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Preambule 

 

     Stanovy spolku Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen, z.s. byly přijaty 
v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb., respektují  stanovy Klubu chovatelů chrtů 
anglických dostihových plemen z  8.3.2007, stanovy Českomoravské kynologické unie a 
řády mezinárodní kynologické organizace F.C.I.  Od svého založení spolek plnil a bude i 
nadále plnit své poslání, vykonávat veřejně prospěšnou činnost a podporovat zájmovou 
činnost svých členů. 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

1.1.     Spolek nese název   Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen, z.s.,   má 
přiděleno  IČ 48134554 (dále jen „Klub“). 

1.2.    Klub  je právnickou osobou s neomezenou právní působností, která vykonává obecně 
prospěšnou činnost zejména na území České republiky. 

1.3.    Sídlem Klubu je Praha; adresa sídla ke dni přijetí tohoto nového úplného znění stanov  
zní: Praha 6 – Nebušice, Nad Želivkou 459, PSČ 164 00. 

1.4.   Znakem Klubu je běžící chrt  a text „KLUB CHOVATELŮ CHRTŮ ANGLICKÝCH 
DOSTIHOVÝCH PLEMEN“. 

 
Článek 2 

 
Účel a poslání Klubu 

2.1   Hlavní činností k naplnění poslání Klubu (účelem spolku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.) 
je  zejména : 

a) odborná  podpora chovatelské a ostatní kynologické zájmové činnosti členů, 
majitelů a chovatelů psů plemen greyhound a whippet,  

b) péče o dodržování standardů chovaných plemen a zásad odpovědného chovu, 

c) péče o dodržování Chovatelského řádu Českomoravské kynologické unie a F.C.I. a 
Zákona na ochranu zvířat. 

d) pořádání veřejných akcí, zejména výstav, dostihů chrtů na dráze a na 
coursingových tratích, 

e) péče o dodržování platných výstavních a dostihových řádů a Zákona na ochranu 
zvířat při pořádaných akcích 
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f) informační a poradenský servis pro členy, organizace seminářů a chovných svodů, 
vedení plemenné knihy; 

g) evidence a  vyhodnocení výsledků pro soutěž o Klubového šampiona pro krásu a 
výkon 

h) spolupráce s jinými právnickými osobami na celorepublikové i mezinárodní úrovni, 
propagace činnosti Klubu na veřejnosti. 

2.2. Vedlejší činností podporující činnost hlavní je zejména: 

a) vydávání interních  publikací – ročenky, katalogy, plemenné knihy, 

b)  zápůjčky hmotného majetku Klubu, 

c) zveřejnění reklamních materiálů členů, eventuálně jiných fyzických nebo  
právnických osob v interních  publikacích a na webových stránkách Klubu. 

 

Článek 3 

Členství v Klubu 

3.1. Členství v Klubu je řádné a čestné. 

3.2. Členem Klubu se může stát fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a potvrdí, že bude 
podporovat činnost Klubu a plnit z toho plynoucí povinnosti. 

Řádným členem se může stát pouze svéprávný občan České republiky starší 18-ti let. 

3.3.  Členy přijímá výbor Klubu na základě písemně podané přihlášky. Na přijetí do Klubu není 
právní nárok. Členství vzniká přijetím a zaplacením zápisného a členského příspěvku. 

3.4. Čestným členem se může stát občan cizího státu nebo občan České republiky mladší 18-
ti let. Čestný člen se může zúčastňovat všech aktivit Klubu bez hlasovacího a volebního 
práva.. Může však vystupovat s hlasem poradním. Čestný člen je osvobozen od plnění 
členských povinností, je však povinen vystupovat za všech okolností tak, aby svým jednáním 
nepoškodil dobré jméno Klubu. 

3.5. Řádný člen má právo: 

a) volit a být volen do orgánů Klubu; 

b) zúčastňovat se jednání valné hromady a členských schůzí, předkládat návrhy, 
stížnosti a vyjadřovat se při zasedání hlasováním; 

c) požívat členských výhod a zúčastňovat se všech akcí Klubu. 

3.6.  Řádný člen je povinen 
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a) dodržovat stanovy; plnit usnesení přijatá na zasedáních valné hromady, členských 
schůzí i schůzích výboru Klubu; přispívat k naplnění poslání Klubu; 

b) plnit úkoly vyplývající z vnitřních předpisů Klubu či ze svěřených funkcí;  

c) poskytovat součinnosti při ochraně zájmů Klubu; 

d) hradit v termínu členské příspěvky stanovené valnou hromadou; snažit se přispívat 
do jmění Klubu získáváním dárců či sponzorů. 

 

3.7. Členství zaniká: 

a) vystoupením, které musí být písemně podáno; 

b) rozhodnutím výboru při neplnění členských povinností; 

c) úmrtím. 

3.8. Členství je nepřenosné. 

Článek 4 

Orgány Klubu 

 

Orgány Klubu jsou valná hromada, výbor Klubu a revizní komise. 

Článek 4.1. 

Valná hromada Klubu 

4.1.1. Nejvyšším orgánem Klubu je valná hromada. 

4.1.2.Valnou hromadu svolává k zasedání statutární orgán Klubu nejméně jedenkrát do roka. 

4.1.3. Valná hromada Klubu se skládá ze všech přítomných řádných členů Klubu. Tito řádní 
členové mají hlasovací právo. S hlasem poradním se zasedání mohou zúčastnit čestní 
členové Klubu. 

4.1.4. Do působnosti valné hromady zejména náleží: 

a) vyhodnotit činnosti Klubu  za uplynulé období; 

b) schválit výsledek hospodaření Klubu; 

c) určit hlavní zaměření a schválit plán činnosti  Klubu a rozpočet pro následující 
období; 
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d) rozhodovat o změně stanov, jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů Klubu; 

e) volit  do funkcí a odvolávat z funkcí; 

f) schvalovat výši a splatnost členských příspěvků  

g) rozhodnout o změně adresy sídla Klubu; 

 

4.1.5. Statutární orgán Klubu je povinen svolat valnou hromadu také z podnětu alespoň 
třetiny řádných členů Klubu.   

4.1.6. Rozhodovat o zániku či přeměně Klubu může pouze mimořádná valná hromada, 
k tomu účelu svolaná. 

4.1.7. Způsob stanovení místa, určení času a způsob pozvání na zasedání se řídí ustanovením 
občanského zákoníku. 

4.1.8.  Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny řádných členů. Nesejde-li se do 
30 minut po stanovené hodině zahájení většina, valná hromada je usnášeníschopná i při 
menším počtu přítomných. 

4.1.9.  Usnesení je přijímáno většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý řádný 
člen má jeden hlas. K poradním hlasům se nepřihlíží. 

4.1.10. Řízení zasedání, způsob hlasování a sčítání hlasů i samotný postup jednání valné 
hromady se řídí vnitřním předpisem Klubu  (jednacím řádem). 

4.1.11.  Přijaté usnesení valné hromady je závazné pro všechny členy Klubu a musí být 
dostupné všem členům v písemné podobě v sídle Klubu a v elektronické podobě na 
internetu (webových stránkách Klubu). Za bezodkladné zveřejnění  odpovídá výbor Klubu. 

 

Článek 4.2. 

Výbor Klubu 

 

4.2.1. Výbor Klubu (dále jen „Výbor“) je statutárním orgánem Klubu. 

4.2.2. Klub zastupuje ve všech jeho věcech samostatně předseda Klubu, předseda může 
pověřit jednáním v určených případech jiného člena statutárního orgánu. 

4.2.3. Předsedu Klubu a ostatní členy Výboru – funkcionáře Klubu volí z řad řádných členů 
Klubu v každém sudém roce valná hromada. 

4.2.4. Výbor pracuje ve složení: 

a) předseda Klubu, 
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b) jednatel, 

c) pokladník 

d) poradce chovu 

e) výstavní referent 

f) dostihový referent  

g) referent pro coursing. 

 

4.2.5. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti většiny svých členů a rozhoduje většinou svých 
hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

4.2.6. Funkční období je dlouhé dva (2) roky. Opakované zvolení je možné bez omezení. 
Funkční období člena Výboru však neskončí dříve, než je zvolen jeho nástupce. 

4.2.7. Výbor řídí činnosti Klubu a vykonává veškeré pravomoci, které tyto stanovy nesvěřují 
jinému ze spolkových orgánů. 

4.2.8. Výbor Klubu se schází podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí. 

4.2.9. Výbor zejména: 

a) svolává zasedání valné hromady; připravuje program jednání, zpracovává zápis o 
průběhu s přijatým usnesením; 

b) spravuje jmění Klubu s péčí řádného hospodáře, podle obecně platných předpisů. 
Zpracovává rozpočet a vydává zprávu o hospodaření; 

c) vede spisovou agendu ve smyslu obecně platného spisového a archivního řádu a 
vede seznam členů a čestných členů; 

d) rozhoduje o pořádání akcí a zajišťuje jejich přípravu a konání. 

4.2.10. Výbor rozhoduje též ve všech ostatních věcech Klubu, které nejsou těmito stanovami 
svěřeny do pravomoci jiného orgánu Klubu. 

 

Článek 4.3. 

Revizní komise 

4.3.1.  Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Klubu řádně  vedeny a vykonává-li Klub činnost 
v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně 
statutární orgán. 
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4.3.2.  V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů výboru 
Klubu, účastnit se jeho zasedání, provádět revizi účtů a požadovat vysvětlení k jednotlivým 
záležitostem. V případně nutnosti má revizní komise pravomoci rozhodčí komise. 

4.3.3.   Předsedu a členy revizní komise volí z řad řádných členů Klubu v každém sudém roce 
valná hromada Klubu. Funkční období je dlouhé dva (2) roky, neskončí však dříve, než je 
zvolen nástupce daného člena revizní komise. Opakované zvolení je možné bez omezení. 
Člen revizní komise nemůže být zároveň členem výboru Klubu a nesmí být ani osobou blízkou 
členům výboru Klubu. Složení revizní komise: 

a) předseda 

b) dva (2) členové komise. 

4.3.4.     Náplň činnosti jednotlivých členů revizní komise a rozdělení jejich úkolů stanoví 
předseda na první schůzi po valné hromadě, pokud to není určeno vnitřním předpsem. 

4.3.5.     Revizní komise informuje na výborové schůzi  o zjištěných skutečnostech a pro valnou 
hromadu zpracovává celkovou zprávu. Ověřuje zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti. 

Článek 5 

Hospodaření Klubu 

5.1. Majetek Klubu slouží přednostně naplňování jeho poslání a účelu. 

5.2. Koncepci hospodaření Klubu schvaluje valná hromada, která také schvaluje zprávu o 
hospodaření po prověření kontrolní komisí. 

5.3.   Hospodaření Klubu a vedení účetnictví se řídí obecně závaznými právními předpisy, 
zejména občanským zákoníkem, zákonem o účetnictví a zákonem o daních z příjmu. 
Účetním obdobím Klubu  je kalendářní rok. 

Článek 6 

Zrušení a likvidace 

 

6.1.   Nejde-li o zrušení  Klubu soudem ze zákonných důvodů, pak o dobrovolném zrušení 
rozhoduje mimořádná valná hromada, zvlášť svolaná k tomuto účelu. 

6.2.   K platnosti usnesení mimořádné valné hromady podle odst.7.1. je třeba přítomnosti dvou 
třetin všech řádných členů Klubu. 

6.3.   Usnesení je platné, hlasuje-li pro zrušení tři čtvrtiny (3/4) přítomných členů. 

6.4.   Valná hromada určí i likvidátora, pokud není určen soudem. 

6.5.   Předchozí ustanovení se přiměřeně použití i na rozhodování o přeměně (změně právní 
formy, rozdělení, sloučení) Klubu. 
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Článek 7 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

7.1.    Toto nové úplné znění stanovg bylo zpracováno v souladu se zákonem 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem,  a bylo schváleno valnou hromadou Klubu dne 5. března 2016. Tímto 
dnem nabývá účinnosti a nahrazuje všechna znění předchozí. 

7.2.   Jednací řád, pravidla hospodaření a další pravidla, která vyplývají z těchto stanov a 
nejsou v nich uvedena, připraví výbor Klubu a přijme je formou vnitřního předpisu. 

7.3.   Stanovy budou založeny do sbírky listin Městského soudu v Praze, oddíl L vložka 256. 

 

V Praze dne 1. března  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


