Stanovy spolku
Název:

Klub chovatelů jezevčíků České republiky z. s. (dále jen „klub“)

Sídlo:

Praha

Obvod působnosti: Česká republika
Klub chovatelů jezevčíků České republiky z. s. - zkratkou KCHJ ČR - je samostatný
právní subjekt s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel FCI a chovatelského řádu
FCI. KCHJ ČR se řídí Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU v platném znění.
I. Základní ustanovení
1) Klub byl založen jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů. Od 1. 1. 2014 je právnickou osobou – spolkem podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
2) Výkonným orgánem klubu je výbor. Výboru náleží veškerá působnost, kterou tyto
stanovy, OZ nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu klubu.
3) Statutárním orgánem klubu je předsednictvo. Předsednictvo tvoří předseda,
místopředseda a jednatel.
4) Nejvyšším orgánem klubu je Klubové shromáždění - shromáždění delegátů.
5) Osoby oprávněné vystupovat jménem klubu: předseda, místopředseda, jednatel,
případně další výborem pověřená osoba.
6) Kdo za právnickou osobu jedná a podepisuje, připojí k celému jejímu názvu a
svému jménu vlastnoruční podpis, popřípadě i údaj o své funkci a pověření.
7) Stanovy klubu, jsou uloženy v sídle klubu.
8) Seznam členů a s ním spojené evidence vede matrikář v elektronické podobě.
V seznamu se eviduje především:
- jméno a příjmení
- datum narození (pokud je klubu známo)
- adresa
- kontaktní údaje (např. telefon, e-mail)
- evidence plateb členských příspěvků
- údaje o získaných oceněních v klubu
- údaje o kárných opatřeních v klubu
- další údaje potřebné k naplnění poslání klubu (např. aprobace rozhodčích)
- informace o čestném členství
- informace o platnosti či zániku členství
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Seznam členů není veřejně přístupný. Údaje ze seznamu se mohou použít
pouze pro naplnění účelu, poslání nebo činnosti klubu. Přístupný je pouze
poučeným osobám, které písemně souhlasily s pravidly o nakládání
s osobními údaji. Tyto osoby zodpovídají za to, že údaje obsažené v
evidencích vedených klubem nebudou zneužity (např. jejich neoprávněným
vydáním třetím osobám). Údaje v seznamu členů nebudou mazány.
9) Správní rok: kalendářní rok

II. Účel, poslání a činnost klubu
1. Klub byl založen za účelem uspokojování společného zájmu členů klubu, kteří
hlavní činnost klubu vykonávají za účelem naplňování poslání klubu. Cílem
klubu není provádět výdělečnou činnost za účelem získání individuálního
prospěchu jeho členů.
2. Hlavním posláním klubu je
a) Stanovit základní pravidla chovu plemene jezevčík v souladu s platným
standardem FCI č. 148. a se zřetelem na zachování přirozených vloh
plemene.
b) Na základě nejnovějších poznatků genetiky a veterinární medicíny vytvářet
podmínky pro potírání geneticky podmíněných poruch zdraví v chovu.
c) Vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské, výcvikové a klubové činnosti na
demokratických principech.
d) Pořádat speciální a klubové výstavy, zkoušky, soutěže a další klubové
akce.
e) Vzdělávat své členy v otázkách kynologických i etických.
f) Propagace plemene jezevčík.
3. Činnost klubu
a) Stanovit podmínky chovnosti pro plemena jezevčíků.
b) Vydávat klubové tiskoviny v papírové či elektronické podobě (časopis
„Jezevčík“, Seznam chovných psů a Chovatelskou ročenku) a provozovat
klubové internetové stránky.
c) Spolupracovat s ostatními právnickými a fyzickými osobami na úseku
chovu a výcviku psů a při pořádání kynologických akcí.
d) Spolupracovat s ostatními chovatelskými kluby v ČR a navazovat kontakt
se zahraničními kluby a kynology.
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e) Rozšiřovat činnost na podkladě zájmů, podnětů, připomínek a návrhů
členů
f) Aktivně se podílet na členství v mezinárodní organizaci WUT.
4. Předmětem hlavní klubové činnosti jsou jednotlivé činnosti směřující k
dosahování obecného blaha. Těmito činnostmi se rozumí zejména:
a) obecně prospěšná, výhradně zájmová kynologická činnost
b) chov a rozvoj všech plemen jezevčíků IV. Skupiny FCI
c) ochrana plemen jezevčíků včetně všech jeho vlastností a vloh jako
kulturního dědictví
d) naplňování poslání klubu podle těchto stanov, popř. další činnosti
stanovené obecně závazným právním předpisem
5. Klub může vedle své hlavní činnosti vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, avšak jen, je-li účelem
takové vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání, podpora hlavní
činnosti klubu.
6. Klub provádí svou činnost v souladu s právními předpisy, pravidly FCI,
chovatelským řádem FCI, předpisy WUT, Řádem ochrany zvířat při chovu psů
ČMKU, těmito stanovami, zápisním řádem klubu.

III. Členství
1. Členem klubu může být fyzická osoba, která je majitelem nebo chovatelem
plemene jezevčík, případně i nevlastník psa se zájmem o chov a výcvik
jezevčíků.
2. Osoby mladší osmnácti let mohou být členy klubu se souhlasem svých
zákonných zástupců. Nemají však volební právo a nemohou být voleni do
orgánů Klubu.
3. Členem klubu může být i cizí státní příslušník.
4. Členství vzniká souhlasným rozhodnutím výboru klubu na základě přihlášky a
zaplacení zápisného a členského příspěvku. O přijetí osoby, jež byla z klubu
vyloučena nebo se provinila proti reglementu FCI, předpisům ČMKU či ČMKJ
rozhodne Výbor klubu na návrh Kontrolní komise KCHJ ČR.
5. Členem klubu nemůže být fyzická osoba, která zprostředkovává obchodování
se psy za účelem trvalého zisku, případně vědomě dodává psy osobám
živnostensky obchodujícím se psy.
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6. Členové starší 70-ti let jsou od placení členského příspěvku osvobozeni. Nově
přijatí členové platí zápisné a členský příspěvek, poté je jim vystavena členská
legitimace. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku, není-li v
přihlášce do klubu výslovně uvedeno jinak.
7. Členství je řádné a čestné.
8. Čestné členství uděluje výbor na návrh členů KCHJ ČR nebo pobočky
regionu, pokud člen vyjádří s tímto souhlas. Čestní členové mají stejná práva
a povinnosti jako řádní členové, pouze nemusí platit členské příspěvky.

IV. Zánik členství
1. Písemným prohlášením člena, že nechce být členem klubu.
2. Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě.
3. Vyloučením dle rozhodnutí Kárné komise.
4. Úmrtím.

V. Práva členů
1. Volit a být voleni do orgánů klubu. Volba je nezastupitelná
2. Podílet se na hospodářské činnosti klubu.
3. Používat všech služeb a výhod klubu, pokud člen plní podmínky pro to
stanovené.
4. Podávat návrhy, náměty, dotazy a stížnosti všem orgánům klubu.
5. Účastnit se klubových schůzí regionu a dílčích členských schůzí s právem
hlasovacím.
6. Účastnit se akcí pořádaných klubem.

VI. Povinnosti členů
1. Dodržovat všechna ustanovení Stanov KCHJ ČR, Zápisního řádu KCHJ ČR a
řídit se usneseními orgánů klubu.
2. Dodržovat ustanovení reglementu FCI, ČMKU a ČMKJ, její usnesení a
směrnice.
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3. Řádně plnit úkoly vyplývající z funkce v orgánech klubu, do které byl člen se
svým souhlasem zvolen.
4. Hlásit do 30 dnů matrikáři klubu jakoukoli změnu mající vliv na členství v
klubu.
5. Platit členské příspěvky nejpozději do 31. 12. předcházejícího roku.

VII. Orgány klubu
1. Klubové shromáždění - shromáždění delegátů, je nejvyšším orgánem klubu.
2. Dílčí členská schůze
3. Klubová schůze regionu
4. Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem klubu
5. Výbor je výkonným orgánem klubu
6. Kontrolní komise
7. Kárná komise

VIII. Klubové shromáždění – shromáždění delegátů
1. Klubové shromáždění (dále jen KS) se koná nejdéle vždy po čtyřletém
volebním období. Musí být svoláno písemnými pozvánkami nejméně 15 dní
předem. Součástí pozvánky je návrh programu jednání, seznam navržených
kandidátů a podané návrhy na změny norem klubu.
2. KS se zúčastní delegáti zvolení na klubových schůzích regionů, kandidáti
navržení do orgánů klubu a členové orgánů klubu v uplynulém období.
Rozhodující hlas mají zvolení delegáti a kandidáti, ostatní přítomní mají pouze
hlas poradní. Hlasovací právo je nepřenositelné.
3. Výbor stanoví klíč pro určení počtu volených delegátů a kandidátů k
jednotnému datu tak, aby jednotlivé regiony měly na klubovém shromáždění
poměrné zastoupení. Počet kandidátů bude minimálně dvojnásobný proti
předpokládanému počtu členů výboru.
4. KS je schopné jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina delegátů a
kandidátů zvolených na klubových schůzích regionů.
5. Pro řízení KS se volí pracovní předsednictvo, volební a návrhová komise.
6. KS projednává a schvaluje:
5

-

zprávu o činnosti výboru za volební období
zprávu o hospodaření klubu za volební období
zprávu kontrolní komise za volební období
zprávu kárné komise za volební období
zásadní úkoly klubu na další volební období
zásadní normy a řády klubu (Stanovy KCHJ ČR, Zápisní řád KCHJ ČR
a Kárný řád KCHJ ČR)
podmínky pro zařazení do chovu.

7. KS volí na další volební období:
-

předsedu výboru KCHJ ČR
hlavního poradce chovu KCHJ ČR
předsedu kontrolní komise
7 členů výboru KCHJ ČR
2 členy kontrolní komise
3 členy kárné komise

8. KS schvaluje
-

výši členského příspěvku a zápisného.
výši chovatelského poplatku

9. Z jednání KS se pořizuje zápis, který podepisují odstupující i nově zvolený
předseda a jednatel klubu a odstupující i nově zvolený předseda kontrolní
komise. Zápis musí být vyhotoven do 30 dnů od ukončení schůze.
10. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou všech zvolených delegátů
i kandidátů. Usnesení podepisuje předseda a jednatel nově zvoleného výboru
a předseda nově zvolené kontrolní komise.
11. Klubové shromáždění může být svoláno kdykoliv během volebního období
například z důvodu změn zvolených orgánů klubu (odvolání, nová volba),
nebo norem klubu, jestliže o to požádá nejméně polovina členů klubu,
kontrolní komise nebo výbor klubu.

IX. Dílčí členská schůze:
1. Dílčí členskou schůzi svolává výbor klubu zpravidla jednou ročně, pokud
nejsou v tomto roce svolány Klubové schůze regionů. Musí být svolána
písemně, postačující je i oznámení v klubovém zpravodaji nebo na webových
stránkách klubu „www.kchj.cz“, nejméně 30 dní předem. Z pozvánky musí být
zřejmé místo, čas a program jednání. Schůze jsou svolány na několika
místech dle geografického rozložení členské základny.
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2. Dílčí členská schůze je schopna se usnášet za přítomnosti alespoň 10 členů
KCHJ ČR.
3. Dílčí členská schůze:
a)
-

bere na vědomí
zprávu výboru klubu o činnosti za uplynulé období
zprávu kontrolní komise za uplynulé období
zprávu kárné komise za uplynulé období
finanční zprávu za uplynulé období

-

navrhuje
doporučení pro činnost klubu v příštím období
změny v normách, řádech, chovných podmínkách

b)

Z jednání dílčí členská schůze se pořizuje zápis a schůze přijímá usnesení, které
podepisuje předseda či místopředseda klubu a ověřovatel zápisu, který je členem
pracovního předsednictva. Zápis musí být vyhotoven do 30dnů od ukončení
schůze. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů
klubu s právem hlasovacím. Hlasovací právo je nepřenosné.

X. Klubová schůze regionu:
1. Klubovou schůzi regionu svolává rada pobočky klubu na pokyn výboru klubu
vždy před konáním KS nebo podle potřeby. Musí být svolána písemně,
postačující je i oznámení v klubovém zpravodaji nebo na webových stránkách
klubu „www.kchj.cz“, nejméně 30 dní předem. Z pozvánky musí být zřejmé
místo, čas a program jednání.
2. Klubová schůze regionu je schopna se usnášet za přítomnosti alespoň 10
procent členů Pobočky KCHJ ČR nebo hodinu po začátku při jakémkoliv počtu
přítomných členů pobočky.
3. Klubová schůze regionu:
c)
-

bere na vědomí
zprávu výboru klubu o činnosti za uplynulé období
zprávu kontrolní komise za uplynulé období
zprávu kárné komise za uplynulé období
finanční zprávu za uplynulé období
zprávu o činnosti pobočky

-

navrhuje
doporučení pro činnost klubu v příštím období
změny v normách, řádech, chovných podmínkách

d)
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-

e)
-

na poslední schůzi před konáním KS volí
delegáty na KS
kandidáty nových orgánů klubu
radu pobočky
schvaluje
plán činnosti pobočky na další období

Z jednání klubové schůze regionu se pořizuje zápis a schůze přijímá usnesení,
které podepisuje předseda pobočky a ověřovatel zápisu, který je členem
pracovního předsednictva. Zápis musí být vyhotoven do 30dnů od ukončení
schůze. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů
pobočky s právem hlasovacím. Hlasovací právo je nepřenosné.

XI. Výbor klubu
1. Výbor je devítičlenný. Členem výboru jsou i klubovým shromážděním zvolený
předseda a hlavní poradce chovu. Funkce ve výboru nesmí být slučovány. V
případě poklesu počtu členů výboru (např. z důvodu odstoupení, úmrtí,
odvolání člena) bude na uvolněnou funkci kooptován člen klubu schválený
výborem nejméně 6ti hlasy. V případě, že se změna týká funkce předsedy, na
jeho pozici automaticky nastupuje dosavadní místopředseda. Obdobně v
případě, kdy se změna týká funkce hlavního poradce chovu, je provedena
kooptace z řad stávajících poradců chovu. Některými činnostmi může výbor
pověřit jinou fyzickou nebo právnickou osobu.

Předseda
-

-

zastupuje klub a jedná jménem klubu
vyřizuje naléhavé záležitosti klubu mezi zasedáními výboru
podepisuje spolu s ekonomem veškeré písemnosti finanční povahy
svolává a řídí schůze výboru v souladu se schváleným Kalendářem akcí
KCHJ. Dle potřeby svolává také mimořádné schůze, a to nejméně 15 dní
předem.
předseda má pravomoc ve výjimečných případech prominout placení
opakovaného zápisného
zodpovídá za plnění všech úkolů klubu

Místopředseda
-

zastupuje nepřítomného předsedu nebo z jeho pověření se všemi jeho právy a
povinnostmi
zabezpečuje ve výboru agendu zahraničních styků
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Jednatel
-

-

z pověření předsedy nebo výboru klubu zastupuje klub před úřady a
právnickými osobami a jedná jménem klubu
podepisuje korespondenci klubu v rámci svého zmocnění výborem
vede evidenci korespondence a odpovídá za její včasné vyřízení
vyhotovuje zápisy z jednání výboru klubu, do 14 dní zasílá zápis všem členům
výboru, předsedům kárné komise a kontrolní komise, předsedům jednotlivých
poboček. Poskytuje zápis pro zveřejnění na internetových stránkách klubu a v
klubovém tisku.
ve spolupráci s ostatními funkcionáři výboru sestavuje zprávu o činnosti
výboru pro jednání klubových schůzi regionů

Ekonom
-

-

-

-

vede finanční hospodaření klubu v souladu se stanovami a platnými předpisy
spolu s předsedou a místopředsedou má dispoziční právo k nakládání s účty
KCHJ; nakládat s účty je oprávněn jak předseda, místopředseda, tak i ekonom
samostatně
k otevření nového bankovního účtu u peněžního ústavu je třeba podpisu
nejméně dvou osob, které KCHJ ustanovil do funkce předsedy, místopředsedy
a ekonoma klubu, jakož i ke zrušení účtu, či změně práva disponovat s účtem
na základě dodaných hotovostních dokladů, či vyúčtování jednotlivých akcí
klubu provádí výplatu, či příjem hotovosti do pokladny
má hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky
zajišťuje oběh účetních dokladů, deleguje dle plánu akcí klubu zástupce
odpovědného za dodání dokladů a vyúčtování dané akce
zabezpečuje následnou kontrolu sestavených výstupů z účetnictví a dává
pokyn k provedení inventarizace majetku
ve lhůtách stanovených zákonem předkládá finančním úřadům daňová
přiznání a v příslušných lhůtách odvádí daňové splátky
vždy do 31. 12. vypracovává na základě předpokládané činnosti klubu v
příštím roce návrh rozpočtu pro příští rok, který následně schvaluje výbor
klubu
jednou ročně připravuje výroční zprávu o hospodaření klubu, o výsledku
informuje výbor klubu a rady poboček klubu
odpovídá za řádné uložení všech finančních dokladů a po ukončení výkonu
funkce zajistí jejich předání zástupci klubu.

Matrikář
-

vede evidenci členů klubu
je odpovědný za správnost aktuálních seznamů členů klubu,
vede agendu přihlášek nových členů klubu,
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-

předává do klubového tisku informace o počtu nově přijatých členů
připravuje aktuální seznamy členů pro distribuci klubových tiskovin,
poskytuje aktuální seznamy členů poradcům chovu,
informuje výbor o významných životních výročích členů klubu.

Hlavní poradce chovu
-

-

-

-

-

zodpovídá za dodržení hlavního poslání klubu při zkvalitňování chovu dle
standardu FCI a řídí chovatelskou radu
vede přehledy chovných psů a poskytuje potřebné informace a podklady
poradcům chovu,
připravuje ve spolupráci s Chovatelskou radou podklady pro tisk Seznamu
chovných psů. Zodpovídá za včasné předání podkladů připravených k tisku
vždy tak, aby Seznam chovných psů mohl být vytištěn do 31. 01. daného roku.
připravuje ve spolupráci s Chovatelskou radou podklady pro vydání
Chovatelské ročenky. Zodpovídá za včasné předání podkladů připravených k
tisku vždy tak, aby Chovatelská ročenka mohla být vydána v daném roce.
navrhuje členy chovatelské rady a předkládá je ke schválení výboru,
chovatelskou radu řídí a zodpovídá za její činnost a jednotnost zpracování
informací
navrhuje, po projednání v chovatelské radě, podmínky pro zařazení do chovu
a předkládá je ke schválení klubovému shromáždění
spolu s chovatelskou radou a jednotlivými garanty organizuje klubové výstavy
a další chovatelské akce
informuje výbor o činnosti chovatelské rady a prostřednictvím klubového tisku
a webových stránek klubu i ostatní členy klubu
jedenkrát ročně svolává poradu rozhodčích z exteriéru pro plemeno
informuje o změnách a úpravách ve standardu plemene
předkládá výboru ke schválení návrh delegace rozhodčích na všechny typy
výstav a bonitace
shromažďuje posudky z výstav pro zpracování ročenky a předává je
chovatelské radě ke zpracování.
zajišťuje vyhodnocení svodových lístků.
vyhodnocení, souhrnné výsledky a statistiky předloží členské základně
nejpozději do 30. 4. následujícího roku na členských schůzích regionů a
následně v klubovém tisku.
spolu s chovatelskou radou zajišťuje pravidelnou aktualizaci klubové databáze
psů.
jedná za klub s ČMKU a ČMKJ v oblasti chovu a výstav.

Výcvikář
-

řídí výcvikovou radu
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-

-

-

-

navrhuje členy výcvikové rady ve spolupráci s radami poboček a předkládá je
ke schválení výboru,
dbá, aby ve výcvikové radě byly zastoupeny všechny velikostní rázy jezevčíků
snaží se, aby ve výcvikové radě byli členové ze všech poboček KCHJ ČR
organizuje spolu s jednotlivými garanty klubové soutěže a klubové zkoušky,
navrhuje delegace rozhodčích na klubové akce a předkládá je výboru,
vyhodnocuje a zpracovává dokumentaci zkoušek a soutěží a tyto průběžně
předkládá členské základně v časopise Jezevčík, v klubové databázi psů a
internetových stránkách klubu.
vyhodnocení, souhrnné výsledky předloží členské základně nejpozději do 30.
4. následujícího roku na dílčích členských schůzích nebo schůzích regionů a
následně v klubovém tisku.
o činnosti výcvikové rady pravidelně informuje výbor klubu a pomocí
klubového tisku a klubových internetových stránek celou členskou základnu.
v součinnosti s výcvikovou radou a po souhlasu výboru klubu navrhuje úpravy
a opravy zkušebních řádů. V této činnosti spolupracuje s Kynologickou komisí
ČMMJ a s pomocí místopředsedy klubu nebo klubového zástupce WUT i s
WUT.
jedná za klub s ČMKU a ČMKJ v oblasti pracovních zkoušek a soutěží.

Tiskový referent
-

-

řídí činnost redakční rady, navrhuje její členy a předkládá je výboru ke
schválení, zodpovídá za její činnost
odpovídá za včasné vydávání klubového časopisu „Jezevčík“
odpovídá za vydání Seznamu chovných psů do 31. 1. daného roku a
Chovatelské ročenky jednou v kalendářním roce a to na základě
včas dodaných tiskových podkladů od hlavního poradce chovu a chovatelské
rady.
shromažďuje tiskové příspěvky a zodpovídá za technickou redakci klubového
tisku

Člen výboru - IT referent
-

dohlíží na funkčnost a administraci internetových stránek klubu a databáze
psů.
řídí a koordinuje obsah a aktuálnost internetových stránek klubu.
ve spolupráci se členy výboru a předsedy kontrolní a kárné komise
shromažďuje příspěvky a řídí jejich publikování na internetových stránkách.
věnuje se rozvoji internetových stránek klubu a databáze psů.
zajišťuje IT podporu pro výbor klubu, kontrolní komisi, kárnou komisi a
především pro tiskovou, chovatelskou a výcvikovou radu.
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2. Výbor klubu řídí činnost klubu během volebního období mezi dvěma klubovými
shromážděními
3. Výbor může jednat a přijímat závazná usnesení, je-li přítomna nadpoloviční
většina. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech zvolených členů, při
rovnosti hlasu rozhoduje hlas předsedy. Má-li výbor povinnost podle těchto
stanov rozhodnout o určité záležitosti, rozhodne bez zbytečného prodlení.
Výbor klubu pracuje plánovitě a plní především úkoly, vyplývající z usnesení
klubového shromáždění. Přísluší mu zejména:
-

-

-

-

svolávat Klubové schůze regionů, Dílčí členské schůze a Klubové
shromáždění
zřizovat poradní sbory (rady, komise) pro zajištění činnosti klubu
zodpovídat za vydávání klubového časopisu „Jezevčík“ (3 x ročně),
„Chovatelské ročenky“ (1 x ročně) a „Seznamu chovných psů“ (s uzávěrkou k
15. 11.).
zodpovídat za uspořádání klubových pracovních soutěží a zkoušek hlasitosti
na stopě. Zvláštní důraz je na uspořádání nejvyšších z nich: Memoriálu
Rudolfa Kristla, Klubové honičské soutěže, Speciální barvářské soutěže a
Klubové barvářské soutěže. Počet soutěží musí odpovídat minimálním počtům
soutěžících a finanční situaci klubu.
zodpovídat za každoroční uspořádání klubové a speciální výstavy.
navrhovat členy klubu na vyznamenání a předávat tato vyznamenání
v případě potřeby navrhovat max. 3 kandidáty na klubové shromáždění
vybírat a doporučovat čekatele na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru
spolupracovat s organizacemi, které vedou seznam rozhodčích a zajišťují
školení čekatelů a rozhodčích
schvalovat návrh rozhodčích pro posuzování exteriéru na oblastní, národní,
klubové, speciální a mezinárodní výstavy ve spolupráci s organizátory výstav
a těmi, kteří delegace rozhodčích zajišťují
zpracovávat návrhy organizačních, chovatelských a výcvikových norem a řádů
schvalovat vnitřní směrnice klubu
výbor klubu informuje členskou základnu o své činnosti prostřednictvím
klubového tisku, především zveřejňováním usnesení
výbor klubu zve do jednání výboru dle potřeby zástupce poboček
výbor může zmocnit radu pobočky nebo jejího člena jednáním za výbor klubu.
výbor klubu vždy do 31. 12. daného roku zveřejňuje schválený kalendář akcí
na příští rok, který zahrnuje zejména:
a) termíny a místa konání klubových a speciálních výstav,
b) návrhy na delegace rozhodčích na výstavy v ČR,
c) termíny a místa konání výcvikových akcí KCHJ ČR včetně uvedení jmen
garantů,
d) termíny a místa konání výběrů do chovu včetně uvedení složení komise
pro výběr do chovu,
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e) termíny konání schůzí výboru klubu, termíny klubových schůzí regionu,
případně termín Klubového shromáždění.
4. Výbor může rozhodovat mimo zasedání, pokud to výslovně nevylučují tyto
stanovy. Osoba oprávněná svolat jednání výboru odešle na elektronickou
adresu členů výboru návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí musí obsahovat lhůtu
pro doručení vyjádření člena výboru a podklady potřebné pro jeho přijetí.
Nedoručí-li člen orgánu ve výše dané lhůtě vyjádření k návrhu rozhodnutí,
platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá ze všech členů výboru.
5. Výbor nemůže rozhodovat mimo zasedání o manipulaci s finančními částkami
či majetkem o hodnotě vyšší než 50 000 Kč.
6. Členové výboru, kteří jednají samostatně jménem klubu, jsou povinni
informovat o svém jednání nejbližší výborovou schůzi, případně si výsledek
jednání dát dodatečně schválit.
7. Člen výboru, který neplní své povinnosti vyplývající z funkce, kterou zastává,
může být odvolán (viz Kárný řád KCHJ ČR, § 3, bod. d). O jeho odvolání
rozhodne kárná komise dle Kárného řádu KCHJ ČR, § 4, bod. b. Doplnění
výboru se provádí dle par. XI., bod 1.

XII. Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je tříčlenná, klubové shromáždění volí předsedu a 2 její
členy. Členové mohou být navrženi i z přítomných delegátů. Kontrolní komise
se ze své činnosti zodpovídá KS.
2. Kontrolní komise kontroluje pravidelně pololetně hospodaření klubu, práci
výboru i jeho jednotlivých členů. O kontrolách informuje výbor klubu, rady
poboček a nejméně jednou za rok předkládá informaci prostřednictvím
klubového tisku.
3. Kontroluje plnění povinností členů klubu, při zjištění porušení členské kázně
podává návrhy k dalšímu řízení kárné komisi.
4. Kontrolní komise je odvolacím orgánem kárné komise a výboru klubu.
5. Předseda kontrolní komise se zúčastňuje schůzí výboru s hlasem poradním
6. Člen kontrolní komise, ani předseda kontrolní komise nemůže být zároveň
členem výboru KCHJ.
7. Má-li kontrolní komise povinnost podle těchto stanov rozhodnout o určité
záležitosti, rozhodne bez zbytečného odkladu a tak, aby nedošlo k promlčení.
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8. Člen kontrolní komise, který neplní své povinnosti vyplývající z funkce, kterou
zastává, může být odvolán (viz Kárný řád KCHJ ČR, § 3, bod. d a § 4, bod. b).
O jeho odvolání rozhodne komise dle Kárného řádu KCHJ ČR, § 2, bod. 4,
Doplnění kontrolní komise se provádí na schůzi kontrolní komise.
9. Kontrolní komise může rozhodovat mimo zasedání, pokud to výslovně
nevylučují tyto stanovy nebo podstata řešené záležitosti. Osoba oprávněná
svolat jednání komise odešle na elektronickou adresu členů komise návrh
rozhodnutí. Návrh rozhodnutí musí obsahovat lhůtu pro doručení vyjádření
člena komise a podklady potřebné pro jeho přijetí. Nedoručí-li člen orgánu ve
výše dané lhůtě vyjádření k návrhu rozhodnutí, platí, že s návrhem
nesouhlasí. Většina se počítá ze všech členů komise.

XIII. Kárná komise
1. Kárná komise je tříčlenná. Klubové shromáždění zvolí tři členy, kteří mohou
být navrženi i z přítomných delegátů.
2. Zvolení členové kárné komise si zvolí svého předsedu.
3. Předseda Kárné komise se zúčastňuje schůzí výboru s hlasem poradním.
4. Kárná komise uplatňuje ustanovení Kárného řádu.
5. Člen kárné komise nemůže být zároveň členem výboru nebo kontrolní komise
klubu.
6. Má-li kárná komise povinnost podle těchto stanov rozhodnout o určité
záležitosti, rozhodne bez zbytečného odkladu a tak, aby nedošlo k promlčení.
7. Člen kárné komise, který neplní své povinnosti vyplývající z funkce, kterou
zastává, může být odvolán (viz Kárný řád KCHJ ČR, § 3, bod. d a § 4, bod. b).
O jeho odvolání rozhodne komise dle Kárného řádu KCHJ ČR, § 2, bod. 3,
Doplnění kárné komise se provádí na schůzi kárné komise.
8. Kárná komise může rozhodovat mimo zasedání, pokud to výslovně nevylučují
tyto stanovy nebo podstata řešené záležitosti. Bližší podmínky tohoto
rozhodnutí řeší kárný řád KCHJ ČR. Většina se počítá ze všech členů komise.

XIV. Poradci chovu
1. Jsou členy chovatelské rady.
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2. Personální změny ve funkcích poradců chovu navrhuje hlavní poradce chovu,
kterému jsou poradci chovu odpovědni za výkon své funkce. Navržené změny
podléhají schválení výboru KCHJ ČR
3. V rozsahu určeném hlavním poradcem chovu provádějí administrativní úkony
spojené s chovem psů, zejména ověřují splnění chovných podmínek a splnění
podmínek pro zápis vrhu štěňat stanovených zápisním řádem KCHJ ČR
Agendu Přihlášek k zápisu vrhu jsou povinni vyřizovat nejpozději do 14ti dnů,
ostatní agendu do 1 měsíce.
4. Vedou evidenci uchovněných jedinců příslušného rázu a variety osrstění, pro
které pracují, pravidelně informují členskou základnu o nových chovných
jedincích prostřednictvím klubového tisku a internetových stránek KCHJ ČR
5. Vedou přehledy krytí, přehledy zápisů do ČLP a každoročně o nich předkládají
zprávy členské základně. Ve spolupráci s hlavním poradcem chovu
zpracovávají výstavní posudky a případně další podklady pro vydání
chovatelské ročenky a seznamu chovných psů.

XV. Finanční hospodaření klubu
1. Klub hospodaří podle předem schváleného rozpočtu.
2. Pro potřeby klubu je zřízen u peněžního ústavu běžný účet, případně jiné účty.
3. Účetní evidence je řízena podle zákona o účetnictví.
4. Zdrojem příjmu klubu jsou:
-

členské příspěvky
poplatky za služby
příjmy z hospodářské činnosti
příjmy z kynologických akcí
dary, dotace, subvence, úroky
pokuty

5. Hospodaření klubu sleduje kontrolní komise. Ekonom je povinen na požádání
předložit všechny potřebné účetní doklady ke kontrole kontrolní komisi.

XVI. Informovanost členů
1. Výbor klubu je povinen informovat členy klubu o své činnosti prostřednictvím
klubového tisku, internetových stránek klubu, prostřednictvím rad poboček a
na klubových schůzích regionů.
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XVII. Pobočka členů KCHJ ČR
1. Členové klubu s trvalým bydlištěm v určeném regionu (krajské uspořádání z
roku 1960) volí radu pobočky na klubové schůzi regionu, která se koná vždy
před konáním klubového shromáždění. Počet členů rady regionu stanoví
členové pobočky na klubové schůzi regionu. Člen může být registrován i v jiné
pobočce než podle místa bydliště. Tuto změnu je nutno provést písemně u
matrikáře. Každý člen může být registrován právě v jedné pobočce. Změny
členství nesmí mít za následek možnost účastnit se hlasování na klubových
schůzích různých regionů během jednoho kalendářního roku.
2. Změnu členů rady pobočky lze provést i v průběhu volebního období, pokud o
to požádá nejméně jedna třetina členů pobočky nebo rada pobočky.
3. Rada pobočky zpravidla zpracuje plán činnosti. Za svoji činnost je rada
pobočky odpovědná členům klubu v regionu.
4. Rada pobočky navrhuje své zástupce do chovatelské, redakční, výcvikové
rady klubu, případně do jiných pracovních a poradních orgánů na vyžádání
výboru klubu.
5. Rada pobočky svolává členy podle potřeby, poskytuje jim informace o činnosti
výboru klubu a o plnění úkolů pobočky.
6. Předseda, případně určený člen rady pobočky je zván dle potřeby do schůzí
výboru klubu.
7. Výbor klubu může pověřit členy rady pobočky konkrétními úkoly.
8. Pobočka členů KCHJ ČR je organizační jednotkou klubu, není pobočným
spolkem a samostatnou právnickou osobou.

XVIII. Členská kázeň
Člen klubu je povinen dodržovat organizační, chovatelské a výcvikové normy KCHJ
ČR Je povinen respektovat usnesení orgánů klubu. Za porušení členské kázně se
zavádí se členem kárné řízení.

XIX. Zánik klubu
Klub zanikne, rozhodne-li o tom tříčtvrtinová většina delegátů klubového
shromáždění. Nebude-li možno již klubové shromáždění svolat, rozhodne o zániku
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čtyřpětinová většina hlasů výboru klubu. Orgán, který rozhodne o zániku klubu, také
rozhodne ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, jak naložit s majetkem klubu.

XX. Platnost stanov
Tyto stanovy schválilo Klubové shromáždění KCHJ ČR dne 28. května 2016 ve Velké
Losenici a nabývají účinnosti okamžikem zápisu do veřejného rejstříku. Stanovy
mohou být měněny pouze usnesením delegátů klubového shromáždění.

XXI. Zrušovací ustanovení
Zrušují se „Stanovy Klubu chovatelů jezevčíků České republiky z.s.“ schválené na
Klubovém shromáždění KCHJ ČR dne 30. srpna 2015 v Polné u Jihlavy (založeny
pod spisovou značkou L 3434/SL3/MSPH u Městského soudu v Praze).

Ing. Radomír Svoboda

Michal Urban

předseda KCHJ ČR

jednatel KCHJ ČR

MVDr. Jan Kučera
předseda Kontrolní komise KCHJ ČR
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