Stanovy
Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s.
Článek I.

Obecná ustanovení
1. Název: Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. – KCHMPP (dále jen „o.s.“)
2. Sídlo: Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
3. Působnost: Česká republika
4. Správní období: kalendářní rok
5. Jednání: Za Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. jedná a zastupuje jej navenek
předseda výboru nebo na základě písemného zmocnění pověřený člen výboru nebo člen
rozšířeného výboru.
6. KCHMPP je dobrovolné zájmové sdružení, samostatný právní subjekt s chovatelskou pravomocí
v rámci pravidel FCI, Chovatelského řádu FCI a ČMKU.

Článek II.

Činnost o. s.
1. V souladu s platnými standardy FCI a chovatelským řádem ČMKU řídit chov plemen zařazených
v klubu.
2. Vytvářet podmínky pro rozvoj všech zařazených plemen, chovatelské a klubové činnosti.
3. Zajišťovat vytváření klubových normativů a jejich dodržování. Zajišťovat evidenční a
dokumentační činnost potřebnou k chovu psů s PP.
4. Pořádat klubové, speciální a další výstavy a akce k propagaci plemen.
5. Předávat informace členům KCHMPP prostřednictvím zpravodaje, elektronické pošty a webu.
6. Spolupracovat s ostatními chovatelskými kluby v ČR i v zahraničí.
7. Spolupracovat s ostatními fyzickými a právnickými osobami v oblasti chovu psů a při pořádání
kynologických akcí.
8. Navrhovat a schvalovat nové čekatele na funkce rozhodčích pro posuzování exteriéru psů.
9. Hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci působí.
10. Klub nesleduje podnikatelské cíle – osoby v něm sdružené nesmějí provozovat činnosti, které
nejsou v souladu s předpisy FCI a ČMKU.
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Článek III.

Členství v o.s.
1. Členství v o.s. je dobrovolné, výběrové a na přijetí za člena není právní nárok.
2. Členství řádné
a) Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18ti let bez ohledu na své občanství,
národnost , názorové přesvědčení a politickou příslušnost, která souhlasí se Stanovami o.s.
a předpisy na ně navazujícími. Osoba starší 15ti let , a mladší 18ti let, se může stát členem
pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
b) Řádným členem se může stát právnická osoba se sídlem na území ČR.
c) Žádost o členství musí být žadatelem podána písemně na adresu určenou výborem o.s.,
nebo elektronicky spolu s potvrzením o zaplacení členského příspěvku. Potvrzení o přijetí
za člena vydává výbor v písemné nebo elektronické podobě.
d) Výbor o.s. je oprávněn nepřijmout přihlášku zejména z důvodů předchozího vyloučení z o.s.
za chovatelské přestupky a jiná provinění proti řádům o.s., nebo jiného chovatelského
klubu, nebo známého jednání žadatele, které by mohlo vést k narušení soužití v o.s.,
případně poškodit na veřejnosti jeho dobré jméno a oprávněné zájmy.
3. Členství čestné
a) Čestné členství může být uděleno na návrh člena o.s. osobám, které se výrazně zasloužily o
chov jednotlivých plemen nebo jejich propagaci, a schvaluje je na návrh výboru valná
hromada.
b) Čestný člen nehradí členské příspěvky, má stejná práva a povinnosti jako řádný člen.

Článek IV.

Zánik členství
1. Členství v o.s. zaniká
a) dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení z klubu,
b) neobnovením členství, t.j. nezaplacením členského příspěvku
Stanovami,

v termínu určeném

c) zrušením členství nebo vyloučením ze závažných a doložených důvodů na základě
rozhodnutí dozorčí rady nebo valné hromady,
d) úmrtím člena,
e) v odůvodněných případech může výbor nebo valná hromada rozhodnout o obnovení
členství i po termínu splatnosti příspěvků určených Stanovami.
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Článek V.

Práva členů
1. Zúčastňovat se schůzí sekcí jednotlivých plemen psů, které člen uvedl v přihlášce do o.s.,
s právem předkládat návrhy a připomínky k činnosti sekce, hlasovat o usneseních sekce a být
volen jako delegát na valnou hromadu o.s.
2. Být volen do orgánů o.s. Do orgánů o.s. může být volen každý člen, pokud nebyl v minulosti
po dobu posledních pěti let pravomocně kárně potrestán pro porušení povinností člena o.s.,
nebo se dopustil prokázaného jednání směřujícího proti zájmům o.s. nebo ČMKU. Nemůže být
volen ani člen, proti kterému je v době volby vedeno kárné řízení, nebo který je v době volby v
soudním sporu s o.s.
3. Být zejména prostřednictvím Zpravodaje, elektronické pošty a webu informován o činnosti o.s.
4. Aktivně se zúčastňovat činnosti o.s. a využívat služeb a výhod spojených s členstvím.
5. Každý člen se může při výkonu svých práv nechat zastoupit. Pro zastoupení na jednání schůze
sekce musí svému zástupci udělit zvláštní plnou moc s ověřeným podpisem. Při zastupování
více členů má zmocněnec při hlasování pouze jeden hlas, bez ohledu na počet plných mocí.

Článek VI.

Povinnosti členů
1. Dodržovat stanovy o.s. a jeho další závazné předpisy a řády.
2. Hlásit písemně změny mající vliv na členství v klubu a změny adresy.
3. Dodržovat ustanovení reglementu FCI a předpisů ČMKU.
4. Členské příspěvky uhradit do konce února příslušného roku a odeslat kopii o zaplacení
členských příspěvků se jménem, evidenčním číslem a plemenem písemně nebo elektronicky na
adresu určenou výborem klubu. Osoby, které získaly členství v průběhu kalendářního roku,
hradí členské příspěvky v plné roční výši.

Článek VII.

Orgány o.s.
Valná hromada – nejvyšší orgán o.s.
Výbor – statutární orgán o.s.
Rozšířený výbor – výkonný orgán o.s.
Dozorčí rada - kontrolní a kárný orgán o.s.
Sekce – sdružuje členy se stejným plemenem psů
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1.

Valná hromada

1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem o.s. Tvoří ji členové výboru, poradci chovu, členové
dozorčí rady a členové o.s., kteří jsou na ni delegováni členskými schůzemi sekcí. Valnou
hromadu svolává předseda výboru nebo pověřený člen výboru 1x za dva roky písemně,
nejméně 30 dnů před datem konání.
1.2. Valná hromada
a) volí výbor a dozorčí radu (střídavě tak, že čtyřleté funkční období těchto orgánů není
shodné),
b) je oprávněna schvalovat změny stanov,
c) rozhoduje o výši a době splatnosti členských příspěvků,
d) projednává a schvaluje zprávu o činnosti o.s., zprávu o činnosti výboru a dozorčí rady a
zprávu o hospodaření o.s.,
e) schvaluje zaměření činnosti a úkoly o.s. na další období,
f) projednává odvolání členů proti rozhodnutí výboru, rozšířeného výboru a dozorčí rady,
g) projednává a schvaluje odloučení plemene vzešlého z návrhu sekce a vyrovnání
s odloučenou sekcí,
h) rozhoduje o vyloučení člena pro hrubé nebo opakované porušení členských povinností,
nebo pokud člen přes písemnou výstrahu, nebo opakovaně, jedná v rozporu se zájmy o.s.,
nebo svým jednáním poškozuje dobré jméno o.s. na veřejnosti,
i) valná hromada rozhoduje usnesením, k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny
přítomných členů.
1.3. Mimořádnou valnou hromadu svolává rozšířený výbor na společném zasedání s dozorčí
radou. Ke svolání je potřeba rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných.

2.

Výbor klubu

2.1. Výbor klubu je statutárním orgánem o.s. Je volen valnou hromadou v počtu 5 nebo 7 členů se
dvěma náhradníky. Funkční období výboru je čtyřleté. Řídí činnost o.s. a rozhoduje o všech
věcech, které nespadají do kompetence valné hromady nebo dozorčí rady. Je tvořen
předsedou výboru, ekonomem a 3 nebo 5 členy. Předseda a ekonom jsou voleni na
1. zasedání výboru. Jménem výboru jedná za o.s. předseda výboru nebo písemně pověřený
člen výboru. Členství ve výboru je čestná funkce, za jejíž výkon nepřísluší odměna. Každý
člen výboru má právo na náhradu nákladů spojených s výkonem funkce. Náklady jsou hrazeny
z prostředků o.s.
2.2. Výbor klubu
a) vede evidenci členů, zaplacených členských příspěvků a vydává potvrzení o členství,
b) jmenuje a odvolává poradce chovu a hlavního poradce chovu,
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c) zajišťuje archivaci písemností o.s.,
d) pořádá klubové a speciální výstavy, organizuje a pořádá jiné kynologické akce,
e) je oprávněn vytvářet komise a pracovní skupiny pro posouzení důležitých otázek činnosti
o.s. a přípravu zásadních materiálů a pořádání klubových akcí,
f) je oprávněn kooptovat do výboru zvolené náhradníky,
g) v případě, že počet členů výboru klesne na méně než 3 členy a není možno již doplnit výbor
náhradníky, zajistí svolání společného jednání rozšířeného výboru a dozorčí rady ke svolání
mimořádné valné hromady; do jednání mimořádné valné hromady, kterou je třeba svolat
do 90ti dnů, řídí o.s. rozšířený výbor spolu s dozorčí radou,
h) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí dozorčí rady o uložení kárného opatření, které může
zrušit nebo změnit a rozhodnout sám, nebo takové rozhodnutí zrušit a vrátit zpět dozorčí
radě k novému projednání a rozhodnutí,
i) může rozhodovat oběžníkem, písemně nebo elektronickou poštou mimo schůzi,
j) při rovnosti hlasů při rozhodování je rozhodující hlas předsedy.

3.

Rozšířený výbor

3.1. Rozšířený výbor je výkonným orgánem, je tvořen členy výboru a poradci chovu.
3.2. Rozšířený výbor
a) řídí činnost o.s. mezi jednotlivými členskými schůzemi sekcí,
b) zasedá podle potřeby a je schopen usnášet se, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho
členů,
c) zpracovává koncepci chovu plemene a určuje chovné podmínky, provádí změny v
klubových řádech na základě návrhů vzešlých ze schůzí sekcí,
d) vybírá čekatele na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru,
e) navrhuje rozhodčí pro posuzování exteriéru na národní, klubové a mezinárodní výstavy,
f) podává návrh na kárné řízení,
g) zajišťuje archivaci dokladů jednotlivých plemen,
h) může rozhodovat, oběžníkem, písemně nebo elektronickou poštou, mimo schůzi.
3.3. Funkce členů rozšířeného výboru jsou čestné a náklady spojené s výkonem funkce jsou
hrazeny v rámci rozpočtu o.s. a podle obecně závazných předpisů.

4.

Dozorčí rada

4.1. Dozorčí rada má kontrolní a kárnou funkci. Dozorčí rada je tříčlenná a je volena Valnou
hromadou na čtyřleté období. Volí ze svého středu předsedu a má právo ho odvolat. Zasedá
minimálně 1x ročně. Řídí se kárným řádem o.s.
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4.2. Dozorčí rada
a) sleduje činnost o.s., hospodaření o.s. a provádí kontrolu hospodaření,
b) je oprávněna pozastavit rozhodnutí výboru o.s., nebo sekce, pokud je v rozporu se
stanovami, a s odůvodněním je vrátit k novému projednání,
c) provádí kárná řízení jako samostatný orgán, výsledek kárného řízení s uplatněným kárným
opatřením písemně předkládá výboru klubu,
d) výsledky kontrol nebo revizí předkládá výboru; případně, při dřívějším zasedání, valné
hromadě,
e) všechny orgány a všichni členové jsou povinni při kontrolách oprávněným požadavkům
dozorčí rady vyhovět,
f) předkládá výboru klubu zprávu o závažných nedostatcích, které při své činnosti zjistí, s
návrhy na opatření,
g) předseda dozorčí rady se zúčastňuje schůzí výboru a rozšířeného výboru s hlasem
poradním.
4.3. Funkce členů dozorčí rady jsou čestné a náklady spojené s výkonem funkce jsou hrazeny v
rámci rozpočtu o.s. podle obecně závazných předpisů.

5.

Sekce

5.1. Sekce je tvořena členy o.s. se stejným plemenem psů, vedená poradcem chovu.
5.2. Schůzi sekce svolává poradce chovu, nejméně 1x ročně, písemně nebo elektronickou poštou a
zveřejněním na webových stránkách o.s. 30 dní před datem konání jednání.
5.3. V případě potřeby svolává schůzi sekce pověřený člen výboru.
5.4. Mimořádnou schůzi sekce je povinen poradce chovu nebo pověřený člen výboru svolat
písemně na návrh nadpoloviční většiny členů sekce. Činí tak písemně nebo elektronickou
poštou a zveřejněním na webových stránkách o.s. 15 dní před datem jejího konání.
5.5. Sekce
a) projednává a řeší otázky související s činností svého plemene, dává návrhy a podněty na
změny klubových řádů,
b) k přijetí návrhu sekce se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů,
minimálně 15% všech členů sekce musí být přítomno,
c) volí delegáta na valnou hromadu podle stanoveného klíče, a to jednoho delegáta pro
jednotlivé plemeno na každých i započatých 20 členů,
d) navrhuje odloučení plemene od o.s.; odloučení se řídí platnými předpisy ČMKU, pro
odloučení musí být souhlas 2/3 všech členů sekce,
e) sekce může na své schůzi přijmout nadpoloviční většinou přítomných členů jednací řád,
který je účinný pouze pro tuto schůzi sekce, na které byl přijat.
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Článek VIII.

Zásady finančního hospodaření o.s.
1. Za správné hospodaření o.s. odpovídá ekonom a předseda klubu. Veškerý movitý i nemovitý
majetek získaný o.s. je v jeho vlastnictví a jeho správu zajišťuje výbor klubu. Hospodářský rok je
totožný s rokem kalendářním a k tomuto datu se provede vyúčtování finančního hospodaření.
Hospodaření bude zveřejněno ve Zpravodaji.
2. Příjmy o.s. tvoří zejména
a) členské příspěvky,
b) poplatky za služby členům i nečlenům, kterým o.s. poskytuje chovatelský servis,
c) podíl poplatků za vystavení průkazů původu,
d) podíl z kynologických akcí,
e) sponzorské příspěvky, dary a jiné příjmy.
3. Výdaje o.s. tvoří zejména
a) poplatky plynoucí z členství v ČMKU,
b) náklady spojené s činností výboru, rozšířeného výboru a dozorčí rady,
c) náklady spojené s pořádáním kynologických akcí,
d) náklady spojené s vydáváním zpravodaje a správou internetových stránek o.s.,
e) náklady spojené s propagací o.s. a plemen v něm zastřešených,
4. Hospodaření o.s. bude vedeno dle platných zákonů a předpisů ČR.

Článek IX.

Ukončení činnosti o.s.
1. O ukončení činnosti o.s. a způsobu likvidace majetkové podstaty o.s. v souladu s obecně
závaznými předpisy rozhoduje valná hromada svolaná pouze k tomuto účelu. K platnosti
usnesení o ukončení činnosti o.s. je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů členů přítomných na
valné hromadě.

Článek X.

Platnost stanov
1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou KCHMPP ČR, o.s.
24.11.2012 v Dolních Počernicích a účinnosti předložením příslušnému státnímu orgánu.
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