STANO VY S POLK U

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.
Blanická 2135/13, 120 00 Praha 2

Článek I.
Název, sídlo, působnost a charakter
Název:

Klub pinčů České republiky, z.s.

Sídlo:

Blanická 2135/13, 120 00 Praha 2

Působnost:

Spolek působí na území České republiky.

Právní forma: Klub pinčů České republiky, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák.
č.89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání a je
registrován ve veřejném rejstříku. Je právním nástupcem Klubu pinčů ČR, je samostatným
členem Českomoravské kynologické unie (ČMKU) a řídí se předpisy a řády ČMKU a FCI.
Článek II.
Účel činnosti Spolku
1.

Klub pinčů České republiky, z.s.(dále jen Spolek) je dobrovolné, nezávislé, nepolitické a zájmové
sdružení členů, rodinných příslušníků a přátel plemene, sdružených na základě společného
zájmu. Cílem jeho činnosti je rozvoj a propagace chovu plemen německých (NP), opičích (OP) a
trpasličích pinčů (TP) ve smyslu znění standardu č. 184, 185 a 186, vydaných FCI (Fédération
Cynologique Internationale). Činnost Spolku je provozována dobrovolně a zájmově, vždy v
souladu s platnými ustanoveními FCI a ČMKU (Českomoravská Kynologická Unie).

2.

Posláním spolku je zejména:

a) zušlechťování plemen NP, OP a TP na základě řízeného chovu a zdokonalování jak z hlediska
exteriéru, tak i povahových vlastností, typických pro tato plemena
b) řízení chovu prostřednictvím hlavních a oblastních poradců chovu
c) pořádání klubových a speciálních výstav, setkání a bonitací, podporu aktivit zastřešených plemen
d) kontroly vrhů, odchovů, držení zvířat a péče o zvířata
e) vydávání klubového Zpravodaje
f) propagace zastřešených plemen
3. Případný zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
Článek III
Členství ve Spolku, jeho vznik a zánik
1.

Členem Spolku může být každý občan České republiky nebo občan jiného státu, a to občan starší
18 let. Členem Spolku nemůže být fyzická či právnická osoba, která byla disciplinárně trestána
v rámci organizací, sdružených v FCI, resp. ČMKU. Dále nemůže být členem Spolku fyzická či
právnická osoba, trestaná dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. V těchto
případech rozhoduje o členství členská schůze.

2.

Členové Spolku jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení.

3.

Členství ve Spolku vzniká dnem schválení a registrace přihlášky výborem Spolku a zaplacením
zápisného (jednorázový poplatek a roční příspěvek).

4.

Členové právního předchůdce Spolku, tj. Klubu pinčů ČR, se stávají členy Spolku v souvislosti
s právní transformací automaticky.

5.

Členství ve Spolku je nepřenosné, nepřechází ani na právního nástupce člena.

6.

Členství ve Spolku je dobrovolné a není závislé na členství v jiných organizacích.

7.

Členství ve Spolku je podmíněno řádným placením ročního členského příspěvku na daný rok, a
to vždy nejpozději do 31. května daného roku.

8.

Čestné členství může udělit členská schůze na návrh výboru Spolku tomu, kdo se vynikajícím
způsobem zasloužil o Spolek.

9.

Čestný člen Spolku se může účastnit zasedání výboru Spolku s hlasem poradním.

10. Rodinným příslušníkem je osoba starší 15 let v rodinném vztahu se členem Spolku. Rodinný
příslušník je oprávněn účastnit se a hlasovat na členských schůzích, a to po dosažení věku 18 let.
11. Členství ve Spolku zaniká:
a)

dobrovolným vystoupením člena, sděleným výboru Spolku

b)

neuhrazením členského příspěvku podle daných pravidel

c)

úmrtím člena Spolku

d)

zánikem Spolku bez právního nástupce

e)

čestné členství zaniká rozhodnutím členské schůze na návrh výboru Spolku

f)

vyloučením dnem, kdy o něm rozhodla členská schůze

i.

podmínečným
pro porušování stanov a norem Spolku
pro porušování Zápisního řádu ČMKU
pro hrubé nebo nezodpovědné zacházení se psy, které je v rozporu se Zákonem 246/1992 Sb. na
ochranu zvířat proti týrání.

ii.

bezpodmínečným
pro pravomocné odsouzení pro úmyslnou trestnou činnost
pro hrubé porušování stanov a norem Spolku
pro hrubé porušování Zápisního řádu ČMKU, pro falšování nebo zneužívání průkazu původu a
jiných listin
pro podvody na klubových akcích a výstavách
pro opakované porušení podmínek podmínečného vyloučení
o vyloučení rozhoduje na návrh výboru členská schůze (řádná, mimořádná), na kterou bude
dotčený člen písemně pozván a poučen o právu osobně se k záležitosti vyjádřit.

iii.

12. Výbor Spolku vede seznam členů s vyznačením dne vzniku členství. Seznam je veřejný a je
pravidelně aktualizován na webových stránkách klubu. V případě nesouhlasu některých členů s
uveřejněním jejich osobních údajů bude seznam členů označen jako neúplný.
Článek IV.
Práva a povinnosti členů Spolku
1.

Každý člen Spolku má právo:

a. Účastnit se členské schůze, být volen do orgánů Spolku (po pěti letech členství ve Spolku) a na
členské schůzi volit do orgánů Spolku ostatní členy.
Každý člen má jeden hlas.
b. Účastnit se na práci a činnosti Spolku, navrhovat jeho další zaměření a aktivity, využívat služeb
Spolku a být informován o činnosti Spolku.
c. Požívat všech výhod poskytovaných Spolkem.
d. Podávat návrhy, dotazy, připomínky, náměty a stížnosti orgánům Spolku.
e. Požadovat předložení zpráv o činnosti a hospodaření Spolku.

2.

Základní povinnosti člena Spolku:

a)

Dodržovat stanovy Spolku, chovatelský a bonitační řád a dbát jeho realizace.

b)

Aktivně se podílet na činnost Spolku.

c)

Platit ročně členský příspěvek ve výši schválené členskou schůzí.

d)

Oznámit výboru Spolku změny související s členstvím ve Spolku (zejména změnu adresy, zánik
členství).

e)

Dodržovat povinnosti plynoucí ze zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění
pozdějších předpisů.

f)

Řídit se rozhodnutími orgánů Spolku.

g)

Jednat tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Spolku.

h)

Podílet se na práci a činnosti Spolku dle svých objektivních možností a schopností.
Článek V.
Statutární orgán a další orgány Spolku

1.

Členové Spolku spravují KP ČR prostřednictvím svých orgánů:

a)

Členské schůze

b)

Výboru Spolku

c)

Chovatelského kolegia

d)

Kontrolní a revizní komise

2.

Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Tvoří ji shromáždění členů a rodinných příslušníků,
které je usnášeníschopné za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů. Jestliže se ve stanovenou
dobu po zahájení schůze neshromáždí potřebná jedna třetina členů, je tato schůze po uplynutí 15
minut usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných členů. Usnesení přijímá většinou hlasů
členů, přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas Členskou schůzi svolává výbor dle
potřeby, nejméně však 1x ročně oznámením ve Zpravodaji a na webových stránkách Spolku a to
minimálně 30 dnů předem. Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor v případě žádosti
nejméně poloviny členů Spolku.

3.

Členská schůze:

a)

volí na dobu 3 let výbor Spolku, kontrolní a revizní komisi a členy chovatelského kolegia

b)

schvaluje stanovy Spolku vč. příloh, jejich změny a doplňky

c)

schvaluje výši zápisného, členských příspěvků a poplatků

d)

schvaluje výroční zprávy výboru Spolku a zprávu o hospodaření

e)

rozhoduje o zrušení členství z důvodu vyloučení pro závažné porušení povinností člena Spolku

f)

rozhoduje o zrušení Spolku a likvidaci majetku Spolku na základě návrhu výboru Spolku. V tomto
případě je nutná přítomnost nadpoloviční většiny členů Spolku. Členská schůze, rozhodující o
zániku Spolku, musí být svolána písemně a o zániku je potřeba rozhodnout dvoutřetinovou
většinou hlasů přítomných členů.

4.

Výbor Spolku je výkonným a statutárním orgánem Spolku, který se za svou činnost zodpovídá
členské schůzi. Jeho jménem jedná prezident Spolku, jednatel Spolku nebo jiný člen k tomu účelu
pověřený. Podepisují se tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu klubu připojí svůj podpis.

a)

Výbor Spolku je volen členskou schůzí ve volbách na tříleté období.

b)

Výbor má 7 členů a řídí činnost Spolku mezi zasedáními členské schůze, a to zejména:

i.

připravuje a svolává členskou schůzi

ii.

přijímá nové členy Spolku, vydává členské průkazy, vede evidenci členů, zajišťuje zápisy
z členských a výborových schůzí

iii.

vede účetní evidenci o hospodaření, příjmech a výdajích

iv.

informuje členskou základnu o činnosti výboru a činnosti Spolku jako takového

v.

řídí a kontroluje činnost chovatelského kolegia

vi.

organizuje klubové a speciální výstavy
c)

Výbor Spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

d)

Na úseku odborné chovatelské práce výbor Spolku navrhuje změny veškerých řádů a směrnic
Spolku, jejichž schválení podléhá pravomoci členské schůze. Výbor Spolku zároveň dbá na
dodržování směrnic a řádů členy Spolku.

e)

Výbor se schází minimálně 2x ročně. Výborová schůze může proběhnout i elektronickou formou
mezi jednotlivými členy výboru. Neodkladné záležitosti může vyřídit prezident společně
s jednatelem. Jejich opatření však musí být předloženo k projednání výboru na jeho nejbližším
zasedání.

f)

Volba výboru se provádí:

i.

na členské schůzi Spolku, svolané dle pravidel stanov Spolku

ii.

zájemce o funkci ve výboru se přihlásí na adresu jednatele Spolku písemně, a to nejméně 14 dní
před konáním schůze; zájemce musí uvést, co by chtěl ve výboru dělat, jaké má zkušenosti
s chovem, organizací, eventuálně co mohou Spolku nabídnout

iii.

výbor Spolku přednese na členské schůzi jména zájemců o práci ve výboru včetně jejich
představení a dále budou představeni i eventuálně navrhovaní stávající členové výboru
s uvedením dosavadní činnosti ve Spolku a proč jsou znovu navrhováni

iv.

hlasuje se jednotlivě o každém kandidátovi s vyhodnocením počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty;
o zvolení rozhoduje vyšší počet hlasů mezi kandidáty; každý zvolený kandidát musí hlasitě sdělit,
zda funkci přijímá

v.

pokud na členské schůzi nebude odhlasován nový výbor s lichým počtem členů, bude výbor
sestaven ze zvolených členů a na určitou dobu doplněn o některého člena stávajícího výboru; o
doplnění složení definitivního výboru se bude jednat znovu

vi.

výbor Spolku bude dále hledat nové zájemce a nové volby budou zajištěny na mimořádné
členské schůzi

vii.

o volbě bude proveden řádný zápis

viii.

v případě odstoupení z funkce nebo zániku členství některého člena výboru v průběhu volebního
období bude výbor Spolku hledat další zájemce a jejich volba bude provedena na mimořádné
členské schůzi
5.

Hlavní poradci chovu jsou členy výboru Spolku. Jsou zodpovědni za řízení chovu a jeho výsledky.
Hlavním poradcem chovu může být aktivní chovatel s dlouholetou zkušeností a zejména znalostí
zákonitostí genetiky a se znalostí platného mezinárodního standardu. Hlavní poradce chovu plní
tyto úkoly:

a)

vede evidenci chovných jedinců

b)

doporučuje krytí fen vhodnými psy

c)

zúčastňuje se výstav Spolku a bonitací a provádí rozbor výsledků

d)

je vedoucím chovatelského kolegia (oblastních poradců) daného plemene

e)

ze své činnosti se zodpovídá výboru Spolku

6.

Chovatelské kolegium se skládá z oblastních poradců chovu, jejichž činnost je koordinována
hlavními poradci chovu pro daná plemena. Hlavní poradci zastupují chovatelské kolegium ve
výboru Spolku.

7.

Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem Spolku, který za svoji činnost zodpovídá
členské schůzi Spolku. Má 3 členy volené členskou schůzí na tříleté období. Tito členové nesmí
být členy výboru a ani v žádném příbuzenském či rodinném vztahu k nim. Kontrolní a revizní
komise soustavně sleduje činnost a hospodaření Spolku, provádí revize, schvaluje výroční zprávu
o hospodaření spolku před jejím předložením členské schůzi. Členové kontrolní a revizní komise
se mohou zúčastnit jednání výboru Spolku s poradním hlasem.

Článek VI.
Majetek a hospodaření Spolku
1.

Spolek hospodaří samostatně s příjmy z členských příspěvků, darů sponzorů a partnerů a
z vlastní hospodářské činnosti.

2.

Majetek Spolku je spravován výborem Spolku, dispoziční právo s finančními prostředky a
majetkem klubu má prezident klubu, jím pověření členové výboru a jednatel. Na hospodaření
dohlíží kontrolní a revizní komise.
Článek VII.
Zánik Spolku

1.

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské
schůze.

2.

Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu
finančního vypořádání a o likvidaci majetku spolku.
Článek VIII.
Ostatní ustanovení

1.

Rozdělení funkcí a kompetencí ve výboru řeší příloha č. 1: Rozdělení funkcí ve výboru Klubu
pinčů ČR, z.s.

2.

Chovatelský a zápisní řád Klubu pinčů ČR, z.s. řeší příloha č. 2.

3.

Bonitační řád Kubu pinčů ČR, z.s. řeší příloha č. 3.

4.

Seznam členů výboru klubu řeší příloha č. 4: Výbor Klubu pinčů, z.s.

5.

Výše poplatků je součástí stanov jako příloha č. 5.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1.

Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení dle rozhodnutí členské schůze Spolku.

2.

Stanovy lze následně měnit a doplňovat číslovanými dodatky pouze na základě usnesení členské
schůze, a to nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.

3.

Problematika, výslovně neřešená Stanovami Spolku, se řídí platnými předpisy, zejména
Občanským zákoníkem a předpisy a řády ČMKU a FCI.

4.

Stanovy, jejich přílohy a eventuální vnitřní předpisy a normy Spolku, jsou uloženy ve svém úplném
znění v sídle Spolku.

Schváleno Členskou schůzí Klubu pinčů z.s. dne 12. listopadu 2016 v Praze, čímž zaniká
platnost všech stanov předchozích.

