STANOVY
Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
(dále jen „spolek“)
Článek 1.
Název a sídlo
1.
2.
3.

Název spolku: Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
Sídlo spolku: Praha
Spolek působí na území České republiky.

Článek 2.
Poslání spolku Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
1.

2.

3.

Posláním spolku je zabezpečování a provádění kynologické činnosti v souladu s cíli a
posláním Mezinárodní kynologické federace (dále jako „FCI“) a zákony platnými v České
republice, a to prostřednictvím svých orgánů, pobočných spolků a členů. Poslání
zahrnuje zejména sportovní výcvik a chov psů, jejich organizování, řízení, provádění akcí,
financování a hospodaření, evidenci, zajišťování reprezentace, jakož i publicitu a
propagaci.
Spolek je otevřeným, dobrovolným, sportovním, zájmovým a nezávislým subjektem
neziskového charakteru, založeným na členské základně s právem členů volit, sdružující
chovatele, majitele, výcvikáře a příznivce psů plemene knírač malý, knírač střední a
knírač velký, který napomáhá uspokojování jejich zájmové činnosti.
Za účelem dosažení poslání spolku spolek zejména:
a) hájí a prosazuje zájmy svých členů v souladu s těmito stanovami;
b) řídí chov plemene knírač malý, knírač střední a knírač velký na území České
republiky podle jeho potřeb a zásad FCI a podporuje zvyšování odborné chovatelské
úrovně svých členů;
c) podílí se ve spolupráci s jinými kynologickými organizacemi na výcviku psů plemene
knírač malý, knírač střední a knírač velký, případně tento výcvik sám zajišťuje;
d) vydává potřebné spolkové, chovatelské a výcvikové normativy;
e) zajišťuje ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou unií a Českým kynologickým
svazem výběr a školení rozhodčích pro exteriér a výkon psů, sám nebo ve spolupráci
s kynologickými organizacemi nebo jinými subjekty pořádá výstavy, sportovní a jiné
chovatelské akce;
f) spolupracuje s dalšími, i zahraničními kynologickými organizacemi, zúčastňuje se
jednání a je aktivním členem Internationale Schnauzer Pinscher Union (dále jako
„ISPU“);
g) plně respektuje zákony na ochranu zvířat proti týrání
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h) Spolek a jeho pobočné spolky mají právní subjektivitu a mohou v souladu s obecně
platnými právními předpisy a posláním spolku vyvíjet činnost k zajištění potřeb
svých členů případně k zajištění finančních prostředků pro svoji vlastní činnost.

Článek 3.
Členství ve spolku
1.
2.
3.

4.

5.

Členem spolku může být každý, kdo souhlasí s posláním a se stanovami spolku a výbor
pobočného spolku rozhodl o jeho přijetí za člena spolku.
S členstvím nezletilého ve spolku je potřeba písemného souhlasu jeho zákonného
zástupce.
Člen spolku může být organizován pouze v jednom pobočném spolku, ve kterém
uskutečňuje veškerou svoji činnost. Toto členství není odvislé od místa jeho trvalého
bydliště. Člen pobočného spolku je současně členem spolku.
O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor pobočného spolku na základě písemné
přihlášky a zaplaceného členského příspěvku.
Za mimořádné zásluhy o činnost ve spolku může být na návrh uděleno
a) čestné členství ve spolku;
b) zlatá, stříbrná nebo bronzová plaketa spolku;
c) ocenění Českého kynologického svazu nebo Českomoravské kynologické unie
nebo jiné.

Článek 4.
Ukončení členství, pozastavení členství a činnosti, přestup
1.

Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena, písemně oznámeným výboru pobočného spolku; bez nároku
na vrácení uhrazených členských příspěvků.
b) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě do 31. ledna běžného
roku, pokud není stanoveno jinak;
c) vyloučením;
d) úmrtím.

2.

Vyloučit člena lze:
a) dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena spolku Klub chovatelů
kníračů České republiky 1927 z.s. a současně člena pobočného spolku;
b) pro opětovné porušování povinností člena spolku závažnějšího rázu;
c) pro opětovné nebo hrubé porušování zákona na ochranu zvířat;
d) člena, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.
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3.
4.

5.

Člen musí být nejméně 7 dní před konáním jednání o vyloučení z klubu seznámen
s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno a musí mu být dána možnost se hájit.
O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo spolku na základě písemného návrhu –
Předsednictvo je povinno projednat návrh na vyloučení člena podaný výborem
pobočného spolku nebo alespoň 4 členy spolku.
Proti rozhodnutí o vyloučení z klubu má člen právo se odvolat k revizní komisi spolku, a
to do 30 dnů ode dne doručení.
Rozhodnutí o vyloučení ze spolku musí být vždy skutkově zdůvodněno a musí být členovi
doručeno do vlastních rukou doporučeným dopisem. Nepřevzetí doporučeného dopisu
je bráno jako doručené.
Pozastavení členství:
O pozastavení členství z důvodu porušení nebo neplnění povinností vyplývajících ze
stanov a ostatních řádů a předpisů spolku rozhoduje předsednictvo spolku na návrh
výboru pobočného spolku, a to až do doby vyřešení tohoto porušení nebo neplnění.

6.

Přestup člena mezi pobočnými spolky:
V případě, že se člen rozhodne přestoupit do jiného pobočného spolku, než kde byl
dosud registrován, je povinen:
a) písemně ukončit své členství ve stávajícím pobočném spolku, pokud již uhradil
členské příspěvky, nevzniká nárok na jejich vrácení;
b) podat písemnou přihlášku do jiného pobočného spolku a uhradit členský
příspěvek.
Článek 5.
Práva člena spolku

Člen spolku má právo zejména:
a) volit a být volen; právo volit má člen spolku starší 18 let, právo být volen má
pouze člen spolku starší 18 let, státní příslušník České republiky;
b) podílet se na činnosti spolku v souladu s těmito stanovami a dalšími normativy
spolku;
c) podávat návrhy, dotazy a stížnosti všem orgánům spolku;
d) zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem;
e) využívat zvýhodnění poskytovaná spolkem, pokud pro tato zvýhodnění splňuje
stanovené podmínky.
Článek 6.
Povinnosti člena spolku
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Člen spolku Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s. má zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat tyto stanovy a ostatní normativy schválené orgány spolku;
b) dodržovat platné stanovy zastřešujících orgánů (ČKS, ČMKU, ISPU a FCI);
c) dodržovat ustanovení zákona na ochranu zvířat a dalších právních norem
platných v České republice;
d) plnit usnesení pro něho příslušných orgánů spolku;
e) řádně a včas platit členské příspěvky spolku v požadované výši nejpozději do 31.
ledna běžného roku, pokud není stanoveno jinak;
f) plnit úkoly vyplývající pro něho z funkcí ve spolku, do kterých byl zvolen;
g) nahlásit výboru pobočného spolku všechny změny, související s členstvím ve
spolku (zejména změnu adresy a telefonního spojení), a to nejpozději do 30 dnů
od nastalé změny.
Článek 7.
Organizační struktura spolku
1.

Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.
tyto pobočné spolky:
Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.
Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.
Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.
Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.
Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.
Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.
Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.
Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.
Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.
Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.
Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.
Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.
Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s.

se dělí podle potřeby a počtu členů na
pobočný spolek
pobočný spolek
pobočný spolek
pobočný spolek
pobočný spolek
pobočný spolek
pobočný spolek
pobočný spolek
pobočný spolek
pobočný spolek
pobočný spolek
pobočný spolek
pobočný spolek

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Praha město
Středočeský
Jihočeský
Západočeský
Ústecký
Liberecký
Východočeský
Jihomoravský
Jesenický
Beskydský
Podbrdský
Praha-východ
Olomoucký

2.

Další rozšíření počtu pobočných spolků je možné jen po schválení Konferencí spolku.
Konference rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočných spolků.

3.

Orgány spolku jsou:
a) Konference spolku
b) Předsednictvo spolku
c) Revizní komise spolku
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4.

Orgány pobočného spolku jsou:
a) Členská schůze pobočného spolku;
b) Výbor pobočného spolku;
c) Revizní komise (revizor) pobočného spolku.

5.

6.

7.
8.
9.

Orgány spolku, jakož i orgány pobočných spolků mohou k zajištění své činnosti vytvářet
poradní orgány (komise, aktivy apod.). Tyto poradní orgány nemají rozhodovací
pravomoc.
Orgány spolku s rozhodovací pravomocí jsou schopny se usnášet, jestliže je přítomna
nadpoloviční většina jejich členů případně delegátů. Není-li tato podmínka splněna, je
orgán schopný se usnášet při jakémkoliv počtu přítomných jen v případě, že místo, čas
a program jednání orgánu byly všem členům či delegátům písemně oznámeny nejméně
3 týdny před konáním akce.
Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů nebo
delegátů s hlasem rozhodujícím.
Způsob hlasování ve spolku i pobočkách o věcech personálních je zásadně tajný, o
ostatních věcech určí způsob hlasování na svém zasedání příslušný orgán.
Všechny orgány spolku mohou používat pro své potřeby hlasování per rollam.
Článek 8.
Konference spolku

1.
2.
3.

4.

Konference je nejvyšším orgánem spolku.
Konference se koná jednou za čtyři roky a svolává ji předsednictvo spolku.
Předsednictvo spolku může svolat i mimořádnou Konferenci spolku v případě, že je
nutné řešit zásadní otázky činnosti spolku.
Předsednictvo spolku musí svolat mimořádnou Konferenci v případě, že o to písemně
požádá nejméně jedna třetina pobočných spolků. Předsednictvo spolku je povinno
svolat mimořádnou Konferenci nejpozději do 3 měsíců od podání písemné žádosti.
Konference rozhoduje o všech zásadních otázkách, spojených s činností a hospodařením
spolku, a to zejména:
a) stanoví základní zásady činnosti spolku;
b) hodnotí činnost spolku;
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov a schvaluje další spolkové normativy.
Pokud dojde ke změně v rozhodnutí zastřešujících orgánů – FCI, ČMKU, ČKS, ISPU
a jiných, bere toto spolek na vědomí, řídí se jím, upraví své normativy a není
potřeba toto opatření Konferencí schvalovat;
d) schvaluje plán činnosti a plán hospodaření spolku;
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e) schvaluje usnesení Konference;
f) rozhoduje o vstupu spolku do jiných organizací a sdružení a volí do nich své
zástupce;
g) Volí předsednictvo spolku a jeho jednotlivé členy. Odvolává předsednictvo
spolku a nebo jeho jednotlivé členy.
h) Rozhoduje o výši podílů z členských příspěvků, které musí pobočné spolky
odvádět na účet spolku. Dále rozhoduje o následném přerozdělení těchto odvodů
mezi předsednictvo spolku a pobočné spolky.
5. Delegáti konference jsou voleni členskými schůzemi pobočných spolků podle
stanoveného klíče 1:20 v dostatečném časovém předstihu, nejméně však 3 měsíce před
datem jednání Konference spolku.
6.

Návrhy kandidátů do předsednictva spolku předloží pobočné spolky písemnou formou
spolu s písemným souhlasem kandidáta v dostatečném časovém předstihu, nejméně
však jeden měsíc před datem jednání Konference spolku.
Článek 9.
Předsednictvo spolku

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Předsednictvo spolku je nejvyšším výkonným orgánem spolku mezi jednotlivými
Konferencemi spolku. Je voleno Konferencí spolku na čtyřleté období. V mezidobí
nejméně jedenkrát za rok musí být svoláno rozšířené zasedání předsednictva spolku a
předsedů pobočných spolků. Účast předsedů hradí pobočky. Předsednictvo za svoji
činnost odpovídá Konferenci a ze své činnosti skládá účty.
Počet členů předsednictva s právem hlasovacím je 9 (předseda, místopředseda,
jednatel, ekonom, hlavní výcvikář, ÚPCH VK, ÚPCH SK, 2x ÚPCH MK ), s hlasem
poradním předseda revizní komise.
Předseda, místopředseda a jednatel spolku jsou statutárními zástupci spolku.
Statutární orgán je tříčlenný a k platnosti podpisu statutárního orgánu je nutný podpis
alespoň dvou členů statutárního orgánu. Pro jednání na konferencích, plénech a
sjezdech kynologických organizací, kterých se KCHK zúčastní jako člen (např. ISPU, ČKS
atd), předsednictvo písemně pověří jednoho člena statutárního orgánu.
Zasedání předsednictva spolku se koná podle potřeby spolku, nejméně však čtyřikrát
ročně. Zasedání se též zúčastní předseda revizní komise spolku. Zasedání předsednictva
se mohou podle potřeby zúčastnit jednotliví předsedové pobočných spolků, a to s
hlasem poradním a na náklady pobočného spolku.
Předsednictvo má možnost odvolat svého pasivního člena a nahradit ho na klubové
konferenci zvoleným náhradníkem. V případě, že nebyl náhradník na konferenci zvolen
nebo byl jejich počet vyčerpán, pověří jeho zástupem člena předsednictva.
Předsednictvo spolku zejména:
a) řídí činnost spolku v období mezi jednotlivými Konferencemi;
b) svolává Konferenci spolku;
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c) pořádá spolkové akce a případně jejich uspořádání svěřuje pobočným spolkům;
d) jmenuje zástupce spolku do koordinačních či obdobných orgánů a organizací;
e) schvaluje adepty na rozhodčí pro posuzování exteriéru a výkonu psů;
f) podává odborná vyjádření k chovatelským a výcvikovým otázkám;
g) podle podkladů pobočných spolků sestavuje seznam členů spolku pro potřeby
ČKS a odevzdává je v termínu, stanoveném ČKS. Členské příspěvky pro ČKS hradí za
své členy ve stanovené výši a v daném termínu.
7.
8.

Předsednictvo má povinnost informovat členskou základnu jednou ročně o chovu a
výcviku prostřednictvím obecně přístupného media v tištěné nebo elektronické podobě.
Předsednictvo spolku rozhoduje o sídle spolku, který se zapisuje do veřejného rejstříku.
Článek 10.
Výcviková komise

1.
2.

3.

4.

Výcviková komise se skládá z hlavního výcvikáře spolku, který je předsedou této komise,
a výcvikářů pobočných spolků.
Náplní této komise je zejména zajištění výcviku a výcvikových akcí pořádaných nebo
připravovaných spolkem, stanovení podmínek a návrh reprezentace spolku, hodnocení
dosažených výsledků a další úkony spojené s výcvikem.
Jednání komise svolává nejméně jednou ročně její předseda, účast výcvikářů pobočných
spolků hradí pobočné spolky. Komise předkládá návrhy ke schválení předsednictvu
spolku.
O jednání je pořizován písemný zápis, který je předkládán předsednictvu spolku a
následně zveřejňován na spolkových stránkách pro členskou základnu.
Článek 11.
Členská schůze pobočného spolku

1.
2.
3.

Členská schůze pobočného spolku je nejvyšším orgánem pobočného spolku v daném
regionu.
Členskou schůzi pobočného spolku svolává výbor pobočného spolku podle potřeby,
nejméně však jedenkrát ročně.
Členská schůze pobočného spolku zejména:
a) jedná o zásadních otázkách činnosti pobočného spolku v daném regionu, pokud
těmito stanovami nebo rozhodnutími spolkových orgánů nebylo určeno jinak;
b) připravuje zásadní návrhy pro jednání Konference;
c) volí delegáty pro Konferenci dle určeného klíče;
d) volí výbor pobočného spolku a revizní komisi (revizora), předseda pobočného
spolku je jejím statutárním zástupcem;
e) rozhoduje a schvaluje způsob hospodaření pobočného spolku;
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Článek 12.
Výbor pobočného spolku
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Výbor pobočného spolku je řídícím orgánem pobočného spolku v období mezi členskými
schůzemi pobočného spolku. Je volen výroční členskou schůzí pobočného spolku na
čtyřleté období. Členská schůze rozhoduje o počtu členů výboru pobočného spolku.
Výbor pobočného spolku se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka.
Výbor na své prvé schůzi rozhoduje o rozdělení funkcí mezi jeho jednotlivé členy, volí
svého předsedu, který je statutárním orgánem svého pobočného spolku. Statutární
orgán jedná a vystupuje za pobočný spolek samostatně. V případě potřeby zastoupení
určí předseda výboru pobočného spolku svým zástupcem jiného člena výboru
pobočného spolku.
Výbor pobočného spolku vede členskou evidenci, vybírá členské příspěvky ve výši
stanovené členskou schůzí pobočného spolku. Podíl z členských příspěvků stanovený
konferencí odvádí nejpozději do 28. února běžného roku na účet spolku, pokud není
stanoveno jinak. Za nové členy je podíl odváděn průběžně, nejpozději však do 30.
listopadu běžného roku. Výbor odpovídá za odvod příspěvků předsednictvu spolku tak,
aby souhlasil se skutečným počtem členů pobočného spolku. Výbor zajišťuje, aby
seznam členů pobočného spolku se všemi požadovanými daty byl řádně a v daném
termínu odeslán a aktualizován. Seznam odesílá jednateli předsednictva spolku
zpracovaný PC v abecedním pořádku nejpozději do 15. března běžného roku. Další
změny členské základny jsou nahlašovány jednateli předsednictva spolku vždy do
posledního dne sudého měsíce.
Rozvíjí chovatelskou a výcvikovou činnost plemene knírač malý, knírač střední a knírač
velký ve svém regionu.
Vyhledává vhodné adepty na rozhodčí pro posuzování exteriéru a výkonu psů a společně
s návrhy na kandidáty do vyšších funkcí je předává předsednictvu spolku.
Výbor pobočného spolku odpovídá za řádné vyúčtování poskytnuté dotace na akci do
jednoho měsíce po jejím konání. U akce, která se konala v listopadu, musí být vyúčtování
do 30. listopadu každého roku.
Výbor pobočného spolku rozhoduje o sídle pobočného spolku, které se zapisuje do
veřejného rejstříku.
Výbor má možnost odvolat svého pasivního člena a kooptovat náhradního člena výboru.
Jako náhradního člena lze kooptovat pouze člena pobočného spolku.
Článek 13.
Obecná ustanovení o pobočných spolcích

1.

Pobočné spolky jsou základním článkem organizační struktury spolku s právní
subjektivitou. Nový pobočný spolek lze založit na územně-oblastním principu pouze těmi
osobami, které nejsou registrovány v žádné jiném pobočném spolku. Nový pobočný
spolek lze založit teprve po schválení Konferencí spolku. Minimální počet zakládajících
členů, kteří nejsou organizovaní v jiných pobočných spolcích je 15.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Pobočný spolek vzniká po splnění těchto podmínek:
a) přijetí usnesení ustavující členské schůze pobočného spolku;
b) přijetí platných stanov spolku;
c) zvolení výboru a revizní komise (revizora) pobočného spolku;
d) schválení Konferencí spolku.
Pobočný spolek samostatně hospodaří se svým majetkem.
Pobočný spolek zaniká na základě rozhodnutí členské schůze třípětinovou většinou
skutečných členů, nebo při počtu členské základny nižší než 10 členů.
Při zániku pobočného spolku musí členská schůze pobočného spolku rozhodnout o
vypořádání práv a závazků zaniklého pobočného spolku.
Majetek zaniklého pobočného spolku se stává majetkem spolku v případě, že členská
schůze pobočného spolku nerozhodne jinak.
Pobočný spolek, který neplní své povinnosti, porušuje schválené stanovy spolku a další
normativy, může být na návrh předsednictva spolku doporučen k pozastavení činnosti
nebo ke zrušení. O tomto rozhoduje Konference spolku.
Článek 14.
Závaznost usnesení

1.
2.

Usnesení Konference spolku, přijatá v souladu se stanovami, jsou závazná pro ostatní
orgány a členy spolku.
Usnesení členské schůze pobočného spolku, přijatá v souladu se stanovami, jsou závazná
pro všechny orgány pobočného spolku a členy pobočného spolku.
Článek 15.
Revizní komise spolku a pobočných spolků

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

V organizační struktuře spolku působí podle usnesení Konference spolku a členské
schůze pobočného spolku, revizní komise spolku a revizní komise nebo revizor
pobočného spolku.
Revizní komisi spolku volí Konference spolku, revizní komisi pobočného spolku volí
členská schůze pobočného spolku. Revizní komise musí být nejméně tříčlenná,
nerozhodne-li členská schůze pobočného spolku, že stačí zvolit jednoho revizora. Takto
zvolený revizor má potom pravomoci, které přísluší revizní komisi pobočného spolku.
Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výkonném orgánu toho
organizačního stupně, na kterém byla revizní komise zvolena.
Revizní komise odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil.
Revizní komise volí ze svého středu předsedu.
Revizní komise je oprávněna a povinna na příslušném organizačním stupni kontrolovat
veškerou činnost, zejména plnění přijatých usnesení a způsob hospodaření.
Požádá-li o to výkonný orgán, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v
požadovaném rozsahu, a to bez zbytečného odkladu.

Stránka | 9

8.

Zjistí-li revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna a povinna
navrhnout způsob jejich odstranění či zjednání nápravy. Výkonné orgány klubu jsou
povinny učinit vhodná opatření, a to ve lhůtě revizní komisí stanovené.

Článek 16.
Příjmy a hospodaření spolku
1. Náklady spojené s činností spolku jsou hrazeny z členských příspěvků a z jiných zdrojů.
2. Spolek jako celek a pobočné spolky hospodaří podle vlastních rozpočtů.
3. Výši centralizovaných prostředků, získaných z členských příspěvků, jejich čerpání a celkový
rozpočet stanoví Konference. Ostatní podrobnosti o příjmech a provádění odvodů
členských příspěvků z pobočných spolků stanoví předsednictvo spolku.
4. Členové spolku neodpovídají za závazky spolku ani jeho organizačních jednotek.
Článek 17.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny Konferencí dne 26.1.2019. Takto upravené stanovy nabývají
platnosti dnem 26.1.2019.
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