Stanovy
1.
1.1.

Název spolku
Název spolku zní: Klub chovatelů čivav, z. s.

2.
2.1.

Sídlo spolku
Obcí, kde se nachází sídlo spolku, je Praha.

3.
3.1.

Předmět činnosti
Předmětem činnosti Klubu chovatelů čivav, z. s. (dále jen „Spolek“) je
a) sdružování fyzických osob, které jsou chovateli a příznivci čivav s cílem propagovat a
rozvíjet chov čivav na území České republiky v souladu s ustanoveními ČMKU,
b) vydávání neperiodických propagačních tiskovin,
c) pořádání chovatelských akcí - svody, výstavy, semináře, školení,
d) organizování účasti členů Spolku na chovatelských akcích partnerských organizací,
e) spolupráce s chovateli psů i kynologickými organizacemi, včetně zahraničních, a to pro
dosažení vysoké odborné úrovně svých členů.

4.
4.1.

Orgány Spolku:
Orgány spolku jsou:
a) členská schůze,
b) výbor,
c) kontrolní komise.

5.
5.1.
5.2.

Členská schůze
Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze. Tvoří ji všichni členové Spolku.
Členská schůze se schází nejméně jednou ročně a svolává ji výbor nejméně 21 kalendářních
dnů předem, současně s uvedením programu jednání. Pozvánka může být poslána na
mailovou adresu, kterou uvedl člen spolku.
Výbor svolá členskou schůzi z podnětu alespoň třetiny členů Spolku nebo kontrolní komise.
Nesvolá-li výbor členskou schůzi do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět
podal, svolat členskou schůzi na náklady spolku sám.
Kdo členskou schůzi zahájí, ověří, zda je schopna se usnášet. Poté zajistí z přítomných členů
Spolku volbu předsedajícího, zapisovatele a dvou osob pověřených sčítáním hlasů.
Zapisovatelem a osobou pověřenou sčítáním hlasů nemůže být člen výboru. Z jednání
členské schůze pořizuje zapisovatel písemný zápis, který podepisuje předsedající,
zapisovatel a členové, kteří počítali hlasy.
Členská schůze je schopná usnášet se, pokud je na ní přítomno alespoň deset (10) členů
Spolku. Členská schůze schvaluje svá usnesení a závěry nadpoloviční většinou přítomných
členů Spolku.
Do působnosti členské schůze náleží
a) určování hlavního zaměření činnosti Spolku,
b) rozhodovat o změně stanov,

5.3.

5.4.

5.5.
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c)
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g)
h)
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6.5.
6.6.
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schvalovat vnitřní organizační strukturu,
schválit výsledek hospodaření Spolku,
hodnotit činnost dalších orgánů Spolku a jejich členů,
rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
rozhodovat o stížnostech členů na činnost výboru,
rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí výboru o vyloučení člena.

Výbor
Statutárním a výkonným orgánem Spolku je 5-ti členný kolektivní výbor, volený na 4 roky.
Výbor zastupuje Spolek tak, že jeho jménem jedná samostatně prezident nebo jednatel.
Členy výboru volí a odvolává členská schůze.
Výbor volí ze svých členů
a) prezidenta,
b) viceprezidenta,
c) jednatele,
d) hlavního poradce chovu, a
e) ekonoma.
Člen výboru nemůže být současně členem kontrolní komise ani členem orgánu jiného spolku
zastřešující stejné plemeno.
Povinnosti jednotlivých členů výboru:
a) Prezident je oprávněn jednat jménem Spolku, svolává a řídí výbor, zajišťuje styk Spolku
s orgány ČMKU a dalšími kynologickými organizacemi,
b) viceprezident zastupuje prezidenta v jeho nepřítomnosti nebo při nemoci, pokud
prezident nezmocní jiného člena výboru, podporuje prezidenta v jeho činnosti, může být
pověřen výborem určitou kompetencí nebo činností,
c) jednatel je oprávněn jednat jménem Spolku, vede agendu Spolku a uvádí do souladu
veškeré normativy Spolku s řády ČMKU na základě připomínek členů Spolku a
usnesení členské schůze,
d) ekonom řídí finanční a hospodářské záležitosti Spolku a plně za ně zodpovídá, eviduje a
nese odpovědnost za stav majetku Spolku, navrhuje výši členských příspěvků a poplatků
za služby Spolku, akce, výstavy apod., za svoji činnost odpovídá výboru Spolku a
informuje výbor o stavu majetku a financí alespoň jedenkrát za kalendářní čtvrtletí,
e) hlavní poradce chovu kontroluje kvalitu chovu, jeho rozhodnutí nesmí být v rozporu se
zásadami zkvalitňování a rozvoje plemene, vyřizuje veškerou agendu týkající se chovu v
návaznosti na členy a ČMKU, jmenuje, odvolává a řídí oblastní poradce chovu;
navrhuje chovné a bonitační podmínky, provádí poradenskou činnost členům Spolku.
Výbor řídí Spolek mezi členskými schůzemi a přísluší mu zejména:
a) připravovat a svolávat členské schůze,
b) rozpracovávat, aktualizovat a realizovat program činnosti Spolku stanovený členskou
schůzí,
c) schvalovat směrnice, řády (zejména Zápisní řád Spolku, Etický kodex Spolku a Kárný
řád Spolku) a další normativy Spolku, svodové karty a další potřebné tiskoviny;
normativy Spolku nesmí být v rozporu s řády FCI - Mezinárodní kynologické
organizace, k níž se Spolek hlásí jako člen prostřednictvím Českomoravské kynologické
unie,

d) rozhodovat o porušení povinností člena vyplývajících z těchto stanov a dalších
normativů Spolku (zejména Zápisního řádu Spolku, Etického kodexu Spolku a Kárného
řádu Spolku); o každém svém rozhodnutí informuje předsedu kontrolní komise,
e) uzavírat smlouvy pro zajištění činnosti Spolku,
f) určovat výši členských příspěvků a poplatků za služby Spolku, výstavy a jiné akce
pořádané Spolkem,
g) rozhodovat o přijetí žadatelů o členství ve Spolku,
h) rozhodovat o vyloučení člena Spolku,
i) vést seznam členů,
j) organizovat svody, klubové výstavy, speciální výstavy a navrhovat rozhodčí na všechny
druhy výstav,
k) řídit a kontrolovat činnost hlavního poradce chovu,
l) určovat a schvalovat další záležitosti potřebné pro běžnou činnost Spolku.
6.8. O svých rozhodnutích neprodleně informovat členskou základnu prostřednictvím webových
stránek Spolku.
6.9. Pro zvýšení odbornosti nebo efektivnosti své činnosti může výbor Spolku ustavovat odborné
komise, pokud tyto nezvolila členská schůze. I v takovém případě výbor řídí jejich činnost.
6.10. Výbor Spolku může určit, kdo z dalších členů Spolku bude pověřen dalšími funkcemi mimo
výbor, které jsou potřebné pro činnost Spolku.
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Kontrolní komise
Kontrolní komisi Spolku tvoří tři členové, kteří jsou voleni na 4 roky.
Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze, a to tajnou volbou.
Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu.
Kontrolní komise je ze své činnosti odpovědná pouze členské schůzi a je nezávislá na
ostatních orgánech Spolku.
Předseda kontrolní komise se účastní jednání výboru s hlasem poradním, ostatní členové
kontrolní komise mohou být přizváni výborem.
Kontrolní komise
a) kontroluje plnění usnesení členské schůze, dodržování organizačních normativů Spolku
a má právo nahlížet do všech dokladů, prověřovat vedení účetnictví a kontrolovat
hospodaření Spolku a stav jeho majetku,
b) rozhoduje o odvolání proti kárným rozhodnutím výboru dle článku 6.7. písm. d) těchto
stanov s tím, že může rozhodnutí výboru potvrdit, zrušit nebo změnit ve prospěch člena.
c) podílí se na organizacích akcí Spolku, a to managementem rozpočtu klubových výstav,
kontrolou jednotlivých nákladů spolu s ekonomem,
d) při své činnosti se řídí stanovami a dalšími normativy Spolku, případně vychází ze
specifických potřeb členů Spolku.
Ekonom je povinen předkládat kontrolní komisi výsledky hospodaření Spolku na vyžádání a
to minimálně jedenkrát za kalendářní pololetí. Zjistí-li kontrolní komise v hospodaření či
činnosti Spolku nedostatky, je oprávněná navrhnout způsob nápravy, včetně termínu, ve
kterém musí výbor učinit náležitá opatření.
O své činnosti za daný kalendářní rok kontrolní komise vypracuje zprávu, která je
prezentována členům Spolku na členské schůzi.
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Členství ve Spolku
Členem Spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a
ostatními normativy Spolku.
O přijetí za člena Spolku rozhoduje výbor na základě doručené písemné přihlášky.
V případě souhlasu s přijetím žadatele do Spolku je žadatel povinen uhradit členský
příspěvek. Po úhradě členského příspěvku se žadatel stane členem Spolku. V případě
neuhrazení členského příspěvku členství nevzniká.
V případě nesouhlasu s přijetím výbor není povinen uvádět důvod. Na členství ve Spolku
není právní nárok.
Spolek vede seznam členů, do kterého se zapisuje jméno a bydliště člena, případně také jiná
členem určená adresa pro doručování, rok narození, e-mailová adresa, den a způsob vzniku
a zániku členství ve Spolku. Seznam nebude zpřístupněn. Seznam členů může být uveřejněn
pouze s předchozím souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění
neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.
Práva a povinnosti člena
Člen Spolku má zejména následující práva:
a) účastnit se členské schůze, hlasovat, volit a být zvolen za člena orgánů Spolku,
b) účastnit se všech akcí pořádaných Spolkem,
c) podávat návrhy, dotazy a stížnosti orgánům Spolku,
d) odvolat se proti rozhodnutí výboru v neprospěch člena do 14 dnů od doručení, a to
k členské schůzi v případě vyloučení nebo v ostatních případech ke kontrolní komisi,
e) využívat zvýhodnění poskytovaná Spolkem,
Člen Spolku má zejména následující povinnosti
a) dodržovat povinnosti vyplývající ze stanov Spolku, dalších normativů Spolku (zejména
Zápisního řádu Spolku, Etického kodexu Spolku) a rozhodnutí výboru,
b) hradit členské příspěvky, a to na kalendářní rok předem nejpozději do konce
předcházejícího kalendářního roku, a poplatky za služby poskytované Spolkem,
c) umožnit i neohlášenou kontrolu vrhu a podmínek, ve kterých je chov veden; kontrolu je
oprávněn provést poradce chovu společně s jedním člen výboru nebo kontrolní komise,
d) oznamovat výboru všechny změny související s členstvím ve Spolku,
e) seznámit se s platnými normativy Spolku, ČMKU a FCI.
Zánik členství ve Spolku
a) vystoupením člena písemným oznámením výboru,
b) nezaplacením členských příspěvků v řádném termínu,
c) úmrtím člena,
d) vyloučením.
Člen může být ze Spolku vyloučen, jestliže se dopustí
a) zvlášť hrubého porušení povinností člena Spolku, Zápisního řádu Spolku nebo Etického
kodexu,
b) opětovného závažného porušení povinnosti člena Spolku,
c) opětovného nebo hrubého porušení povinnosti stanovené zákonem na ochranu zvířat.
Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen. V návrhu je povinen uvést
okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. O vyloučení člena rozhoduje výbor, který
zároveň může do rozhodnutí členské schůze o odvolání proti vyloučení pozastavit členství

9.6.

ve Spolku. Člen, kterému bylo pozastaveno členství ve Spolku, není oprávněn vykonávat
práva člena Spolku, za služby Spolku je povinen platit poplatky ve výši pro nečleny.
Člen, proti kterému návrh na vyloučení směřuje, má právo
a) aby mu byl návrh na vyloučení zaslán na adresu uvedenou v seznamu členů Spolku
minimálně 14 dní před konáním výboru a členské schůze, které budou o návrhu na jeho
vyloučení rozhodovat,
b) seznámit se s návrhem na vyloučení a se všemi souvisejícími podklady v sídle Spolku,
c) žádat o vysvětlení návrhu, a
d) uvést i doložit vše, co je mu k prospěchu.

10.
Podmínky chovu nečlenů zastřešených Spolkem
10.1. Spolek je oprávněn poskytovat služby související s chovem čivav rovněž nečlenům Spolku,
a to na základě uzavřené smlouvy o poskytování chovatelského servisu (dále jen
„smlouva“).
10.2. Ve smlouvě musí být závazek nečlena dodržovat platné normativy a řády Spolku, ČMKU a
FCI s tím, že v případě porušení povinností ze strany nečlena bude Spolek oprávněn
smlouvu ukončit, aniž by byl povinen vrátit zaplacené poplatky.
10.3. Veškeré poplatky pro nečleny budou určeny ceníkem Spolku.
11.
Zásady hospodaření
11.1. Výbor hospodaří s prostředky Spolku v souladu s platnými zákony a za hospodaření je
odpovědný členské schůzi. Příjmy jsou tvořeny členskými příspěvky a poplatky za služby
členů i nečlenů Spolku na pořádaných chovatelských akcích.
11.2. Evidenci finančních prostředků vede ekonom Spolku.
11.3. Spolek v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá
do výše svého majetku. Jednotliví členové Spolku neručí svými majetky za dluhy Spolku.
12.
Zánik Spolku
12.1. O zániku Spolku může rozhodnout pouze členská schůze, které se účastní nadpoloviční
většina řádných členů Spolku.
12.2. Pokud není členská schůze, která má rozhodovat o zániku Spolku, schopná usnášení, může
být náhradní členská schůze svolána za tímto účelem nejdříve za 60 dnů ode dne, kdy se
neusnášeníschopná členská schůze konala. Náhradní členská schůze je oprávněna
rozhodnout o zániku spolku nadpoloviční většina přítomných členů Spolku.
12.3. Členská schůze stanoví likvidátora, který provede soupis majetku Spolku a zjistí všechny
závazky a pohledávky Spolku a navrhne jejich vypořádání. Pokud toto vypořádání členská
schůze neschválí, je likvidátor povinen zapracovat připomínky členské schůze a navrhnout
nové vypořádání do 30 dnů.
12.4. V případě schválení bude provedeno vypořádání Spolku likvidátorem a bude podán návrh na
výmaz Spolku v příslušném rejstříku.

