Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

se sídlem: Na Dílech 807/6, Praha 4, 141 00
IČ 457 73 173, vedený i Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L4150

Stanovy

Preambule
Vedeni společným zájmem o chov, péči a rozvoj plemene Cavalier King Charles Spaniel, včetně jeho propagace, a to ve
smyslu znění mezinárodního standardu FCI, tak aby se plemeno co nejvíce přibližovalo nejen evropské, ale celosvětové
úrovni, byl založen v roce 1992 tento spolek.
S ohledem na aktuální platnou a účinnou úpravu obsaženou zejména v rámci zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ObčZ“ nebo „Občanský zákoník“) podřizujeme tímto právní úpravu
našeho spolku Občanskému zákoníku.
S ohledem k aktuální situaci spolek vydává úplné a aktuální znění Stanov, jakožto základního a zásadního dokumentu
nutného pro řádné fungování spolku.
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I.
Obecná ustanovení
1. Zakládající členové spolku se usnesli na následujícím názvu spolku a jeho sídle
Název spolku:		
Sídlo spolku:		

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska
Na Dílech, 807/6, Praha 4, PSČ 141 00

2. Účelem Spolku je organizace chovatelů, majitelů plemene Cavalier King Charles Spaniel (dále jen jako „Plemeno“) a zájemců o Plemeno.
3. Spolek je oprávněn používat při reklamní činnosti a dalším styku oficiální zkratku: CKCS klub Čech, Moravy a Slezska.
4. Spolek zabezpečuje propagaci chovu Plemene, chov Plemene, ochranu Plemene.
5. Spolek se dále zaměřuje na zvyšování úrovně chovu ve smyslu mezinárodního plemenného standardu FCI.
6. Spolek deklaruje autoritu FCI a ČeskoMoravské Kynologické unie (dále jen jako „ČMKU“) a zavazuje se
plnit veškerá ustanovení chovatelského a výstavního řádu FCI a ČMKU.
7. Spolek má právní osobnost a je svéprávný.
8. Spolek hospodaří dle vlastního plánu činností a rozpočtu.
9. Spolek usiluje o dodržování pravidel FCI pro chov Plemene s průkazem původu a vede chov Plemene tak,
aby nebyl v rozporu se zněním mezinárodního standardu a přibližoval se ke světové úrovni.
10. Spolek se zavazuje aktivně spolupracovat s ČMKU, jíž je členem.
11. Spolek smluvně zajišťuje vydávání průkazů původu Plemene při dodržení všech pravidel a zásad nutných při
jejich vydávání.
12. Spolek spolupracuje se zahraničnímu subjekty, jejichž předmět činnosti je totožný či obdobný jako předmět
činnosti Spolku.
13. Spolek si vyhrazuje právo navrhovat z řad zkušených chovatelů rozhodčí pro posuzování exteriéru Plemene
a podporuje jejich vzdělávání.
14. Spolek umožní chov Plemene s Průkazem původu i osobám, které nejsou členy Spolku, a to za splnění všech
chovatelských podmínek, které stanoví příslušné předpisy Spolku.
15. Spolek vede seznam členů v elektronické formě, kdy zápis do seznamu se provádí po splnění všech podmínek pro členství ve spolku. Seznam členů je zpřístupněn po schválení výborem nebo kontrolní a revizní
komisí. Seznam členů není veřejnosti zpřístupněn. Výmaz je proveden na odůvodněnou žádost ze strany
člena spolku po ukončení členství.
16. Spolek je samosprávnou právnickou osobou, která má vlastní orgány a kontrolní mechanismy nutné pro
řádné fungování Spolku.
II.
Orgány Spolku
1. Spolek v souladu s čl.I bodem 15. ustanovuje tyto orgány
1.1. Schůze členů
1.2. Předsednictvo
1.3. Kontrolní a revizní komise
1.4. Volební komise
2. Volby do orgánů spolku probíhají v souladu s Volebním řádem, který Spolek vydává.
3. Volební řád dle čl.II bodu 2. těchto Stanov konkretizuje průběh voleb.
III.
Schůze členů
1. Schůzi členů svolává Předsednictvo zveřejněním na oficiálních internetových stránkách Spolku, a nebo oznámením prostřednictvím ročenky Spolku a to nejméně 14 dnů před konáním schůze.
2. Schůze členů je svolána minimálně 1x za 5 let nebo dle potřeby se schází k volbě nových členů předsednictva.
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3. Schůze členů může být svolána i jako Mimořádná schůze členů, pokud o její konání požádá alespoň jedna
třetina z celkového počtu členů spolku.
4. Žádost ve smyslu čl.III bodu 3. těchto stanov musí být adresována k rukám Předsedy předsednictva.
5. Schůze členů může být svolána i jako Výroční schůze členů, a to v sudém kalendářním roce a za splnění
podmínek svolávání řádné Schůze členů.
6. Schůze je usnášeníschopná při nadpoloviční většině přítomných členů. V případě, že není přítomna nadpoloviční většina, koná se za 30 minut náhradní schůze, která je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných členů.
IV.
Předsednictvo
1. Předsednictvo je statutárním orgánem Spolku.
2. Předsednictvo tvoří
2.1. Předseda
2.2. Místopředseda
2.3. Jednatel
2.4. Poradce chovu
2.5. Bonitační referent
2.6. Finanční referent
3. Členem Předsednictva může být pouze svéprávná fyzická osoba trvale žijící či mající za cíl se zdržovat na
území České republiky, která je členem Spolku po dobu delší než 3 roky s řádně zaplacenými členskými
poplatky a splňující zkušenostní a etické nároky Spolku.
4. Člen Předsednictva musí dále být osobou zkušenou,v oboru chovatelském a výcvikářském s organizačními
schopnostmi.
5. Předsednictvo připravuje a svolává Schůzi členů, včetně Mimořádné schůze členů a Výroční schůze členů
(dále souhrnně také jako „Schůze“)
6. Předsednictvo zabezpečuje plnění úkolů přijatých a zadaných v rámci Schůzí či schůzi Předsednictva v mezích jeho pravomocí.
7. Předsednictvo podává členům Spolku o své činnosti zprávy a informuje členy Spolku o dění v rámci Spolku
prostřednictvím ročenky či oficiálních internetových stránek.
8. Předsednictvo přijímá do Spolku nové členy.
9. Předsednictvo sestavuje plán Spolkových akcí, zejména pak svodů dorostu, bonitací a výstav.
10. Předsednictvo zajišťuje objednávky a vydávání potřebných tiskopisů a dalších eventuálních úkonů k propagaci Spolku.
11. Předsednictvo navrhuje změny Stanov a řádů Spolku, pokud potřeba jejich změny nastane.
12. Předsednictvo podává odborná vyjádření k problematice chovu a péče o Plemeno a zajišťuje přehled chovatelských výsledků.
13. Vede hospodaření Spolku, neomezeně nakládá s finančními prostředky a vede účetnictví.
14. Za Spolek navenek jedná kterýkoli člen Předsednictva, v rámci své působnosti, a to samostatně tak, že připojí k názvu spolku či jeho zkratce dle čl.I bodu 3. těchto Stanov svůj vlastnoruční podpis.
15. Neomezené jednání za spolek navenek je svěřeno do rukou Předsedy, Místopředsedy a Jednatele.
16. Předseda, Místopředseda či Jednatel své jednání navenek za Spolek učiní tak, že připojí k názvu spolku či
jeho zkratce dle čl.I bodu 3. těchto Stanov svůj vlastnoruční podpis.
17. Předseda, Místopředseda či Jednatel může udělit třetí osobě plnou moc k jednání za Spolek, avšak to pouze
za předpokladu, že taková plná moc bude vždy podepsána Předsedou a kontrasignována dalším členem
Předsednictva.
18. Kompetence jednotlivých členů Předsednictva, pokud nejde o neomezené jednání Předsedy, Místopředsedy
a Jednatele, je stanoveno samostatnou směrnicí, kterou Předsednictvo vydá.
19. Předsednictvo vykonává funkci kárné komise v případě řešení deliktů členů Spolku.
20. Předsednictvo pečuje o úroveň vedení chovu Plemene a dohleduje chovatelskou etiku členů Spolku.
21. Podnět k zahájení kárného řízení dle Kárného řádu může podat k rukám Předsedy či Místopředsedy Předsednictva kterákoli osoba.
Stránka 3 z 6

22. Podmínky zahájení kárného řízení a jeho průběh stanovuje Kárný řád.
23. Předsednictvo se schází minimálně 1× za rok.
24. Předsednictvo po svém zvolení na první schůzi zvolí ze svého středu do jednotlivých funkcí konkrétní osoby,
a to se zřetelem k rozsahu pravomocí, které konkrétní funkce představuje.
25. Výkon funkce v Předsednictvu vylučuje výkon funkce v Kontrolní a revizní komisi.
V.
Kontrolní a revizní komise
1. Kontrolní a revizní komise sleduje činnost a hospodaření Spolku, provádí kontrolní a revizní činnost Spolku.
2. Kontrolní a revizní komise kontroluje činnost Předsednictva spolku.
3. Kontrolní a revizní komise je orgánem nejméně tříčlenným, kdy ze svého středu volí svého předsedu.
4. Předseda kontrolní a revizní komise má právo účastnit se schůzí Předsednictva, kde disponuje poradním
hlasem.
VI.
Volební komise
1. Volební komise je orgánem Spolku, která vyhlašuje, připravuje a dohlíží na volby do orgánů Spolku.
2. Volební komise dále přijímá podněty k návrhům kandidátů do orgánů Spolku.
3. Volby, jejich systém, vymezení aktivního a pasivního volebního práva je součástí Volebního řádu, který
Spolek vydává.
VII.
Členství
1. Členem Spolku se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 15 let, která vysloví souhlas se Stanovami Spolku a navazujícími předpisy vydávanými Spolkem a má chovatelské úmyslu a zavazuje se postupovat v souladu s chovatelskou etikou.
2. Uchazeč o členství ve Spolku zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku do Spolku a zaplatí členský příspěvek.
3. Jakmile jsou podmínky stanovené čl.VII bodem 2. těchto Stanov splněny a Předsednictvo rozhodne o přijetí
do Spolku, stává se uchazeč řádným členem Spolku.
4. Spolek rozlišuje následující druhy členství
4.1. Řádný člen
4.2. Čestný člen
5. Řádným členem je každý člen, který má v příslušném roce zaplacen členský poplatek a požádal v příslušném termínu o prodloužení členství pomocí elektronického formuláře, nebo písemnou formou zasláním
registrační karty.
6. Čestným členem je člen Spolku, který se dlouhodobě podílí na jednáních Spolku, jeho propagaci, péči
o Plemeno a jeho zdraví či se jinak zaslouží o toto postavení.
7. Pro přeměnu řádného členství na členství čestné rozhodne Předsednictvo Spolku. Na přeměnu není právní
nárok.
8. Členství ve spolku zaniká:
8.1. vystoupením člena
8.2. nezaplacením členského příspěvku do jeho splatnosti
8.3. zrušením členství v rámci kárného řízení
8.4. úmrtím člena
9. Člen může kdykoli ze Spolku vystoupit, učiní tak písemným odhlášením.
10. Vystupivšímu členu nevzniká právní nárok na vrácení členského příspěvku, ani jeho části.
11. Členství ve Spolku zaniká také nezaplacením členského příspěvku do data jeho splatnosti, Předsednictvo
může termín splatnosti na žádost člena prodloužit.
12. O zrušení členství ve Spolku může být rozhodnuto v rámci kárného řízení dle Kárného řádu.
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VIII.
Práva a povinnosti členů Spolku
1. Člen má právo podílet se na všech výhodách, které vyplývají z platných úlev pro členy ČMKU, popřípadě
dalších benefitů smluvně sjednaných Spolkem.
2. Účastnit se Spolkových akcí s výhodami členství, pokud splní podmínky, které jsou pro využití těchto výhod
stanoveny.
3. Člen má právo obrátit se na Předsednictvo Spolku s žádostí o podporu svých chovatelských práv, nebo v případě žádosti o poskytnutí rad či informací o chovu.
4. Má právo volit a být volen v souladu s Volebním řádem.
5. Člen má právo podávat návrhy, dotazy, podněty a stížnosti orgánům Spolku, pro využití tohoto práva se
přiměřeně použije Kárný řád.
6. Člen je povinen hradit Spolkové příspěvky.
7. Člen je povinen řídit se Spolkovými řády a předpisy, které byly vydány od data jejich účinnosti.
8. Člen je povinen respektovat Etický kodex spolku a doporučení Ozdravného programu spolku.
9. Člen je povinen chránit zájmy a poslání Spolku.
10. Člen je povinen dbát na ochranu zvířat a životního prostředí.
11. Člen je povinen dodržovat podmínky chovu vydané k zdravotnímu programu a jeho průběžné úpravy.
12. Člen je povinen oznámit Předsednictvu Spolku změnu jména, příjmení, adresy a dalších údajů bezodkladně,
nejdéle však do 14 dnů od okamžiku změny.
IX.
Řádné obsazení Předsednictva spolku a Kontrolní a revizní komise jsou jednotlivé funkce rozděleny vzájemně mezi zvolené kandidáty podle jejich schopností a možností.
Funkce			Orgán
Předseda		 Předsednictvo
Místopředseda		
Předsednictvo
Jednatel		Předsednictvo
Poradce chovu		
Předsednictvo
Bonitační referent
Předsednictvo
Finanční referent
Předsednictvo
Předseda komise
Kontrolní a revizní komise
Člen komise		
Kontrolní a revizní komise
Člen komise		
Kontrolní a revizní komise

X.
Závěrečná ustanovení
1. K hlasování ve Spolku může docházet s ohledem na rozsah členské základny i per rolam, kdy členové Spolku mohou hlasovat prostřednictvím registrovaných emailů, prostřednictvím poštovního doručovatele či
jiných prostředků komunikace na dálku.
2. Veškerý movitý i nemovitý majetek, který byl získán za prostředky Spolku, dary či jiná plnění, jsou v majetku Spolku.
3. V případě zániku Spolku je provedeno majetkové vypořádání.
4. Spolek zaniká kromě zákonných předpokladů také usnesením Schůze členů, za současného hlasování 3/4
přítomných členů.
5. Spolek může vytvořit pobočný spolek.
6. Pobočný spolek dle čl.X bodu 5. těchto Stanov, jako organizační složka Spolku, může být vytvořena Předsednictvem Spolku tak, že Předsednictvo Spolku vydá Usnesení, kterým se pobočný spolek zakládá, uvede
jeho název, umístění a okruh pravomocí, působnosti a úkolů, které pobočný spolek bude plnit.
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7. Po vydání Usnesení dle čl.X bodu 6. těchto Stanov podá Předsednictvo návrh na zapsání pobočného spolku
do veřejného rejstříku.
8. Splatnost a výše členského příspěvku Spolku je stanovena Usnesením Předsednictva Spolku, výše a splatnost
členského příspěvku je také zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Spolku.
9. Problematika výslovně neupravená v rámci těchto Stanov, se řídí právním řádem České republiky, zejména
pak Občanským zákoníkem.
10. Tyto stanovy byly schváleny na schůzi členů spolku 20.8.2016 v Brně.
Běla Sochorová

Martina Králová

……………………………………………………
Jméno a příjmení:
Funkce: předseda

……………………………………………………
Jméno a příjmení:
Funkce: místopředseda

Jitka Kratochvílová
……………………………………………………
Jméno a příjmení:
Funkce: jednatel

Stránka 6 z 6

