Klub Chovatelů jagdteriérů v Čechách z.s.
Březina 102 338 24 Břasy I

__________________________________________________________________________
Název a sídlo Spolku
Klub chovatelů jagdterierů v Čechách, z.s. ( zkratka KCHJgdtČ ), (dále jen „Spolek“) má sídlo na
adrese Březina 102, 338 24 Břasy I., IČ 708 86 776. Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 459.

čl. 2
Účel spolku
1) Spolek je právnickou osobou, který sdružuje příznivce Jagdteriérů, zejména chovatele, vlastníky,
držitele
a ostatní osoby.
2) Účelem Spolku je organizování chovu psů plemene Jagdteriér v souladu s předpisy vydanými FCI.
3) Cílem Spolku je čistokrevný a zdravý chov plemene v souladu se standardem FCI.
4) Spolek pořádá chovatelské přehlídky, svody, výstavy, zkoušky soutěže a jiné chovatelské akce.
Pořádané akce musí být v souladu s kynologickými řády a pravidly, nesmí být v rozporu s normami
FCI a obecně platnými předpisy. Akce mohou být otevřené i pro jiná plemena, pro zahraniční
účastníky a pro nečleny.

čl. 3
Členství ve Spolku
1) Členem Spolku se může stát každá fyzická i právnická osoba, která má zájem se podílet na činnosti
a poslání Spolku. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem
Spolku, který o přijetí člena rozhoduje na své nejbližší schůzi a dnem zaplacení zápisného a
členského příspěvku.
2) Osoby mladší 18 let, které jsou členy Spolku se souhlasem svého zákonného zástupce, nemohou
volit ani být voleni do orgánů Spolku a hlasovat na členské schůzi.
3) Členem Spolku mohou být i cizí státní příslušníci.
4) Členem Spolku nemůže být fyzická či právnická osoba, která byla disciplinárně trestána v rámci
organizací sdružení u FCI, ani osoba podílející se jakýmkoliv způsobem na obchodu se psy za
účelem zisku, nerespektující poslání a činnost Spolku (např. Vědomé prodávání štěňat
obchodníkům se psy, současná produkce štěňat s průkazem původu a bez průkazu původu).
5) Každý člen je zaevidován v seznamu členů Spolku a po zaplacení zápisného a členského příspěvku
je mu vystaven průkaz o členství s registračním číslem. Seznam členů je přístupný na internetových
stránkách Spolku. Zveřejnění člena v Seznamu členů je podmíněno jeho písemným souhlasem.
Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí výbor při vzniku a zániku členství a dále při jakékoli
změně podstatných údajů.
6) Nově přijatí členové hradí zápisné a členský příspěvek bez ohledů na datum jejich přijetí v
příslušném kalendářním roce.
7) Členská schůze může ve výjimečných případech udělit zvlášť zasloužilým členům Spolku,
význačným osobnostem, případně i jiným osobám, čestné členství. Čestné členství může být
uděleno i osobám z jiných států. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. Čestné členství
vzniká rozhodnutím členské schůze, pokud navržený vyjádřil s tímto souhlas.
8) Členství ve Spolku zaniká:
a) vystoupením na základě písemného podání, a to dnem doručení výboru Spolku,
b) vyloučením člena výborem Spolku v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí ze

strany
výboru spolku hrubě porušuje tyto Stanovy. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému
členu.
c) úmrtím člena,
d) zánikem Spolku,
e) nezaplacením členského příspěvku v termínu stanoveném ve stanovách. Pozdě uhrazený
příspěvek propadá ve prospěch Spolku na úhradu nákladů spojených s vyřazením z evidence,
pokud členská schůze nerozhodne jinak.
9) Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného
ukončení členství.

čl. 4
Práva a povinnosti člena Spolku
1) Člen klubu má právo se podílet na řízení a činnosti Spolku, zejména je oprávněn účastnit se jednání
členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, nahlížet do dokladů Spolku a být
informován o všech záležitostech Spolku, pokud v těchto stanovách není uvedeno jinak.
2) Člen starší 18 let má právo volit a být volen do orgánů Spolku.
3) Člen Spolku má právo být zván a účastnit se všech akcí pořádaných Spolkem, vznášet dotazy,
podávat návrhy, náměty, připomínky a stížnosti orgánům Spolku .
4) Člen Spolku má právo na základě splnění stanovených chovných podmínek získat uchovnění psa
nebo feny plemene Jagdteriér a tohoto mít vedeného v seznamu chovných jedinců.
5) Člen má právo získávat informace o činnosti Spolku prostřednictvím tisku (zpravodaje) členských
schůzí, atd.
6) Člen Spolku má právo na ochranu svých osobních údajů, uvedených na přihlášce.
7) Člen Spolku je povinen dodržovat stanovy Spolku, řádně platit členské příspěvky do 31.12 v daném
roce na následující rok, plnit a řídit se usneseními členské schůze a veškerými vnitřními předpisy,
které budou řádně schváleny členskou schůzí Spolku. Člen je povinen dodržovat veškeré obecně
závazné právní předpisy, předpisy a normy, vydané orgány na úseku kynologie.
8) Člen Spolku je povinen neprodleně oznámit změny dat a údajů pro řádné vedení seznamu členů,
dále je povinen neprodleně hlásit poradci chovu veškeré změny týkající se registrovaných
chovných jedinců a umožnit kontrolu chovu a držených jedinců osobám pověřeným výborem
Spolku.
9) Člen Spolku je povinen dbát o dobré jméno klubu a vyvarovat se veškerého jednání a
protizákonných činností, které by poškozovaly Spolek.

čl. 5
Orgány Spolku
Orgány klubu tvoří: členská schůze, výbor klubu, revizní komise a chovatelská rada.

čl. 6
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se
Spolku K výhradním oprávněním členské schůze patří:
a) schvalovat výsledek hospodaření Spolku, rozdělení zisků a úhrady ztrát
b) schvalovat stanovy Spolku a jejich změny
c) volba orgánů Spolku a řešení sporů mezi nimi, včetně volby a odvolání jednotlivých členů
výboru pokud prokazatelně porušili své povinnosti.
d) rozhodování o zrušení nebo rozdělení Spolku,
e) projednání a schválení zprávy o činnosti výboru Spolku od poslední členské schůze
předkládané presidentem klubu
f) projednání a schválení rozpočtu na běžný rok.
g) projednání a schválení zprávy revizní komise a chovatelské rady
h) řeší odvolání členů proti rozhodnutí výboru Spolku, revizní komise a chovatelské rady

I) schválení vnitřních norem Spolku, podmínek chovnosti a jejich změn
j) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti členské schůze svěřují stanovy a
nespadají co působnosti jiného orgánu Spolku
2) Členskou schůzi svolává výbor Spolku nejméně jedenkrát za rok pozvánkou nebo ve zpravodaji, a
to minimálně 14 dní před konáním členské schůze. Pozvánka je zveřejněna na webových stránkách
Spolku a též i ve zpravodaji Spolku. Pozvánku zasílá výbor členům Spolku též elektronickou poštou
na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce. Součástí informace je návrh programu zasedání.
Je-li předmětem jednání členské schůze změna stanov, projednání plánu činnosti nebo výroční
zprávy, musí být podkladové materiály rozeslány spolu s pozvánkou. Není-li rozeslání
z objektivních důvodů možné, musí být v pozvánce uvedeno, kdy a kde před termínem členské
schůze je možné do podkladů nahlédnout.
3) Členská schůze volí 1x za pět let orgány Spolku
4) Poklesne-li stanovený počet členů v orgánech Spolku je do příslušného orgánu kooptován člen
Spolku, který obdržel při volbách příslušného orgánu v pořadí nejvyšší počet hlasů.
5) Členské schůze jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové Spolku. Členové výboru jsou povinni se
zúčastnit členské schůze. Členské schůze se mohou zúčastnit i jiné osoby, a to na základě souhlasu
členské schůze.
6) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání většina členů. Členská schůze
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku, není-li v těchto Stanovách uvedeno
jinak. Pro platné rozhodnutí členské schůze týkající se bodu l, písm. d) tohoto článku Stanov se
vyžaduje více než dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů. Každý člen má při rozhodování
jeden hlas. Hlasy členů jsou si rovny. O průběhu členské schůze se vede zápis, který obsahuje údaj o
počtu členů přítomných, podstatné skutečnosti z jednání, přijatá rozhodnutí a součástí zápisu je též
usnesení členské schůze. Zápis je podepsán zapisovatelem a ověřovateli.
7) Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo
původní členskou schůzi svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání
členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání
členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne,
na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Tato náhradní členská schůze je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Náhradní členská schůze se může konat
též půl hodiny po plánovaném začátku řádně svolané členské schůze, která byla
neusnášeníschopná, avšak jen tehdy a za podmínky, pokud na tuto možnost byli členové předem
upozorněni v původní pozvánce na členskou schůzi.
8) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze rozhodnout jen
se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

čl. 7
Výbor Spolku
1) Výbor Spolku je pětičlenný. Z ekonomického důvodu mohou být některé funkce spojeny. Výbor
tvoří prezident, viceprezident – poradce pro výcvik, ekonom-matrikář, dva poradci chovu.
2) Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na dobu pěti let. Členské schůzi jsou též odpovědni z
výkonu své funkce. Výbor z řad svých členů volí prezidenta, viceprezidenta – poradce pro výcvik,
ekonoma-matrikář, dva poradce chovu. Výbor zastupuje Spolek, navenek jedná svým prezidentem.
V době nepřítomností prezidenta jej zastupuje viceprezident. Písemné právní jednání, které činí
výbor za Spolek podepisuje prezident spolu s viceprezidentem.
3) Výbor Spolku je výkonným orgánem, řídí činnost Spolku v obdobích mezi jednotlivými zasedáními
členské schůze v souladu s jejími usneseními. Výbor Spolku ukládá postihy za porušení členských
povinností podle čl. 11, včetně vyloučení člena Spolku, schvaluje návrhy na vyznamenání a
odměny.
4) Výbor je usnášeníschopný, pokud se ho zúčastní nadpoloviční většina členů. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
5) Výbor má právo pro svou činnost stanovit poradní orgány či zvát na jednání výboru poradce. Výbor
se schází podle potřeby nejméně 2x do roka a o jednání je veden zápis podepsaný zapisovatelem.
6) Výbor vede seznam členů, zajišťuje vydání Zpravodaje a pořádání akcí Spolku.

7) Výbor spolupracuje z jinými kynologickými Spolky

čl. 8
Prezident Spolku
1) Zastupuje Spolek vůči třetím osobám. Jednat jménem Spolku může eventuálně i jiný člen Spolku,
avšak pouze na základě písemného pověření prezidenta.
2) Je odpovědný členské schůzi, je volen na dobu pěti let.
3) Uskutečňuje usnesení členské schůze a přitom je povinen řídit se obecně platnými právními
předpisy, statutem, vnitřními normami a usnesením členské schůze.
4) Průběžně vyřizuje záležitosti Spolku a při řízení klubu rozhoduje o všech záležitostech, které
nepatří výlučně do působnosti členské schůze.
5) Je povinen na konci roku vypracovat zprávu o činnosti a přednést ji ke schválení členské schůzi do
31.3 následujícího roku.
6) Je na konci roku povinen na členské schůzi poskytovat pravdivé informace všem členům Spolku
Tyto informace musí být zveřejněny ve Zpravodaji, nebo na webu klubu.
7) Na návrh výboru Spolku vyhlašuje v závažných případech referendum.

čl. 9
Revizní komise
1) Revizní komise je volena členskou schůzí na dobu 5 let v počtu 3 členů. Revizní komise volí ze
svých členů předsedu revizní komise. V případě poklesu počtu členů revizní komise v průběhu
volebního období je oprávněn předseda komise kooptovat nového člena revizní komise z členů
Spolku, kteří byli zvoleni členskou schůzí jako náhradníci.
2) Předseda revizní komise má právo se účastnit jednání výboru Spolku s hlasem poradním.
3) Revizní komise kontroluje hospodaření Spolku, plnění usnesení členských schůzí, plnění členských
povinností členů Spolku. Má právo se účastnit kontrol vrhů a chovných jedinců u chovatelů za
přítomnosti poradce chovu nebo člena Spolku. Na základě svých zjištění má právo podávat výboru
Spolku návrhy na postih členů za neplnění nebo porušování členských povinnosti.

čl. 10
Chovatelská rada
1) Chovatelská rada je volena členskou schůzí na dobu 5 let v počtu 3 členů. Chovatelská rada volí ze
svých členů předsedu chovatelské rady. V případě poklesu počtu členů chovatelské rady v průběhu
volebního období je oprávněn předseda chovatelské rady kooptovat nového člena rady z členů
klubu, kteří byli zvoleni členskou schůzí jako náhradníci.
2) Předseda chovatelské rady je podle potřeby přizváván na jednání výboru Spolku.
3) Chovatelská rada se společně s poradcem chovu zajišťuje dodržování Zápisního řádu ČMKU a
chovných podmínek schválených klubem, kterými se řídí chov plemene v klubu. Chovatelská rada
je oprávněna provádět kontroly vrhů a chovných jedinců u chovatele za účasti poradce chovu nebo
člena výboru. Chovatelská rada je na základě svých zjištění oprávněna podávat výboru klubu
návrhy na postih členů za neplnění nebo porušování shora uvedených zásad.

čl. 11
Postihy za neplnění nebo porušování členských povinností
1) Výbor Spolku projednává na základě vlastních poznatků nebo z podnětu revizní komise nebo
chovatelské rady postihy členů za neplnění nebo porušení stanov, obecně závazných předpisů a
norem vydaných orgány na úseku kynologie, vnitřních předpisů a usnesení členských schůzí.
2) Postih může být udělen pouze do 1 roku od zjištění, že došlo k neplnění nebo porušení povinností
uvedených v bodu 1).
3) Výbor může podle závažnosti neplnění nebo porušení použít následující postihy:
a) výtku výboru, o jejím udělení bude informována nejbližší členská schůze,
b) dočasný zákaz chovu na dobu 1-5 let,
c) vyloučení ze Spolku.
4) Veškerá rozhodnutí o postihu člena musí být vyhotovena písemně a doručena do vlastních rukou.

Člen má právo se odvolat proti rozhodnutí výboru ke členské schůzi, a to podáním výboru klubu do
15ti dnů od doručení písemného rozhodnutí. Členská schůze projedná odvolání člena na nejbližší
členské schůzi. Podané odvolání má odkladný účinek.
5) Postih podle bodu 3), písm. a) bude použit při méně závažném porušení členských povinností.
Postih podle bodu 3), písm. b) bude použit při méně závažném porušení zápisního řádu ČMKU.
Postih podle bodu 3), písm. c) bude použit při závažném porušení zápisního řádu ČMKU (kupř.
nečistokrevný chov, manipulace s rodokmeny) a při opakovaném méně závažném porušení
členských povinností, tj.před tímto opatřením již byla užita opatření podle bodu 3), písm. a)-b)
6) Proti rozhodnutí členské schůze má člen právo na soudní ochranu.

čl. 12
Hospodaření Spolku
1) Spolek hospodaří na základě schváleného rozpočtu v souladu s platnými právními předpisy.
2) Prostředky Spolku tvoří především členské příspěvky, zápisné, chovatelské poplatky, dary a výnosy
z vlastní činnosti.
3) Dozor nad hospodařením Spolku provádí revizní komise.
4) Ekonom klubu je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými právními předpisy a
stanovami klubu, včetně roční uzávěrky, inventur a daňových přiznání.

čl. 13
Zánik Spolku
1) Klub zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem na základě
rozhodnutí členské schůze nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho
rozpuštění. O majetku Spolku a jeho rozdělení rozhodne orgán, který o zániku Spolku rozhodl.

čl. 14
Závěrečná ustanovení
1) Tyto stanovy vycházejí z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
2) Tyto stanovy jsou uloženy ve sbírce listin spolkového rejstříku u Krajského soudu v Praze a jsou
k dispozici u statutárního orgánu Spolku.
3) Stanovy se mění tímto novým zněním přijatým členskou schůzí dne 21. března 2015 a nabývají
účinnosti dnem jejich schválení

Prezident klubu ..............................
Soukup Josef

Viceprezident klubu ........................................
Kalaš Petr

Zapsáno ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl L, vložka 459

