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ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

klubu chovatelů bišonků 

 
1. Název organizace – Klub chovatelů bišonků 

2. Obvod činnosti – Česká republika 

3. Sídlo organizace – Vrchlabí (Rychnov nad Kněžnou) 

4. Jméno a adresa zástupce klubu – Vladimíra Kohútová, Vrchlabí (Rychnov n.K.) 

 

5. STANOVY KLUBU  

Klub chovatelů bišonků je zájmovou, politicky nezávislou organizací, jejímž úkolem 

je sdružovat milovníky psů, pořádat výstavy, rozvíjet a řídit chov bišonků, zhotovovat 

průkazy původu. 
 

    - Členství – členem klubu se může stát občan České republiky i jiného státu, který   

       souhlasí s organizačním řádem klubu, přičemž dolní věková hranice je 15 let. 

   Členství vzniká na základě podání přihlášky a o přijetí za člena klubu rozhoduje  

   výbor klubu nadpoloviční většinou hlasů. Členství počíná dnem zaplacení  

   členského příspěvku. 
 

 - Práva a povinnosti členů klubu – účastnit se schůzí a všech akcí organizace. Od 18  

    let volit a být volen do orgánů klubu. Platit příspěvky, dodržovat stanovy a chovatelský řád. 
 

 - Zánik členství – úmrtím člena klubu, nezaplacením příspěvku, při hrubém porušení  

    organizačního a chovatelského řádu. 
 

 - Vnitřní struktura organizace – v ý b o r 

    předseda, jednatel, hlavní poradce chovu, vedoucí plemenné knihy klubu a poradce pro styk  

    se zahraničními chovateli. 
 

                                                      - č l e n s k á   s ch ů z e 

    členská schůze klubu je vrcholným orgánem a rozhoduje o všech zásadních otázkách  

    činnosti klubu a to zejména: 

    - projednává a schvaluje zprávu o činnosti klubu 

    - projednává a schvaluje plán činnosti pro příští období 

    - volí výbor klubu 

    - odvolává člena výboru klubu 

     Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů klubu. 

 

 - Finanční hospodaření klubu – zdroje příjmů 

 1. členské příspěvky 

 2. poplatky za úkony prováděné klubem 

 3. dary a podobně 

 

 O použití finančních prostředků rozhoduje členská schůze, za hospodaření s finančními  

 prostředky zodpovídá výbor klubu. 


