STANOVY SPOLKU
Klub chovatelů bišonků, z.s.
Článek I.
Obecná ustanovení
1. Název spolku: Klub chovatelů bišonků, z.s. (KCHB)
2. Sídlo spolku: Praha
3. Působnost: Česká republika
4. Zapsaný v rejstříku u Městského soudu v Praze, značka L 65431, IČ: 02415992
Článek II.
Účel spolku, rozsah činnosti
1. KCHB je dobrovolné zájmové sdružení, samostatný právní subjekt s chovatelskou pravomocí v
rámci pravidel FCI (Fédération Cynologique Internationale), Chovatelského řádu FCI (Fédération
Cynologique Internationale) a ČMKU (Českomoravská kynologická unie). V souladu s platnými
standardy FCI (Fédération Cynologique Internationale) a chovatelským řádem ČMKU
(Českomoravská kynologická unie) řídí chov plemen zařazených v klubu – bišonky (bichon á poil
frisé), boloňské psíky a ruskou barevnou bolonku.
2. Spolek vytváří podmínky pro rozvoj všech zařazených plemen, chovatelské a klubové činnosti.
3. Zajišťuje vytváření klubových normativů a jejich dodržování.
4. Zajišťuje evidenční dokumentační činnost potřebnou k chovu psů s průkazem původu.
5. Pořádá klubové, speciální a další výstavy a akce k propagaci plemen.
6. Předává informace členům spolku prostřednictvím zpravodaje, elektronické pošty a webu.
7. Spolupracuje s ostatními chovatelskými kluby v České republice.
8. Spolupracuje s ostatními fyzickými a právnickými osobami v oblasti chovu psů a při pořádání
kynologických akcí.
9. Navrhuje a schvaluje nové čekatele na funkce rozhodčích pro posuzování exteriéru psů.
10. Spolek nesleduje podnikatelské cíle – osoby v něm sdružené nesmějí provozovat činnosti, které
nejsou v souladu s předpisy FCI (Fédération Cynologique Internationale) a ČMKU
(Českomoravská kynologická unie).

Článek III.
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku je dobrovolné, řádné a čestné, na přijetí za člena není právní nárok.
a. Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18-ti let bez ohledu na své občanství,
národnost, názorové přesvědčení a politickou příslušnost, která souhlasí se stanovami
spolku a předpisy na ně navazujícími.
b. Osoba starší 15-ti let a mladší 18-ti let, se může stát členem pouze se souhlasem svého
zákonného zástupce.
c. Žádost o členství musí být žadatelem podána písemně na adresu určenou výborem spolku,
nebo elektronicky spolu s potvrzením o zaplacení členského příspěvku a potvrzení o

vlastnictví psa s průkazem původu. Potvrzení o přijetí za člena vydává výbor v písemné
nebo elektronické podobě.
d. Výbor spolku je oprávněn nepřijmout přihlášku zejména z důvodů předchozího vyloučení z
KCHB za chovatelské přestupky a jiná provinění proti řádům spolku, nebo jiného
chovatelského klubu, nebo známého jednání žadatele, které by mohlo vést k narušení
soužití ve spolku, případně poškodit na veřejnosti jeho dobré jméno a oprávněné zájmy.
e. Přijatý člen je zapsán do seznamu členů spolku na základě plemene zapsaného v přihlášce
do klubu s potvrzením vlastnictví psa s průkazem původu daného plemene. Toto se
nevztahuje na rodinné příslušníky.

2. Členství čestné
a. Čestné členství může být uděleno na návrh člena spolku osobám, které se výrazně
zasloužily o chov jednotlivých plemen nebo jejich propagaci, a schvaluje je na návrh
výboru členská schůze.
b. Čestný člen nehradí členské příspěvky, má stejná práva a povinnosti jako řádný člen.

Článek IV.
Zánik členství ve spolku
1. Členství ve spolku zaniká
a. dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení ze spolku,
b. neobnovením členství, tj. nezaplacením členského příspěvku v termínu určeném stanovami,
c. zrušením členství nebo vyloučením ze závažných a doložených důvodů na základě
rozhodnutí kontrolní komise nebo členské schůze, rozhodnutí musí být potvrzeno členskou
schůzí,
d. úmrtím člena,
e. v odůvodněných případech může výbor rozhodnout o obnovení členství i po termínu
splatnosti příspěvků určených stanovami.

Článek V.
Práva členů spolku
1. Zúčastňovat se schůzí s právem předkládat návrhy a připomínky k činnosti spolku, hlasovat o
usneseních a být volen do orgánů spolku. Být volen do orgánů spolku může být každý člen, pokud
nebyl v minulosti po dobu posledních pěti let pravomocně kárně potrestán pro porušení povinností
člena spolku, nebo se dopustil prokázaného jednání směřujícího proti zájmům KCHB nebo ČMKU
(Českomoravská kynologická unie). Nemůže být volen ani člen, proti kterému je v době volby
vedeno kárné řízení, nebo který je v době volby v soudním sporu s KCHB.
2. Být prostřednictvím Zpravodaje, elektronické pošty a webu informován o činnosti spolku.
3. Aktivně se zúčastňovat činnosti spolku a využívat služeb a výhod spojených s členstvím.
4. Každý člen se může při výkonu svých práv nechat zastoupit. Pro zastoupení musí svému zástupci
udělit zvláštní plnou moc s ověřeným podpisem.

Článek VI.
Povinnosti členů spolku
1. Dodržovat stanovy spolku a jeho další závazné předpisy a řády.
2. Hlásit písemně změny mající vliv na členství v klubu a změny adresy.
3. Dodržovat ustanovení reglementu FCI (Fédération Cynologique Internationale) a předpisů ČMKU
(Českomoravská kynologická unie).
4. Členské příspěvky uhradit do konce března příslušného roku a odeslat kopii o zaplacení členských
příspěvků se jménem a chovaným plemenem, a to písemně nebo elektronicky na adresu určenou
výborem spolku. Osoby, které získaly členství v průběhu kalendářního roku, hradí členské
příspěvky v plné roční výši. Výši členských příspěvků na příští kalendářní rok navrhuje výbor a
schvaluje členská schůze, návrh se předkládá spolu s pozvánkou na členskou schůzi.

Článek VII.
Orgány spolku
Členská schůze – nejvyšší orgán spolku
Výbor – statutární orgán spolku
Kontrolní komise – kontrolní a kárný orgán spolku
1. Členská schůze
1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi svolává předseda výboru nebo
pověřený člen výboru dle potřeby nebo minimálně 1x ročně písemně (dopisem či e-mailem) nejméně 30
dnů před datem konání spolu s programem členské schůze, ke kterému mají členové klubu v řádném
termínu možnost vyjádřit své připomínky.
1.2. Členská schůze
a) volí výbor a kontrolní komisi,
b) schvaluje změny stanov,
c) schvaluje zprávy výboru o činnosti a hospodaření spolku,
d) schvaluje zaměření činnosti a úkoly spolku na další období,
e) rozhoduje o vyloučení člena pro hrubé nebo opakované porušení členských povinností, nebo pokud
člen přes písemnou výstrahu, nebo opakovaně, jedná v rozporu se zájmy spolku nebo svým
jednáním poškozuje dobré jméno KCHB na veřejnosti,
f) rozhoduje o fúzi s jinými spolky, rozdělení spolku nebo jeho zrušení,
g) členská schůze rozhoduje usnesením.
Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí alespoň 25 % členů podle členské evidence. V případě,
že členská schůze není na svém zasedání usnášeníschopná, postupuje se podle ustanovení § 257
Občanského zákoníku. Členská schůze se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů, každý člen má
jeden hlas. Hlasování se děje aklamací nebo tajně. O způsobu hlasování rozhodne členská schůze prostou
většinou hlasů. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném sledu, než byly návrhy předloženy.

2. Výbor
a) Výbor je statutárním orgánem spolku.
b) Výbor má nejméně 7 členů, funkční období je pětileté. Současně s členy výboru je zvolen 1
náhradník. Pokud v průběhu období mezi členskými schůzemi zvolený člen i přes výzvy k nápravě se stane
zcela nečinným po dobu delší než 6 měsíců nebo bude porušovat své povinnosti plynoucí z této funkce,
nastupuje na jeho místo do konání nejbližší členské schůze ten náhradník, který při volbě získal nejvíce
hlasů.
c) Ze svého středu volí výbor předsedu a místopředsedu, a dále pověřuje funkcemi ostatní členy
výboru. Předseda může být odvolán, a to rozhodnutím nadpoloviční většiny členů výboru. V případě
nezvolení nebo odvolání předsedy musí výbor provést do 30 dnů volbu nového předsedy. Neprovede-li
výbor volbu z jakéhokoliv důvodu ve stanovené lhůtě, stává se předsedou nejstarší člen výboru.
d) Povinnosti výboru spolku
- řídit činnost KCHB v období mezi dvěma členskými schůzemi,
- schvalovat plán činnosti a rozpočet KCHB na každý rok,
- vypracovat zprávu o činnosti výboru KCHB a účetní závěrku KCHB,
- řešit organizační problémy KCHB,
- stanovuje podmínky pro zařazení psů a fen do chovu (před účinností změny včas informují
členskou základnu)
- vypracovat návrhy norem KCHB a předkládat je členům spolku ke schválení,
- stanovit základní podmínky spolupráce s jinými organizacemi,
- vede seznam členů, zaplacených členských příspěvků a vydává potvrzení o členství,
- zabezpečuje vydávání klubového zpravodaje a zabezpečuje pravidelné aktuální informace na webu
KCHB,
- jmenuje a odvolává hlavního poradce chovu,
- pořádá klubové a speciální výstavy, organizuje a pořádá jiné kynologické akce,
- zajišťuje archivaci písemností KCHB.
e) Výbor spolku se schází nejméně 1x ročně a svolává jej písemně předseda. Výbor se usnáší většinou
přítomných. Mimořádnou schůzi výboru spolku svolává jeho předseda na žádost nejméně jedné třetiny
členů výboru nebo na žádost členů. Nesvolá-li předseda výbor, ač je k tomu podle stanov povinen, svolá
výbor bez zbytečného odkladu kterýkoliv z jeho členů.
f) Jménem výboru jako statutárního orgánu spolku jedná a KCHB navenek zastupuje předseda a
místopředseda.

4. Kontrolní komise
a) Kontrolní komise má kontrolní a kárnou funkci.
b) Kontrolní komise má 3 členy a jednoho náhradníka, funkční období je pětileté.
c) Ze svého středu volí předsedu.
Předseda může být odvolán, a to rozhodnutím nadpoloviční většiny členů kontrolní komise. V případě
nezvolení nebo odvolání předsedy musí kontrolní komise provést do 30 dnů volbu nového předsedy.
Neprovede-li kontrolní komise volbu z jakéhokoliv důvodu ve stanovené lhůtě, stává se předsedou nejstarší
člen kontrolní komise.
d) Kontrolní komise se schází nejméně 1x ročně a svolává ji písemně předseda.
e) Povinnosti kontrolní komise
- sleduje činnost a hospodaření výboru,
- provádí kárná řízení jako samostatný orgán, výsledek kárného řízení s uplatněným kárným
opatřením písemně předkládá výboru spolku,
- předkládá výboru zprávu o závažných nedostatcích, které při své činnosti zjistí s návrhy na
opatření,
- předseda kontrolní komise se zúčastňuje schůzí výboru s poradním hlasem.

Článek VIII.
Zásady finančního hospodaření spolku
1. Za správné hospodaření spolku odpovídá výbor spolku
Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním a k tomuto datu se provede vyúčtování finančního
hospodaření.
Hospodaření bude předloženo ke kontrole kontrolní komisi a výsledná zpráva bude zveřejněna na
členské schůzi.
2. Příjmy spolku tvoří zejména:
a) členské příspěvky,
b) poplatky za služby členům i nečlenům, kterým KCHB poskytuje chovatelský servis,
c) podíl poplatků za vystavení průkazů původu,
d) podíl z kynologických akcí,
e) sponzorské příspěvky, dary a jiné příjmy.
3. Výdaje spolku tvoří zejména
a) poplatky plynoucí z členství v ČMKU (Českomoravská kynologická unie),
b) náklady spojené s činností výboru a kontrolní komise,
c) náklady spojené s pořádáním kynologických akcí,
d) náklady spojené s vydáváním zpravodaje a správou internetových stránek KCHB,
e) náklady spojené s propagací KCHB a plemen v něm zastřešených,
f) ostatní náklady.
4. Hospodaření spolku bude vedeno dle platných zákonů a předpisů ČR.

Článek IX.
Ukončení činnosti spolku
O ukončení činnosti spolku a způsobu likvidace majetkové podstaty spolku v souladu s obecně závaznými
předpisy rozhoduje členská schůze svolaná pouze k tomuto účelu. K platnosti usnesení o ukončení činnosti
je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů členů přítomných na členské schůzi.
Článek X.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí KCHB.
2. Stanovy jsou platné na dobu neurčitou.

V Praze dne 21.5.2016

podpis

