KLUB CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ o.s.

STANOVY
1. POSLÁNÍ KLUBU
1.1.

Klub chovatelů Bearded Collií je dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu osob
sdružujícím chovatele, majitele a příznivce plemene Bearded Collie.

1.2.

Jeho cílem je rozvoj, chov, výcvik a propagace Bearded Collií s průkazy původu akceptovanými
Českomoravskou kynologickou unií (dále jen ČMKU).

2. NÁZEV, SÍDLO, PŮSOBNOST
Název:
Používaná zkratka:
Sídlo:
Působnost:

Klub chovatelů Bearded Collií o.s.
KCHBC
Jankovcova 53, blok C, Praha 7, 170 00
území České republiky

3. JEDNÁNÍ JMÉNEM KLUBU
3.1.

Jednat jménem Klubu chovatelů Bearded Collií (dále jen klub) je oprávněn předseda klubu a
jednatel klubu, každý z nich samostatně.

3.2.

Výbor klubu může pověřit jednáním jménem klubu také jiného člena výboru, k tomuto účelu ho
vybaví písemnou plnou mocí.

4. ČLENSTVÍ V KLUBU
4.1.

Členem klubu se může kdykoliv v průběhu kalendářního roku stát každá fyzická osoba, která o
to projeví zájem a souhlasí s těmito Stanovami a ostatními závaznými předpisy klubu.

4.2.

Typy členství:
- řádné členství individuální
- řádné členství rodinné
- mimořádné členství
- čestné členství

4.3.

Vznik členství:
4.3.1. Řádné a mimořádné členství v klubu vzniká zaplacením členských příspěvků klubu a
registrací písemné přihlášky klubem. Přihlásit do klubu osobu mladší 18 let může pouze
její zákonný zástupce.
4.3.2. Čestné členství uděluje členská schůze klubu.

4.4.

Zánik členství:
4.4.1. Řádné a mimořádné členství zaniká:
- písemným odhlášením doručeným klubu
- nezaplacením členských příspěvků
- vyloučením člena z klubu členskou schůzí podle kárného řádu klubu
- úmrtím člena
4.4.2. Čestné členství zaniká:
- odejmutím čestného členství v klubu členskou schůzí podle kárného řádu klubu
- úmrtím člena

5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KLUBU
5.1.

Práva řádných členů s individuálním členstvím:

-

volit a být voleni do všech orgánů klubu ode dne dovršení 18 let věku
účastnit se jednání orgánů klubu
ode dne dovršení 18 let věku hlasovat na členských schůzích klubu
obracet se s dotazy na orgány klubu
obracet se se stížnostmi na orgány klubu
předkládat návrhy k činnosti klubu orgánům klubu
zúčastňovat se všech akcí pořádaných klubem
být informován o činnosti klubu prostřednictvím webové prezentace klubu
obdržet zdarma výtisk klubové Ročenky

5.2.

Práva řádných členů s rodinným členstvím:
- účastnit se jednání orgánů klubu
- obracet se s dotazy na orgány klubu
- obracet se se stížnostmi na orgány klubu
- předkládat návrhy k činnosti klubu orgánům klubu
- zúčastňovat se všech akcí pořádaných klubem
- být informován o činnosti klubu prostřednictvím webové prezentace klubu

5.3.

Práva mimořádných členů:
- obracet se s dotazy na orgány klubu
- obracet se se stížnostmi na orgány klubu
- předkládat návrhy k činnosti klubu orgánům klubu
- zúčastňovat se všech akcí pořádaných klubem
- být informován o činnosti klubu prostřednictvím webové prezentace klubu
- obdržet zdarma výtisk klubové Ročenky

5.4.

Práva čestných členů:
- účastnit se jednání orgánů klubu
- obracet se s dotazy na orgány klubu
- obracet se se stížnostmi na orgány klubu
- předkládat návrhy k činnosti klubu orgánům klubu
- zúčastňovat se všech akcí pořádaných klubem
- být informován o činnosti klubu prostřednictvím webové prezentace klubu
- obdržet zdarma výtisk klubové Ročenky

5.5.

Povinnosti všech členů:
- zajistit psům a fenám, kteří jsou v jejich vlastnictví či držbě, kvalitní zacházení a život
v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické
funkce a zdravotní stav
- dodržovat Stanovy klubu, ostatní závazné předpisy klubu a předpisy ČMKU
- dodržovat rozhodnutí orgánů klubu
- včas zaplatit členské příspěvky

6. ORGÁNY KLUBU
6.1.

Členská schůze:
- je nejvyšší orgán klubu
- svolává ji podle potřeby výbor klubu, nejméně však 1x ročně
- mimořádně musí být svolána, požádá-li o to alespoň 30% řádných členů klubu
- výbor klubu o jejím konání a jejím programu informuje nejméně 30 dní před jejím
konáním členy klubu prostřednictvím webové prezentace klubu
- pozvánka na její konání je zasílána poštou nebo e-mailem pouze na základě
předchozí písemné žádosti konkrétního člena zaslané výboru klubu; tyto žádosti
eviduje jednatel klubu
- je způsobilá se usnášet za přítomnosti jakéhokoliv počtu řádných členů klubu

6.2.

Výbor klubu:

6.3.

je sedmičlenný výkonný orgán klubu ve složení: předseda, místopředseda, jednatel,
pokladník, správce plemenné knihy a členové
řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi a rozhoduje o všech záležitostech, pokud
nejsou vyhrazeny jinému orgánu
schází se podle potřeby, minimálně však 4x ročně, na základě pozvánky zaslané
poštou nebo e-mailem jeho předsedou nebo jednatelem
je způsobilý usnášet se za přítomnosti nejméně pěti členů výboru
je volen členskou schůzí na dobu 3 roky

Kontrolní a revizní komise:
- je tříčlenný kontrolní a revizní orgán klubu ve složení: předseda a členové
- na základě písemného podání člena klubu nebo vlastního rozhodnutí přezkoumává
jakákoliv rozhodnutí výboru a členské schůze, zda byla z formálního hlediska
učiněna v souladu se závaznými předpisy klubu a předpisy ČMKU
- provádí minimálně 1x ročně revizi pokladny klubu, pohybů na bankovních účtech
klubu a účetních dokladů
- schází se podle potřeby, minimálně však 1x ročně, na základě pozvánky zaslané
poštou nebo e-mailem jejím předsedou
- je způsobilá usnášet se za přítomnosti nejméně dvou členů komise
- je volena členskou schůzí na dobu 3 roky

7. MAJETEK KLUBU
7.1.

Majetek klubu je tvořen zejména:
- peněžní hotovostí v pokladně
- finančními prostředky na bankovních účtech
- movitými věcmi klubu
- veškerou chovatelskou a klubovou dokumentací vzniklou z činností orgánů klubu
- autorskými právy k logu, webu, Ročenkám a dříve vydávaným Zpravodajům klubu
- know-how

7.2.

Řádnou správu majetku klubu zabezpečuje výbor klubu, na hospodaření klubu dohlíží kontrolní
a revizní komise.

8. ZÁNIK KLUBU
8.1.

O zániku klubu může z vůle členů klubu rozhodnout pouze členská schůze a to dvoutřetinovou
většinou hlasů všech řádných členů klubu s individuálním typem členství starších 18 let. Zdržel-li
se někdo hlasování, jeho hlas se do výsledku hlasování nezapočítává.

8.2.

V případě zániku klubu bude po zaplacení případných závazků klubu provedeno majetkové
vyrovnání se členy klubu.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1.

Práva a povinnosti členů klubu a orgánů klubu, které nejsou výslovně upraveny těmito
Stanovami, se řídí obecně závaznými právními předpisy.

9.2.

V případě, že se některé ustanovení těchto Stanov – ať už vzhledem k platnému právnímu řádu
nebo vzhledem k jeho změnám – ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo některé
ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto Stanov v platnosti.

9.3.

Tyto Stanovy byly schváleny členskou schůzí Klubu chovatelů Bearded Collií o.s. v Českých
Budějovicích, dne 9. 10. 2010.

9.4.

Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

