Stanovy občanského sdružení „Klub výcviku malých plemen ČR o.s.“

Článek 1 - Základní ustanovení

a)
b)
c)
d)

Název: Klub výcviku malých plemen ČR o.s. (dále jen „klub“)
Sídlo: Mírová 19, 517 50 Častolovice
Působnost: v organizačních jednotkách /místních klubech/ na území ČR
Klub je dobrovolným sdružením příznivců kynologického sportu pro podporu výcviku malých
plemen psů. Klub vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků
odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.

Článek 2 – Cíle

a) Posláním a cílem klubu je prostřednictvím svých členů zabezpečovat, provádět a

b)

popularizovat kynologickou činnost se zaměřením na malá plemena psů. Tato činnost musí
být prováděna v souladu s cíli a posláními Mezinárodní kynologické organizace (FCI) a
zahrnuje zejména zájmovou sportovní činnost - výcvik, soutěže malých plemen,
organizování, řízení, provádění, financování, hospodaření, evidenci, reprezentaci, jakož i
publicitu a propagaci. Veškerá činnost se řídí těmito stanovami a musí odpovídat obecně
závazným právním předpisům.
Klub zastupuje zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem a zajišťuje jejich spolupráci s
jinými organizacemi. Předkládá svým členům aktuální informace prostřednictvím internetu
nebo jiným odpovídajícím způsobem.

Článek 3 - Členství
a) Členem klubu se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami a vnitřními pravidly
tohoto klubu a má poctivé úmysly. Občané mladší 18-ti let se mohou stát členy klubu, pokud
s jejich členstvím vysloví písemný souhlas jejich zákonný zástupce. Státní příslušnost není
rozhodující.
b) Členství vzniká zaplacením členského příspěvku a přijetím písemné přihlášky výborem klubu.
c) Členství zaniká:
 doručením oznámení člena o vystoupení z klubu k rukám výboru klubu
 nezaplacením členských příspěvků pro příslušný rok
 vyloučením
 zánikem klubu
Při zániku členství se zaplacené příspěvky nevrací.
d) Vyloučit člena lze:
 dopouští-li se zvlášť hrubého porušení stanov a vnitřních pravidel klubu
 pro opětované a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.)
e) O vyloučení řádného člena z klubu rozhoduje výbor klubu, proti tomuto rozhodnutí se lze
písemně odvolat do 30-ti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí výboru klubu. O
odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze klubu.
f) Zrušení členství pro nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu provádí výbor
klubu.
Článek 4 - Práva členů
Člen má následující práva:
 podílet se na všech činnostech klubu
 využívat výhod poskytovaných klubem
 být informován o činnosti a hospodaření klubu
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používat prostředky, zařízení a další majetek klubu, a to v souladu s vnitřními pravidly
hlasovat na členské schůzi a je-li člen starší 15-ti let, volit do orgánů klubu
být zvolen do orgánů klubu, pokud je člen starší 18-ti let

Článek 5 - Povinnosti členů
Člen má následující povinnosti:
 dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí příslušných orgánů klubu /členská schůze, výbor klubu/
 řádně a včas platit členské příspěvky /výši a termín úhrady schvaluje členská schůze na
návrh výboru klubu/
 chránit zájmy a poslání klubu a zároveň dbát na ochranu zvířat a životního prostředí
 hlásit výboru klubu změny bydliště a dalších důležitých údajů
Článek 6 - Organizační uspořádání klubu

a) Základními orgány klubu je členská schůze, výbor klubu a revizní komise.
b) Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu a tvoří ji všichni členové klubu přítomni na jejím
jednání. Členská schůze volí ze svého středu výbor klubu a revizní komisi.
c) Všichni členové výboru i revizní komise pracují v klubu dobrovolně
d) Jménem klubu jedná jeho výbor jako statutární orgán klubu, případně výborem písemně
zmocněný člen klubu. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem klubu samostatně.
Článek 7 - Výbor klubu
a) Výbor klubu je výkonným orgánem v době mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o všech
běžných otázkách spojených s činností klubu.
b) Výbor klubu plní tyto úkoly:
 svolává členskou schůzi a organizačně ji zabezpečuje
 předkládá členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh změn a doplňků
stanov a vnitřních pravidel klubu
 plní usnesení členské schůze
 zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví
 rozhoduje o nakládání s majetkem klubu a zodpovídá za finanční hospodaření klubu
 zajišťuje školení a jmenování rozhodčích
 organizuje akce pořádané klubem (např. mistrovství republiky), případně určuje osoby
odpovědné za organizaci
 vydává kalendář akcí v ČR a deleguje rozhodčí na akce zařazené v tomto kalendáři
 připravuje a schvaluje vnitřní řády a pravidla (např. zkušební řád)
 zajišťuje kontakt a spolupráci klubu s jinými organizacemi a osobami
 projednává písemné podněty a stížnosti členů
 zřizuje pro potřeby své činnosti pracovní komise a týmy, jejichž členem musí být nejméně
1 člen výboru
c) Výbor klubu je volen členskou schůzí na období 2 let /opětovná volba téhož člena do výboru
na následující funkční období je možná/, má nejméně 3 členy /počet členů musí být vždy
lichý/, o počtu členů rozhoduje členská schůze.
d) Ve své činnosti se výbor řídí stanovami a usneseními členské schůze. Za svoji činnost
odpovídá členské schůzi.
e) Členem výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům.
f) Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat
členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou nejpozději jeden měsíc před skončením
jeho funkčního období.
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g) Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením doručeným ostatním členům
h)
i)

j)
k)
l)

výboru. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor
projednal.
Výbor, pokud počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního.
Následující členská schůze pak náhradního člena buď schválí, nebo zvolí člena nového.
Jednání výboru se konají podle potřeby. Fyzická přítomnost členů výboru v místě jednání
není nutná, je možné je pořádat také pomocí telefonu či internetu. Výbor je
usnášeníschopný, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je
platné jen v případě, že pro něj hlasovala většina přítomných členů výboru.
O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu 5-ti let. Zápisy z
výborových schůzí jsou zveřejňovány na klubových internetových stránkách.
Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a
ostatními normativy klubu a usneseními členské schůze.
Podepisování za klub se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu klubu připojí
svůj podpis člen výboru.

Článek 8 - Členská schůze

a) Členskou schůzi svolává výbor klubu zveřejněním na internetových stránkách klubu a

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

zasláním pozvánky e-mailem jednotlivým členům, kteří dali klubu k dispozici své e-mailové
adresy, případně také zasláním písemné pozvánky jednotlivým členům klubu poštou, není-li
známa jejich emailová adresa. Členská schůze musí být svolána nejméně 1 měsíc před
konáním členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo konání členské
schůze a program jednání. Řádnou členskou schůzi svolává výbor klubu 1x ročně.
Výbor klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi na písemnou žádost
nejméně jedné třetiny členů a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne doručení žádosti.
Výbor klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže je potřeba neprodleně
řešit otázky přesahující kompetence výboru klubu.
Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro klub závazná. Usnesení je přijato,
hlasovala-li pro něj většina přítomných členů.
Volba členů výboru klubu může být veřejná nebo tajná, dle rozhodnutí členské schůze.
Členská schůze hlasuje v konkrétních bodech jednání nejprve o návrhu výboru. Jestliže
nebude schválen, hlasuje o protinávrzích členů, a to v pořadí, v jakém byly vzneseny. Pokud
byl některý z návrhů přijat, o dalších se už nehlasuje.
Členská schůze má za povinnost zvolit tříčlennou revizní komisi. Člen výboru nesmí být
zároveň členem revizní komise. Revizní komise zvolí ze svého středu předsedu, kterého má
výbor za povinnost zvát na svá jednání. Předseda revizní komise se účastní jednání výboru s
hlasem poradním.
Do působnosti revizní komise náleží:
 kontrolovat dodržování obecních právních předpisů, platných stanov klubu a dalších
normativů klubu a usnesení členské schůze.
 přezkoumává zprávu o hospodaření klubu, zprávu o stavu majetku a zprávu o činnosti
klubu.
 seznamuje členskou schůzi s výsledky své revizní a kontrolní činnosti
 předkládá členské schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy
 projednává odvolání členů proti rozhodnutí výboru a navrhuje členské schůzi řešení

Článek 9 - Majetkové hodnoty, členské příspěvky

a) Náklady spojené s činností klubu jsou hrazeny z členských příspěvků a z jiných zdrojů (např.
darů a dotací)

b) Klub hospodaří podle vlastního rozpočtu
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c) Členské příspěvky jsou řádné, tj. pravidelné roční a mimořádné, tj. nepravidelné příležitostné
d) Opatření finanční povahy a listiny finanční povahy je oprávněn provádět v souladu se
schváleným rozpočtem člen výboru

e) Veškerý movitý i nemovitý majetek získaný za klubové prostředky nebo dary, jakož i finanční
prostředky získané činností klubu jsou majetkem klubu

f) V případě zániku klubu je nutné provést majetkové vypořádání
Článek 10 - Zánik klubu

a) Klub zaniká, rozhodne-li o tom výbor klubu /většinou hlasů/ a odsouhlasí dvoutřetinovou
většinou členská základna.
Článek 11 - Závěrečná ustanovení

a) Práva a povinnosti výslovně zde nezmíněná, se řídí závaznými předpisy nadřízených orgánů
a obecně závaznými právními předpisy.

b) V případě, že se některé ustanovení stanov klubu se ať už vzhledem k platnému právnímu
řádu nebo vzhledem k jejich změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, nebo
některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov klubu touto skutečností
nedotčena.

V Častolovicích dne 12. září 2010
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