STANOVY KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.
Článek 1.
Název, sídlo a charakter klubu
1. Název spolku zní: Klub chovatelů honičů, z.s. (dále jen “klub”)
2. Sídlo klubu je na adrese: Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice.
3. Klub je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, která se stala spolkem na
základě ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Klub je členem Českomoravské kynologické jednoty (dále jen “ČMKJ”),
která je členem Českomoravské kynologické unie (dále jen “ČMKU”).
ČMKU zastupuje klub v rámci Mezinárodní kynologické federace (dále jen
“FCI”).

Článek 2.
Poslání a činnost klubu
1. Klub je dobrovolným, nepolitickým, neziskovým sdružením chovatelů,
držitelů a příznivců zastřešených plemen, působícím na území České
republiky, založeným za účelem naplňování společných zájmů v oblasti
kynologie.
2. Posláním klubu je zachování původních specifických vrozených vlastností
jednotlivých plemen, jejich původního pracovního typu a loveckých
schopností, správné funkční tělesné stavby v souladu s plemenným
standardem a udržení geneticky zdravé populace těchto plemen. Dále pak
propagace těchto plemen na veřejnosti a udržování a rozvíjení vztahů,
styků a spolupráce s ostatními kluby chovatelů psů v ČR i v zahraničí.
3. Zařazení psů a fen do chovu se provádí na základě splnění chovných
podmínek, které jsou stanoveny v souladu s kritérii uvedenými v
předchozím odstavci. Z těchto chovných podmínek je možné v
odůvodněných případech učinit výjimku na základě rozhodnutí výboru.
4. Klub zastřešuje chov všech plemen uvedených v seznamu, který je uložen u
hlavního poradce chovu. Seznam je aktualizován na základě rozhodnutí
výboru, hlavním poradcem chovu kdykoli dle potřeby. Plemena jsou v
seznamu rozdělena do jednotlivých sekcí.
5. Chov zastřešených plemen můsí být členy klubu prováděn vždy v souladu s
platnými právnímu předpisy České republiky a příslušnými předpisy ČMKU,
především Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a Zápisním řádem
ČMKU. Doplňující podmínky chovu stanovuje klub na základě rozhodnutí
členské schůze.
6. Klub pořádá klubové akce za účelem posouzení úrovně zastřešených
plemen, a to jak v exteriéru, tak ve výkonu.

7. Pro účely podávání informací svým členům a propagace zastřešených
plemen provozuje klub vlastní webové stránky.
Článek 3.
Členství
1. Členství v klubu je dobrovolné. Členství je dvojího druhu, a to řádné a
čestné.
2. Řádný členem klubu se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba,
která je chovatelem, majitelem nebo příznivcem plemen, která klub
zastřešuje. Fyzické osoby, které nedosáhly zletilosti se mohou stát členy za
splnění uvedených podmínek, pokud s jejich členství projeví souhlas
zákonní zástupci. Členství vzniká na základě přihlášky, za předpokladu
souhlasného rozhodnutí výboru o přijetí a to zaplacením zápisného a
členského příspěvku.
3. Pokud výbor zamítne žádost o přijetí, musí o tom písemně vyrozumět
žadatele a své rozhodnutí odůvodnit. Proti tomuto rozhodnutí se lze
písemně odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednitcví
výboru. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze.
4. Řádní členové, kteří zaplatili příspěvky na běžný rok, mají v tomto roce
hlasovací i volební právo.
5. Čestné členství uděluje členská schůze zasloužilým členům za mimořádné
zásluhy, a to na základě návrhu výboru nebo jakéhokoli jejího člena. Čestné
členství lze udělit také fyzické nebo právnické osobě, která klubu
mimořádně pomáhá v jeho činnosti.
6. Čestní členové nemají povinnosti platit členské příspěvky, nemají právo
volit a být voleni do orgánů klubu.
7. Členství v klubu není vázáno na členství v mysliveckých organizacích, ani na
vlastnictví loveckého lístku.
8. Výbor je povinen vést seznam členů, a to v elektronické podobě. Zápisy a
výmazy členů klubu budou prováděny ve lhůtě do 30 dnů od okamžiku, kdy
došlo k rozhodné skutečnosti, příp. kdy se o rozhodné skutečnosti výbor
dověděl. Seznam členů je neveřejný.
9. Členství v klubu zaniká:
a. vystoupením člena, a to ke dni doručení písemného oznámení o
ukončení členství matrikáři spolku,
b. úmrtím člena nebo jeho zánikem,
c. nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené dodatečné lhůtě
určené klubem ve výzvě k zaplacení, jejíž součástí bylo též
upozornění na tento následek – členství zaniká k prvnímu dni
následujícímu po marném uplynutí dodatečné lhůty k zaplacení,
d. vyloučením za podmínek níže uvedených.
10. Člena lze vyloučit pokud přes písemné napomenutí s výstrahou pokračuje v:
a. porušování těchto stanov, příp. jiných norem klubu,
b. porušování Zápisního řádu ČMKU nebo Řádu ochrany zvířat při
chovu psů ČMKU,

c. nepřístojném chování na klubových akcích, zkouškách či výstavách,
d. hrubém či nezodpovědném zacházení se psy, které je v rozporu s
kynologickou etikou či příslušnými právními předpisy.
11. Člena lze vyloučit bez písemného napomenutí s výstrahou v případě, že:
a. byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
b. hrubě porušoval tyto stanovy, příp. jiné normy klubu,
c. hrubě porušoval Zápisní řád ČMKU nebo Řád ochrany zvířat při
chovu psů ČMKU,
d. falšoval nebo zneužíval průkaz původu nebo jiné obdobné listiny,
e. se účastnil nebo sám prováděl překupnictví psů,
f. se účastnil nebo sám prováděl podvody na klubových akcích,
zkouškách a výstavách.
12. O vyloučení člena rozhoduje výbor, a to 3/5 většinou všech svých členů.
Před jednáním o vyloučení je nutné seznámit člena s návrhem na vyloučení
a dát mu možnost se obhajovat ústně nebo písemnou formou.
13. Rozhodnutí o vyloučení musí být vyhotoveno písemně, řádně odůvodněno
a zasláno dotčenému členovi do vlastních rukou. Účinky rozhodnutí o
vyloučení nastávají doručením takového doručení.
14. Dotčený člen může podat písemný návrh na přezkoumání rozhodnutí
členskou schůzí, a to prostřednictvím výboru ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí. Nejbližší členská schůze rozhodnutí o vyloučení zruší v
případě, že vyloučení odporuje zákonu nebo těmto stanovám nebo je-li tu
jiná odůvodněná okolnost, jinak rozhodnutí potvrdí. O přezkumném
rozhodnutí členské schůze je třeba vyrozumět dotčeného člena písemně,
nebyl-li členské schůze přítomen.
15. Každý člen má právo, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak:
a. účastnit se činnosti klubu,
b. být pravidelně informován o dění klubu,
c. užívat výhod vyplývajících z členství v klubu,
d. účastnit se všech členských schůzí a na nich hlasovat, nepřítomný
člen je oprávněn zmocnit k hlasování třetí osobu, a to písemnou
plnou mocí, podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen,
e. volit a být volen, s výjimkou členů, kteří nedosáhli věku 18 let,
f. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům klubu,
požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se klubu a obdržet
odpověď na svá podání a žádosti,
g. věnovat se v plné míře chovu jednotlivých plemen zastřešených
klubem za předpokladu dodržování všech platných právních
předpisů, předpisů klubu a předpisů na ně navazujících.
16. Každý člen má tyto povinnosti, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak:
a. dodržovat stanovy klubu, Zápisní řád ČMKU, Řád ochrany zvířat při
chovu psů ČMKU, klubové normy a platné právními předpisy v
oblasti kynologie,
b. chránit a zachovávat dobré jméno klubu,
c. plnit rozhodnutí členské schůze a výboru,
d. svědomitě vykonávat svěřené funkce tak, aby nebyly členům, příp.
jiným chovatelům kladeny překážky v chovu,

e. zaplatit příspěvky za běžný rok do 31.1. příslušného roku,
f. ohlásit bezodkladně matrikáři změny, které mají bezprostřední vliv
na členství v klubu.
17. Klub poskytuje služby i chovatelům, kteří z nějakého důvodu nejsou jeho
členy, formou chovatelského servisu. Podmínky, za kterých mohou
nečlenové klubu využívat tento chovatelský servis, jsou specifikovány na
webových stránkách klubu.
Článek 4.
Orgány klubu
1. Orgány klubu jsou:
a. členská schůze
b. výbor
c. revizor
2. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů klubu. Ostatní orgány
jsou volené. Funkční období volených orgánů je pětilété.
3. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě případu smrti člena voleného
orgánu) uplynutím fukčního období nebo odstoupením, nestanoví-li tyto
stanovy jinak.
Článek 5.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Její rozhodnutí jsou závazná
pro výbor, revizora i pro všechny členy klubu.
2. Pravidelná členská schůze se koná 1 x ročně, přičemž jednou za 5 let je
schůze volební.
3. Členskou schůzi svolává výbor, a to zveřejněním pozvánky na webových
stránkách klubu. Pozvánka obsahující místo, čas a pořad jednání musí být
zveřejněna nejméně 1 měsíc před konání schůze.
4. Mimořádnou členskou schůzi svolává shora uvedeným způsobem v
naléhavých případech výbor 3/5 většinou všech svých členů, dále pak na
podnět alespoň 1/3 členů klubu nebo revizora. V podnětu nutno uvést
důvod svolání mimořádné členské schůze a záležitosti, které mají být na
mimořádné schůzi projednány (pořad jednání). Nesvolá-li výbor
mimořádnou členskou schůzi do 30 dnů ode dne doručení řádného podnětu,
může ten, kdo podnět podal, svolat mimořádnou členskou schůzi na
náklady klubu sám, a to i formou písemných pozvánek.
5. Pořad jednání mimořádné schůze svolané z podnětu členů nebo revizora
dle předchozího odstavce, lze měnit pouze se souhlasem toho, kdo podnět
ke svolání dal.
6. Do působnosti členské schůze náleží:
a. určování hlavního zaměření klubu,
b. schvalování plánu činnosti a hospodaření na další kalendářní rok,

c. rozhodování o změně stanov,
d. stanovení výše a splatnosti členských příspěvků, zápisného, příp.
jiných plateb v rámci klubu,
e. schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření klubu za
uplynulé období předkládané výborem,
f. schvalování revizní zprávy předkládané revizorem,
g. schvalování výsledku hospodaření klubu,
h. volba a odvolání členů výboru a revizora,
i. hodnocení činnosti dalších orgánů klubu,
j. schvalování podmínek pro zařazení psů a fen do chovu,
k. rozhodování o přeměně klubu,
l. rozhodování o zrušení klubu s likvidací a jmenování likvidátora.
7. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoli počtu členů.
8. Každý člen má jeden hlas.
9. K přijetí rozhodnutí je vyžadována nadpoloviční většina hlasů přítomných
(vč. zastoupených) členů, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.
10. Pro odvolání člena výboru nebo revizora se vyžaduje 2/3 většina
přítomných (vč. zastoupených) členů.
11. Pro přijetí rozhodnutí o zrušení klubu je třeba 2/3 většina přítomných (vč.
zastoupených) členů, za podmínky přítomnosti alespoň 3/4 všech členů
klubu.
12. Záležitost, jejíž potřeba projednání se objevila až po zveřejnění pozvánky a
její projednání nesnese odkladu, je možné rozhodnout, ale jen se
souhlasem 2/3 většiny přítomných (vč. zastoupených) členů.
13. Volba členů výboru a revizora se provádí tajným hlasování, pokud členská
schůze nerozhodne jinak. Na kandidátce musí být uvedeni všichni písemně
navržení kandidáti z řad řádných členů. Každý řádný člen má právo písemně
žádat o zařazení na kandidátku sám za sebe, a to doporučeným dopisem
matrikáři klubu. Kandidátka se uzavírá 30 dní přede dnem konání volební
členské schůze.
14. Členské schůzi předsedá a její jednání vede prezident klubu, a to tak jak byl
pořad jednání ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném
ukončení jednání.
15. Prezident členskou schůzi zahájí a poté zajistí volbu zapisovatele a
ověřovatele zápisu průběhu členské schůze.
16. Výbor, příp. osoba pověřená členskou schůzí zajistí vyhotovení zápisu z
jednání členské schůze do 30 dnů od jejího ukončení. Tento zápis musí být
podepsán zapisovatelem a ověřovatelem zápisu.
17. Zápis z členské schůze musí být zveřejněn na webových stránkách klubu do
15 dnů od jeho vyhotovení.
Článek 6.
Výbor
1. Výkonným a statutárním orgánem klubu je výbor. Členy výboru volí a
odvolává členská schůze.

2. Výbor má pět členů a tvoří jej prezident klubu, jednatel, matrikář - ekonom,
výcvikář a hlavní poradce chovu. O tom, kdo ze zvolených členů výboru
bude zastávat konkrétní funkci, rozhodnou členové výboru do 15 dní po
svém zvolení. Funkce ve výboru nesmí být slučovány, ani rozšiřovány o
funkce v tomto článku neuvedené.
3. Navenek klub zastupují jednotliví členové výboru samostatně. Podepisování
za klub se děje tak, že k názvu klubu připojí samostatně vždy svůj podpis.
4. Neklesl-li počet členů výboru pod polovinu, může výbor kooptovat
některého z členů klubu na uvolněné místo ve výboru, a to do nejbližšího
jednání členské schůze, která zvolí náhradního člena výboru, a to jen do
konce volebního období výboru.
5. Funkce členů výboru jsou čestné. Náhrady a výlohy se členům výboru
poskytují jen v nejnutnější míře, a to pouze za podmínek předem
odsouhlasených výborem.
6. Výbor rozhoduje o záležitostech klubu ve sboru, není-li působnost níže
přiznána jen konkrétnímu funkcionáři.
7. Záležitosti klubu mohou být členy výboru řešeny pomocí vzájemné
telefonické a e-mailové komunikace s cílem zamezit časovým prodlevám a
plýtvání finančních prostředků klubu. Výbor se schází dle potřeby. Je
schopný se usnášet za přítomnosti většiny členů. Usnáší se prostou
většinou hlasů přítomných členů, není-li těmito stanovami určeno jinak.
8. Výbor řídí činnost klubu v souladu se stanovami a rozhodnutími členské
schůze.
9. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou dle těchto stanov nebo
na základě zákona v působnosti jiného orgánu klubu.
10. Výbor jmenuje a odvolává poradce chovu jednotlivých sekcí a dále
předsedy a členy všech klubových rad.
11. Výbor přijímá v případě potřeby interní organizační normy klubu.
12. Do působnosti prezidenta náleží:
a. svolávat schůzi výboru,
b. řidit činnost výboru,
c. přijímat opatření směřující ke splnění usnesení členských schůzí,
d. předkládat výboru plán činnosti klubu,
e. řídit schůze výboru a členské schůze, příp. řízení delegovat na jinou
osobu,
f. samostatně podepisovat zásadní písemnosti klubu,
g. zodpovídat spolu s ostatními členy výboru, za řádné hospodaření s
finančními prostředky klubu,
h. zastupovat klub navenek.

13. Do působnosti jednatele náleží:
a. vyřizovat písemnou agendu,
b. archivovat veškerý jemu dostupný materiál týkající se činnosti klubu,
c. vyřizovat neodkladné záležitosti a podávat o nich zprávu výboru,

d. svolávat z pověření prezidenta schůze výboru,
e. samostatně podepisovat zásadní písemnosti klubu,
f. zodpovídat spolu s ostatními členy výboru, za řádné hospodaření s
finančními prostředky klubu,
g. zastupovat klub navenek.
14. Do působnosti matrikáře - ekonoma náleží:
a. vedení seznamu členů, provádění zápisů a výmazů v seznamu členů,
b. vedení pokladní knihy a vyhotovování příjmových a výdajových
dokladů,
c. průběžná kontrola placení členských příspěvků,
d. správa finančního hospodaření a vypracování výroční zprávy o
hospodaření klubu,
e. samostatně podepisovat zásadní písemnosti klubu,
f. zodpovídat spolu s ostatními členy výboru, za řádné hospodaření s
finančními prostředky klubu,
g. zastupovat klub navenek.
15. Do působnosti výcvikáře náleží:
a. zajišťování a organizování výcviku psů, klubových zkoušek a soutěží,
b. podávání návrhů a zpráv na úseku výcviku a výkonu,
c. veškerá teoretická a praktická činnost na úseku výcviku a výkonu,
d. samostatně podepisovat zásadní písemnosti klubu,
e. zodpovídat spolu s ostatními členy výboru, za řádné hospodaření s
finančními prostředky klubu,
f. zastupovat klub navenek.
16. Do působnosti hlavního poradce chovu náleží:
a. dohlížet na činnost poradců chovu jednotlivých sekcí,
b. kontrolovat evidenci chovných jedinců u poradců chovu,
c. vést seznam zastřešených plemen,
d. dohlížet na dodržování Zápisního řádu ČMKU, Řádu ochrany zvířat
při chovu psů ČMKU a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, v platném znění všemi členy klubu,
e. podávat výboru návrhy na úseku chovu,
f. doporučovat výboru jmenování a odvolávání poradců chovu
jednotlivých sekcí,
g. samostatně podepisovat zásadní písemnosti klubu,
h. zodpovídat spolu s ostatními členy výboru, za řádné hospodaření s
finančními prostředky klubu,
i. zastupovat klub navenek.

Článek 7.
Revizor
1. Revizor jako volený orgán kontroluje hospodaření klubu včetně roční
uzávěrky, a to především jeho soulad s právními předpisy, stanovami a
rozhodnutími členské schůze a výboru.
Funkce je čestná. Náhrady a výlohy se poskytují jen v nejnutnější míře, a to
pouze za podmínek, předem odsouhlasených výborem.
2. Revizor vyhotovuje revizní zprávu o hospodaření klubu, kterou předkládá
členské schůzi ke schválení.
3. Za účelem kontroly hospodaření a vyhotovení revizní zprávy je revizor
oprávněn vyžadovat po členech klubu, členech výboru, příp. zaměstancích
klubu nezbytnou součinnost, především ve formě spolupráce, poskytování
informací a vysvětlení.
4. Revizor je oprávněn v souvislosti s výkonem své funkce nahlížet do všech
materiálů klubu, které se hospodaření klubu týkají, popř. dát přezkoumat
roční uzávěrku auditorem.
5. Funkce revizora není slučitelná s funkcí člena výboru nebo funkcí likvidátora
klubu.

Článek 8.
Majetek a hospodaření
1. Prostředky na svou činnost získává klub zejména z členských příspěvků, z
poplatků ze zkoušek, soutěží a výstav, z darů, státních příspěvků, nadačních
grantů, z výnosu svého majetku a jiných příjmů.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov,
musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle klubu a k
vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
3. Za své závazky ručí klub do výše svého majetku.
4. Členové klubu neručí za případné dluhy klubu.

Článek 9.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi konané dne 28.11.2015 v
Bohosticích a nabývají platnosti dnem jejich schválení, účinnosti pak dnem,
kdy budou vloženy do sbírky listin spolkového rejstříku.
2. Tyto stanovy jsou v úplném znění uloženy v sídle klubu.

Za Klub chovatelů honičů:
Prezident - Ing. Karel Čáp................................................................................

Jednatel - Ing. Iva Černohubová......................................................................

Matrikář - ekonom - Petr Braunstein..............................................................

Výcvikář - Pavel Burda.....................................................................................

Hlavní poradce chovu - Pavel Štangl...............................................................

