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POZVÁNKA NA OBLASTNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ČLENŮ SVAZU CHOVATELŮ ČESKÉHO 
TEPLOKREVNÍKA,  z.s. 

                                                               
Vážení členové SCHČT, 

dovolujeme si Vás pozvat na oblastní členskou schůzi SCHČT 
 
 
Datum a místo konání:  7.2.2020  Restaurace Sparta – Sulkov u Plzně 
 
Zahájení:   cca 19.00h 
 
Program jednání:  

 Zahájení schůze 
 Zpráva o situaci v SCHČT v roce 2019 
 Zpráva o termínech hlavních chovatelských akcí v roce 2020 
 Volba garanta oblasti 
 Volba delegátů na konferenci 2020 
 Různé 

Oblastní členská schůze (dílčí) je dle Stanov SCHČT schůzí všech členů SCHČT v příslušné 
oblasti. Každý člen je tedy oprávněn se zúčastnit svolané oblastní členské schůze. Členové 
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 úvodní prezentaci na 
schůzi. 
 
Součástí pozvánky je vzorová plná moc, kterou je možno využít k zastoupení jiným členem 
spolku. 
Předsednictvo připomíná, že je nezbytné uhradit členský příspěvek za rok 2020 do 25. března 
2020.                                                                                       
Předsednictvo připomíná, že uhrazení členských příspěvků bude rozhodné i pro stanovení 
počtu delegátů příslušné oblasti na celostátní konferenci.  

                                                                             

 

 

 

 Garant oblasti  
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PLNÁ MOC 

Zmocnitel: 
jméno a příjmení FO  
(Název PO)  
datum narození FO  
(IČ PO)  
FO trvale bytem  
(PO sídlo)  
FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba     dále jen „Zmocnitel“ 
jakožto člen spolku 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 (dále jen „Spolek“) 
 
tímto z m o c ň u j e 
 
určenou osobu, a to: 
 
jméno a příjmení  
datum narození  
trvale bytem  

dále jen „Zmocněnec“, 
 
aby mě, Zmocnitele zastupoval na oblastní schůzi SCHČT konané: 
  
Místo  
Čas  
  
 
a vykonával veškerá má 
práva spojená s účastí na této oblastní schůzi, zejména aby hlasoval, podával návrhy mým 
jménem, jakož i činil další jednání a úkony s tím související. 
Tímto zmocněním na sebe Zmocnitel výslovně bere odpovědnost za výběr osoby Zmocněnce, 
za udělení nebo neudělení pokynů tomuto Zmocněnci ve vztahu k zastupování (a hlasování) 
dle této plné moci. 
 
V(e)……………………………………………………….dne …………………………….. 

………………………………………………………. 
Zmocnitel 

Zmocnění přijímá ve stejném rozsahu: 
 
V(e)……………………………………………………….dne …………………………….. 

………………………………………………………. 
Zmocněnec 
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