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Stanovy Cechu podkovářů ČR z.s.  
Preambule 
 
Cech podkovářů (dále jen Cech) je profesním zapsaným spolkem fyzických a právnických osob z oboru 
podkovářství, podnikajících na území České republiky a v zemích Evropské unie. 
 
Cech byl založen dne 25.1.2001 dle ust. § 69 z.č. 455/1991 Sb.,ve znění platných novel - Živnostenský 
zákon a dle z.č. 83/1991 Sb., ve znění platných novel o sdružování občanů a vznikl registrací u 
Ministerstva vnitra České republiky jako Živnostenské společenstvo podkovářů. Trvání Cechu není 
nijak časově omezeno.  
 
Cech je založen za účelem podpory a hájení společných zájmů fyzických a právnických osob 
podnikajících v oboru podkovářství, kteří jsou členy spolku.  
 
Cech byl založen za účelem zvýšení odborné úrovně živností a řemesla podkovářství, stejně jako 
povznesení etické úrovně jeho členů. 
 
Cech spolupracuje s organizacemi ve školství a celoživotním vzdělávání z hlediska podílení se na 
učebních osnovách pro výuku řádného provozování této živnosti a odborné výuce podkovářského 
řemesla. 
 

I. 
Obecná ustanovení 

 
1. Název spolku:    Cech podkovářů ČR z.s. 

 
2. Sídlo spolku:   Koretina 320/17, Lelekovice u Brna PSČ: 664 31, okres: Brno – venkov 

 
3. Identifikační číslo:  265 30 813 

 
4. Územní působnost:  Česká republika a země EU  

 
5. Právní postavení spolku:        
a) Cech podkovářů z.s. je právnickou osobou. Je vedený jako spolek u Krajského obchodního 

soudu v Brně, spisová značka L 8555. 
 

b) Cech je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, jejichž předmětem činnosti je 
řemeslná živnost dle z.č. 455/1991 Sb. – podkovářství. 

 
c) Cech je samostatným právním subjektem, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese 

odpovědnost za své závazky, vyplývající z těchto vztahů.   
 

d) Cech respektuje právní postavení svých členů a neodpovídá za jejich závazky. 
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II.  
Předmět hlavní činnosti a účel Cechu podkovářů ČR z.s. 

Cech podkovářů ČR z.s.: 

a) prosazuje a hájí profesní zájmy svých členů – podkovářů a vytváří optimální podmínky pro jejich 
podnikání a prosazení na podkovářském trhu, 

b) působí na své členy tak, aby svojí činností a zejména kvalitou odvedené podkovářské práce, 
bylo jméno Cechu vyslovováno s respektem a uznáním,  

c) v rámci zvýšení odborné úrovně podkovářské živnosti na území České republiky zabezpečuje 
vzdělávání a aktuální informovanost hospodářských subjektů a osob zabývajících se 
podkovářstvím, chovem koní a souvisejícími činnostmi, to vše v souladu s platnou legislativou a 
welfare koní, 

d) zabezpečuje všestrannou propagaci podkovářského řemesla v chovu koní v ČR, obnovení 
stavovské cti a mistrovských zkoušek, zvýšení prestiže podkovářského řemesla, 

e) iniciativně se podílí na tvorbě a zdokonalování zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů, 
které ovlivňují podnikání v podkovářství a ochranu chovu koní, 

f) pořádá pravidelné odborné semináře vedené předními evropskými a světovými lektory 
v podkovářství, 

g) spolupracuje s Fakultou veterinárního lékařství v Brně, Klinikou chorob koní, a Veterinární 
klinikou v Heřmanově Městci, které jsou garanty pořádaných seminářů z hlediska zdraví koně a 
veterinární medicíny, 

h) prosazuje systém začlenění prvků duálního systému vzdělávání, především realizací 
odborného výcviku a praxe studentů s podkovářskými odborníky v chovatelských a jezdeckých 
subjektech 

i) zabezpečuje praktickou výuku studentů PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. v rámci celoživotního  
vzdělávání pro profesní kvalifikace Pomocník podkováře, Europodkovář a Podkovář specialista, 
podílí se na přípravách a průběhu podkovářských zkoušek, 

j) spolupracuje s organizacemi ve školství v rámci celoživotního vzdělávání a Svazy chovatelů 
koní v ČR z hlediska podílení se na učebních osnovách v souladu se současnou praxí pro 
výuku řádného provozování této živnosti, 

k) spolupracuje s pracovníky Sektorové rady zemědělství a ostatními organizacemi při tvorbě 
profesních kvalifikací v oborech podkovářství a pravidel správné podkovářské praxe,  

l) zajišťuje pro své členy potřebné informace z podnikatelské, zaměstnavatelské a profesní sféry, 
které jim předává prostřednictvím webových stránek Cechu www.podkovari.com, digitálních 
nosičů nebo odborných sylabů, 

m) zastupuje zájmy svých členů v mezinárodních organizacích a plní povinnosti z toho vyplývající, 
n) napomáhá navazovat přímé styky našich a zahraničních vzdělávacích a podnikatelských 

subjektů pro členy Cechu a studenty PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o., 
o) sleduje světové trendy i rozvoj podkovářského oboru, poznatky rozšiřuje tak, aby mohly být 

členy Cechu účelně využívány, 
p) v rámci programů národních a evropských dotací a Programu rozvoje venkova tvoří a přímo 

realizuje vzdělávací projekty, nebo na nich spolupracuje s ostatními tuzemskými i zahraničními 
subjekty, 

q) může uzavírat s jinými spolky, v případě, že je to pro sdružení prospěšné, smlouvy o 
součinnosti za účelem dosažení společných zájmů. 

 

 

http://www.podkovari.com/
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III. 
Finanční prostředky 

 
Činnost Cechu podkovářů je provozována ze zdrojů:  

- z členských příspěvků,  
-  z darů, 
- z ostatních podpor  - např. z národních dotací nebo dotací EU 

 
IV.  

Vznik a zánik členství v ŽSP 
 

O přijetí členů rozhoduje výkonný výbor a výsledek rozhodnutí dává na vědomí členské schůzi. Členem 
Cechu se může stát jako:  
 
A) registrovaný člen 
1.  Fyzická osoba, která je:  

- starší 18 let, bezúhonná  
- předloží buď živnostenské oprávnění s předmětem činnosti podkovářství,  
- nebo je u osoby s tímto předmětem činnosti v pracovním poměru, a předloží o tomto doklad   
- nebo má splněnou alespoň jednu platnou profesní kvalifikaci z následujících:  Pomocník 
     podkováře 41-039-E, Europodkovář 41-031-H, Podkovář specialista 41-040-M dle Národní  

      soustavy kvalifikací (Zákon 179/2006 Sb. O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). 
 
2.  Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je činnost podkovářství a předloží aktuální výpis z 
    obchodního rejstříku. Tito členové mají hlasovací právo při zachování zásady 1 člen = 1 hlas a 
    zastupuje je statutární orgán právnické osoby. 
 
3.  Cizí státní příslušník se může stát členem po schválení Členskou schůzí Cechu a dodržení
 všech ostatních ustanovení těchto stanov  
 
B) evidovaný člen  
Jedná se o studenty PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. a další členy, kteří sami aktivně nevykonávají 
podkovářskou činnost, třebaže k tomu mohou být odborně způsobilí a mají zájem být informováni o 
činnosti sdružení, eventuelně se zúčastňovat akcí pořádaných Cechem. Tito členové nemají hlasovací 
právo a nejsou povinni platit členské příspěvky.  
 
C) Vznik členství   
Členství v Cechu vznikne dnem, kdy uchazeče výkonný výbor spolku zapíše do seznamu svých členů, 
na základě písemné žádosti uchazeče a po předložení požadovaných dokladů a úhrady poplatku za 
zápisné. Kdo se uchází o členství v Cechu, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se 
stane členem Cechu.  
 
D) Zánik členství  
Členství v Cechu zanikne dnem, kdy člena výkonný výbor vymaže ze seznamu členů, a to na základě:  

- jeho vlastní žádosti o ukončení členství,  
- na základě rozhodnutí Členské schůze o kárném trestu, 
- nezaplacením členských příspěvků v období dvou let, 
- úmrtím člena - fyzické osoby, členství nepřechází na právního nástupce, 
- zánikem člena - právnické osoby, členství nepřechází na právního nástupce 
- v případě zániku členství nemá člen majetková ani jiná práva vůči Cechu 
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E) Evidence členství  

- Cech vede seznam členů prostřednictvím sekretariátu, 
- zápis a výmaz ze seznamu členů vede pracovník sekretariátu, 
- každý člen a to i bývalý má právo na svou žádost obdržet výpis ze seznamu členů, popřípadě  

potvrzení, že jeho údaje byly vymazány, 
- informace o členech jsou zveřejňovány na webových stránkách www.podkovari.com, bez 

informací o IČ a DIČ,  
 

V.  
Práva a povinnosti členů 

 
A) Člen má zejména tato práva:  

- podílet se aktivně na činnosti Cechu,  
- účastnit se členské schůze Cechu,  
- volit a být volen do orgánů Cechu,  
- být pravidelně informován o činnosti Cechu,  
- využívat zvýhodnění člena při službách poskytovaných Cechu,  
- obracet se na orgány Cechu při řešení vzniklých problémů,  
- účastnit se na odborných akcích, které Cech pořádá 
- využívat služeb Cechu. 
- aktivně se zapojit do činností Cechu 
- používat jako referenční a propagační argument označení „Člen Cechu podkovářů ČR z.s. 

 
B) Člen je povinen: 

- dodržovat stanovy a přijatá usnesení orgánů Cechu, 
- spolupracovat při výkonu činnosti orgánů Cechu, 
- napomáhat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí při plnění programu a rozvíjení další  
 činnosti Cechu, 
- chránit zájmy Cechu a jejích členů svou profesní odborností, svým vystupováním a jednáním,  
- zaplatit členské příspěvky podle finančního řádu, 
- pracovat tak, aby svojí činností a zejména kvalitou odvedené podkovářské práce, bylo jméno 

Cechu vyslovováno s respektem a uznáním, 
- na základě vyžádání výkonného výboru předkládat informace o své činnosti, 
- dbát o své další odborné vzdělávání účastí na odborných seminářích a workshopech a 

sledováním novinek v oboru, 
- dodržovat etický kodex podkováře a dobré obchodní mravy 

 
VI.  

Orgány a organizační struktura 
 

1. Členská schůze  
2. Výkonný výbor 
3. Předseda  
4. Sekretář 

 
 
 
 
 

http://www.podkovari.com/
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1.   Členská schůze  

- je vrcholným orgánem sdružení a je svolávána a řízena předsedou podle potřeby, nejméně 
jedenkrát za rok, členové jsou informováni o termínu konání, místě a programu jednání, 
písemnou pozvánkou, která jim bude zaslána minimálně 30 dnů před termínem konání členské 
schůze, 

- členové Cechu mají právo předkládat členské schůzi své návrhy,  
- členská schůze je usnášeníschopná za každého počtu nadpoloviční většiny delegátů,  
- usnesení a návrhy jsou přijaty, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. 

 
Do výlučné pravomoci členské schůze patří: 

- volba výkonného výboru, 
- rozhodnutí o změnách stanov, 
- rozhodnutí o vytvoření a změnách vnitřních předpisů Cechu, 
- schválení programu Cechu podkovářství na další období, 
- schválení rozpočtu Cechu, 
- rozhodnutí o ukončení činnosti Cechu, 
- schválení činnosti a přijetí opatření výkonného výboru Cechu mezi jednotlivými členskými 

schůzemi, 
- rozhoduje o vytvoření sociálního či jiného fondu, 
- rozhoduje o změnách stanov, 
- stanoví výši členských příspěvků na jednotlivé roční období,  
- rozhoduje o vyloučení člena Cechu. 

 
Zasedání členské schůze:  

- členské schůzi předsedá a zasedání řídí předseda Cechu, v jeho nepřítomnosti výkonným 
výborem pověřená osoba,  

- předsedající zajistí sepsání prezenční listiny, ve které musí být vedle názvu člena uvedeno 
jméno účastníka a podpis přítomného, 

- když je zasedání usnášeníschopné, navrhne předseda zapisovatele a dva ověřovatele,  
- z jednání se pořizuje usnesení a zápis, který obsahuje místo, dobu konání, popis 

projednávaných bodů programu, rozhodnutí o schválení usnesení (schváleno – neschváleno, 
v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedy), 

- členové výkonného výboru zabezpečí vyhotovení usnesení členské schůze a zápisu do 30-ti 
dnů po konání členské schůze, 

- dokumenty podepisuje předseda spolku, zapisovatel a ověřovatelé, 
- v případě, že členská schůze není usnášeníschopná, předseda vyhlásí náhradní členskou 

schůzi, která bude začínat 30 minut od té původní. Náhradní členská schůze je usnášení 
schopná za libovolného počtu členů.  

 
2. Výkonný výbor (dále jen VV) 

- je statutárním orgánem kolektivním orgánem 
- je vytvořen ze čtyř členů sdružení, na základě volby členské schůze,  
- VV si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu, kteří zastupují Cech navenek,  
- podpisovým právem za Cech disponuje předseda, místopředseda spolku a sekretář, 
- volební období je pět let, 
- VV zabezpečuje činnost sdružení dle rozhodnutí Členské schůze,  
- ve své činnosti se VV schází dle potřeby, minimálně však jedenkrát za tři měsíce,  
- VV zabezpečuje hospodářskou činnost na základě schváleného rozpočtu, o čemž předkládá 

Členské schůzi zprávu a zabezpečuje organizování odborných školení, 
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- vykonává další činnost za účelem řádného chodu sdružení a činí rozhodnutí s výjimkou 

rozhodnutí, která spadají do výlučné pravomoci Členské schůze, 
- VV zodpovídá za vedení účetnictví a plnění povinností Cechu, které vyplývají z obecně platných 

právních předpisů 
- právo podepisovat se jménem Cechu má předseda a místopředseda Cechu (oba samostatně) 

 
3. Předseda Cechu  

- zastupuje Cech navenek při jednání se třetími osobami, 
- volební období je pět let,  
- uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci spolku a sekretářem na základě předchozího 

souhlasu VV, zodpovídá za práci sekretáře. 
 
4. Sekretář  

- je zřízen pro zajišťování plnění účelu a činností Cechu, 
- vede evidenci členů, spravuje webové stránky Cechu, 
- plní povinnosti, které vyplývají z uzavřených pracovních smluv a vzájemných dohod, přičemž se 

řídí pokyny předsedy, výkonného výboru a členské schůze, 
- účastní se jednání Cechu s hlasem poradním. 
- sekretář, stejně jako členové výkonného výboru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 

důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Cechu nebo jeho 
jednotlivým členům škodu. 

 
VII.  

Ukončení činnosti Cechu  

- Cech zaniká dobrovolným rozpuštěním, o kterém rozhoduje Členská schůze 3/5 hlasů všech 
svých registrovaných členů,  

- členská schůze v případě rozpuštění rozhodne o vypořádání majetku sdružení, resp. o způsobu 
likvidace sdružení a o použití krytí závazků sdružení vůči třetím osobám, 

- fůze nebo rozdělení spolku je považována za přeměnu, 
- ze zákonných důvodů může o zrušení Cechu rozhodnout soud.  

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

 
- veškerá další ustanovení, která nejsou ve stanovách uvedena,  se řídí Zákonem 89/2012 

občanského zákoníku, ze dne 3.2.2012, 
- stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí, 
- schválené změny stanov nebo změny zapsaných údajů ve veřejném rejstříku oznamuje 

sekretariát tomu, kdo veřejný rejstřík vede, bez zbytečného odkladu, 
- členská schůze zmocňuje výkonný výbor k následným opravám a úpravám stanov, pokud 

nezbytnost úprav vyplyne z přijetí nových zákonů nebo připomínek veřejného rejstříku. O těchto 
úpravám bude výkonný výbor neprodleně informovat členskou základnu a opravené stanovy 
budou předloženy nejbližší členské schůzi k doschválení.  
 

Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí Cechu podkovářů ČR z.s. (dříve Živnostenský spolek 
podkovářů z.s.), která se konala dne 20.09.2019  v Měníku.  
 
Ing. Jindřich Vinčálek CE-F – předseda Cechu 
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