Stanovy Klubu chovatelů pudlů, z. s.
OBECNÁ USTANOVENÍ
Klub chovatelů pudlů, z. s.,(zapsaný spolek) je dobrovolná, zájmová, společenská organizace, podle
ustanovení občanského zákoníku (89/2012, Sb.) Je organizací otevřenou. Sdružuje chovatele a
příznivce plemene pudl. Ve své činnosti umožňuje svým členům rozvíjet zálibu v chovatelství pudlů s
průkazem původu. Aktivně působí na chovatelský rozvoj. Podílí se na tvorbě a ochraně životního
prostředí.

1. Název, sídlo a působnost činnosti

Název: Klub chovatelů pudlů, z. s. (dále jen KCHP, z. s., KCHP)
Sídlo KCHP: Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty
Činnost KCHP se vztahuje na území České republiky.

2. Cíl činnosti

a) Vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské činnosti – zvyšovat odborné znalosti a schopnosti
členů.
b) Zvyšovat úroveň chovatelské činnosti.
c) Prosazovat chovatelství jako formu ochrany přírody.
d) Provádět bonitace, organizovat výstavy a školení členů klubu.
e) Kontrolovat odchovy, provádět přejímky vrhů.
f)

Poskytovat odborné porady a vytvářet podmínky pro činnost mladých chovatelů.

g) Dbát o zajištění dostatečného počtu posuzovatelů exteriéru a jejich odbornou úroveň.
h) Spolupracovat s organizacemi chovatelů a ochránci přírody v ČR i v zahraničí.
i)

Informovat členy o činnosti, stavu plemene a propagovat chov pudlů odbornými publikacemi.

j)

Vytvářet a spravovat majetkové hodnoty potřebné k plnění činnosti klubu.

k) Vést evidenci o chovných jedincích a jejich odchovech.

3. Členství

a) Členství v KCHP je dobrovolné. Nikdo není ke členství nucen a nikomu není bráněno z KCHP
vystoupit.
b) Členem se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KCHP a chce se na jeho činnosti
podílet.
c) Členství vzniká podáním přihlášky, zaplacením členského příspěvku a písemným souhlasem
s chovatelskými normativami KCHP. Členství dokladuje členský průkaz, který je majetkem
KCHP.
d) přijetí člena, na základě přihlášky rozhoduje výbor.
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e) KCHP vede seznam členů, zápisy v seznamu provádí výbor a seznam nebude zveřejněn.

4. Práva členů

a) Zúčastňovat se členských schůzí a hlasovat.
b) Volit a být volen do všech orgánů KCHP. Členem orgánů KCHP může být zvolen člen starší 18ti
let, který není zároveň členem jiné organizace či spolku zabývajícího se chovem pudlů na
území ČR, ani členem výboru jiného kynologického spolku či organizace zabývajícího se
chovem.
c) Používat všech výhod poskytovaných KCHP.
d) Podávat návrhy, dotazy, náměty a stížnosti orgánům KCHP.
e) Zúčastňovat se všech akcí pořádaných KCHP.

5. Povinnosti členů

a) Platit řádně členské příspěvky v určeném termínu do 28. února běžného roku.
b) Řídit se stanovami a chovatelskými normativy KCHP.
c) Dbát o zlepšení chovu.
d) Neprovozovat odchov štěňat bez průkazu původu.
e) Majitel chovné feny může provozovat odchov štěňat pudla pouze v jednom spolku, ke krytí
může použít psa v majetku člena jiného spolku, při dodržení stanovených podmínek KCHP.
f)

Členové KCHP, stejně tak jako smluvní chovatelský partner KCHP, je povinen provozovat chov
v souladu s chovatelskými normativami KCHP, ČMKU, FCI.

g) V souladu s řády FCI neprodávat štěňata na výzkum a organizacím zabývajícím se výkupem.
h) Dodržovat chovatelskou etiku.

6. Zánik členství
a) Nezaplacením členského příspěvku v daném termínu a ani v přiměřené lhůtě, stanovené
k jeho zaplacení. K zániku členství dojde 30 dnů po splatnosti příspěvku.
b) Vyloučením.
c) Vystoupením, oznámení musí být prokazatelně doručeno výboru KCHP, zánik nastává dnem
doručení.
d) Úmrtím.
Ukončení členství podle bodu b):
-

O vyloučení ze závažných důvodů rozhoduje výbor KCHP nadpoloviční většinou.
Rozhodnutí o vyloučení se písemně zašle vyloučenému členovi, ten má právo do 15-ti dnů od
doručení se odvolat ke členské schůzi.

-

Členská schůze rozhodne o odvolání s konečnou platností, proti tomuto rozhodnutí není
opravný prostředek.
Při zániku členství průkaz pozbývá platnosti.

-
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ORGANIZACE A ORGÁNY KCHP

7. Zásady organizace
a) Všechny řídící orgány KCHP jsou voleny.
b) Usnesení orgánů jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů a jsou závazná
pro všechny členy.
c) Výkon funkce voleného člena KCHP je dobrovolná a bez nároku na finanční odměnu.
d) Členové kontrolní a revizní komise nemohou být členy výboru či jiného orgánu téhož stupně.
e) K zajištění plnění úkolů mohou být zřízeny pracovní komise.
f)

Funkčností období volených orgánů je tříleté.

8. Orgány KCHP
a) členské schůze
b) výbor KCHP v čele s předsedou, který je statutárním orgánem KCHP
c) Kontrolní a revizní komise
Členská schůze
-

Je orgánem KCHP, rozhoduje usnesením. Ke schválení usnesení postačuje souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů, členskou schůzi řídí předseda, nerozhodne-li členská
schůze jinak. O průběhu konání členské schůze se pořizuje zápis, který schvalují dva
ověřovatelé. Zapisovatele a ověřovatele určuje členská schůze po zahájení.

-

Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li schůze
usnášení schopná, svolá předseda ihned po tomto zjištění náhradní členskou schůzi. Na
pozvánkách spolku, rozesílaných pro členskou schůzi, bude jasně uvedeno, že v případě
neschopnosti členské schůze usnášet se, bude svolána ihned náhradní členská schůze.
Program pro náhradní členskou schůzi zůstává nezměněn. Pozvánka na členskou schůzi musí
být členům doručena nejméně 30 dní před jejím konáním.

-

Svolává ji minimálně 1x ročně předseda, nebo požádá - li o to nejméně jedna třetina členů
KCHP, nebo kontrolní a revizní komise.

-

Volí a odvolává členy a náhradníky orgánů, dojde-li v době tříletého funkčního období
k zániku členství v orgánu, nastupuje náhradník s nejvyšším počtem hlasů.

-

Navrhuje, mění a doplňuje stanovy, rozhoduje o organizačních změnách, o případné likvidaci
a konání s tímto spojené

-

Schvaluje zprávu výboru a kontrolní a revizní komise

-

Rozhoduje o všech otázkách, které si vyhradí na program jednání

Výbor KCHP
-

Výbor je minimálně pětičlenný, ze svého středu volí předsedu a místopředsedu

-

Výbor rozhoduje usnesením, které je schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů,
v případě shodnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.

-

Předseda, který je statutárním zástupcem, zastupuje KCHP navenek, v jeho nepřítomnosti jej
zastupuje místopředseda
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-

Schvaluje normativy spolku

-

Stanovuje výši členských příspěvků a veškeré poplatky

-

Schvaluje zprávu o hospodaření za minulý rok

-

Schvaluje plán činnosti a rozpočet na další rok

-

Rozhoduje o všech věcech, které nejsou svěřeny členské schůzi

-

Výbor je svoláván podle potřeby, je oprávněn přijmout rozhodnutí z elektronické konference,
které jsou v jeho působnosti, odsouhlasené nadpoloviční většinou všech členů výboru

-

Výbor může zřizovat pomocné a poradní komise s lichým počtem členů a ti si volí ze svého
středu předsedu. Členem komise může být jen člen KCHP, členství ve výboru nebo RSK není
překážkou v členství v jiné pracovní komisi.

-

Výbor jmenuje Chovatelské kolegium, které sestává z odborných a oblastních poradců chovu.
Odborné poradce chovu jmenuje v součinnosti s hlavním výborem klubu hlavní poradce
chovu. V případě projednávání chovatelsky závažných otázek má chovatelské kolegium právo
přizvat k jednání odborně vyspělé chovatele z řad členů klubu.

Kontrolní a revizní komise
-

Je tříčlenná, ze svého středu volí předsedu

-

Rozhoduje usnesením, které je schváleno nadpoloviční většinou, v případě shodnosti
rozhoduje hlas předsedy

-

Plní úkoly uložené výborem

-

Připravuje zprávu o hospodaření za uplynulé období

-

Kontroluje hospodaření KCHP

-

Dává podněty a návrhy spolku

-

Rozhoduje o odvolání a vyloučení člena

-

Svolává se dle potřeby předsedou

9. Finanční hospodaření a hospodářské prostředky
Finanční prostředky získává KCHP zejména:
-

Z členských příspěvků

-

Z vlastní činnosti (výstavy, bonitace apod.)

-

Z darů, dotací a subvencí

-

Výnosy z cenných papírů a obligací

-

Ostatní příjmy

Orgány KCHP jsou povinny využívat hospodářských prostředků co nejhospodárněji a všestranně
chránit vlastní i svěřený majetek. Výsledky hospodaření zveřejňuje výbor ve zpravodaji KCHP, z.s.
vždy do 30. 6. následujícího roku.
Tyto stanovy KCHP, z.s. byly schváleny náhradní členskou schůzí v Brně, dne 28.9.2016.

Předseda výboru KCHP,z.s.
Ing. Naděžda Klírová
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