno, je nutné
nejpozději do 30 dnů od zjištění této skutečnosti svolat mimořádnou valnou hromadu, která
provede doplňující volbu do těchto orgánů.
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3. Veškerá usnesení při zasedání orgánů ASCHK ČR z.s. se přijímají zásadně nadpoloviční
většinou hlasů přítomných oprávněných členů.
V případě rozhodnutí o zániku ASCHK ČR z.s. a způsobu vypořádání jejího majetku je však
nutný souhlas kvalifikované většiny, tj. nejméně 2/3 hlasů přítomných členů valné hromady.
4. Nepřijme-li valná hromada rozhodnutí o rozpočtu ASCHK ČR z.s., je prezidium oprávněno
přijmout rozpočtové provizorium na nejbližší období, minimálně do svolání mimořádné valné
hromady a je povinno svolat do tří měsíců mimořádnou valnou hromadu, která o rozpočtu
rozhodne.

Část IV.
Právní postavení a majetek ASCHK ČR z.s.
Článek 18.
Právní postavení
1. ASCHK ČR z.s. je samostatným a nezávislým občanským spolkem s právní subjektivitouje právnickou osobou. Svým jménem může nabývat práv a zavazovat se k povinnostem a má
samostatnou majetkovou odpovědnost. Ke splnění svých úkolů může též používat národního,
nebo jiného majetku, který jí byl smluvně předán do užívání.
2. ASCHK ČR z.s. zastupují prezident a viceprezident nebo dva viceprezidenti společně.
Jde-li o právní úkon, pro který je předepsána obecně závaznými právními předpisy písemná
forma, pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje podpis nejméně dvou oprávněných členů
kolegia zástupců ASCHK ČR z.s.
3. ASCHK ČR z.s. je pokračovatelem ASCHK.
Článek 19.
Majetek ASCHK ČR z.s.
1. Majetek ASCHK ČR z.s. tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdroje
majetku jsou:
a) členské příspěvky, jejich výši a splatnost určí valná hromada
b) mimořádné příspěvky čestných členů
c) příjmy z hospodářské činnosti
d) příspěvky, podpory a dotace od státních, družstevních a soukromých podniků či institucí,
od obcí a měst, spolků a od fyzických osob
e) dary a dědictví.
2. K zabezpečení svých hospodářských funkcí, zvláště pak za účelem aktivování vlastních
zdrojů, může prezidium rozhodnout o založení vlastního obchodní společnosti, nebo o
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založení společného podniku s jinou právnickou nebo fyzickou osobou. O tomto rozhodnutí
prezidium informuje nejbližší valnou hromadu.
3. Prezidium může z části aktivních rozpočtových výsledků vytvářet rezervní fond pro účely
rychlé hospodářské pomoci sdruženým Svazům chovatelů koní, které se dostaly bez svého
zavinění do tíživé hospodářské situace. Tato pomoc může mít výhradně formu valorizované
návratné půjčky na základě smlouvy.
4. Veškeré náklady na činnost orgánů ASCHK ČR z.s. a jejich pomocných orgánů se hradí z
majetku ASCHK ČR z.s. po doložení jejich účelnosti. Tyto náklady podléhají revizi kontrolní
komise a musí být součástí kontrolní zprávy pro valnou hromadu.

Část V.
Článek 20.
Platnost a účinnost stanov
1. Ruší se platnost veškerých předchozích stanov ASCHK ČR z.s.
2. Tyto stanovy ASCHK ČR z.s. byly v úplném znění schváleny valnou hromadou dne
27.4.2017 a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení.

V Kladrubech dne 27. 4. 2017.
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