Klub bretaňských ohařů z.s.
STANOVY KLUBU
1/ NÁZEV - SÍDLO – PŮSOBNOST
Forma klubu: zapsaný spolek (dále bude uváděno pouze označení z.s.)
Název klubu:

Klub bretaňských ohařů z.s

Sídlo klubu:

V Soudce čp. 62, 257 51 Bystřice, okr. Benešov

IČ: 67673309
Působnost klubu: je na území České republiky. Klub je zapsaný spolek a je kolektivním členem
Českomoravské kynologické unie prostřednictvím Českomoravské kynologické jednoty.
Českomoravská kynologická unie klub zastupuje v FCI. Spolek je registrován ve spolkovém
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 393
Tyto stanovy jsou založeny v úplném znění v sídle klubu.
Všude, kde se v těchto stanovách hovoří o klubu, rozumí se jím spolek ve smyslu ustanovení §
214 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
Všude tam, kde se hovoří o doručování, pak platí, že se doručuje přednostně doporučenou
poštou tam, kde to má význam pro prokázání odeslání korespondence. V ostatních případech se
doručuje běžnou poštou nebo elektronickou poštou tam, kde to je obvyklé. V případě
pochybností a/nebo v případě vrácení doporučené zásilky se má za to, že byla doručena
adresátovi třetího dne od doručení přesto, že si ji nepřevzal, neprokáže-li se, že mu v tom bránily
závažné důvody. Co se považuje za závažný důvod, je věcí rozhodnutí výboru klubu.

2/ HLAVNÍ ČINNOST
1.

2.

Klub zastřešuje chov plemene bretaňský ohař (EPAGNEUL BRETON) a dalších plemen ze
skupiny VII. FCI auvergneský ohař /BRAQUE d´AUVERGNE), francouzský krátkosrstý ohař
(BRAQUE FRANCAIS TYPE PYRÉNÉES, TYPE GASCOGNE), francouzský dlouhosrstý ohař
(EPAGNEUL FRANCAIS), pikardský modrý ohař (EPAGNEUL BLEU DE PICARDIE), pikardský
ohař (EPAGNEUL PICARD), dlouhosrstý ohař z Pont-Audemer (EPAGNEUL PONT-AUDEMER),
saint-germainský ohař (BRAQUE SAINT-GERMAIN), griffon korthalsův (GRIFFON A POIL DUR),
italský krátkosrstý ohař (BRACCO ITALIANO), italský spinone (SPINONE ITALIANO),
portugalský ohař ( PERDIGUEIRO PORTUGUES), dánský ohař (GAMMEL DANSK
HØNSEHUND). Výčet plemen zastřešených klubem se může rozšířit o další plemena po
odsouhlasení členskou schůzí. Klub je garantem chovu těchto plemen v ČR. Při stanovování
kritérií chovu je základní podmínkou zachování původních, specifických vlastností
jednotlivých plemen, jejich původního pracovního typu a loveckých schopností, správné,
funkční tělesné stavby v souladu s plemenným standardem a udržení geneticky zdravé
populace těchto plemen.
Klub byl založen chovateli plemene bretaňský ohař (EPAGNEUL BRETON), pro
poskytování servisních služeb, souvisejících s chovem a pro podporu a rozvoj tohoto
plemene na území České republiky. Podpora chovu a chovatelů tohoto plemene je
základním posláním Klubu bretaňských ohařů.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Na základě žádostí majitelů a chovatelů dalších plemen ohařů (sk. VII FCI), pocházejících
z geograficky podobných oblastí a s obdobným způsobem použití, klub zastřešuje ještě chov
plemen, uvedených v seznamu výše.
V případě, že nastane situace, že se většina chovatelů, zároveň členů KBO, některého z
těchto přidružených plemen rozhodne k založení vlastního klubu, eventuálně k přechodu
pod jiný zastřešující subjekt, KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ jim to umožní. Proces přechodu na
jiný subjekt bude písemně upraven smlouvou „Odchod členů plemene zastřešeného KBO
pod jinou entitu“ a termínem přechodu práv a povinností. Pokud vzniknou KBO s tímto
přechodem pod jinou entitu finanční náklady, bude mechanismus jejich výpočtu uveden ve
smlouvě „Odchod členů plemene zastřešeného KBO pod jinou entitu“.
Zařazování psů a fen do plemenitby se provádí na základě splněných chovných podmínek,
které jsou stanoveny v souladu s výše uvedenými kritérii. Základní chovatelskou normou je
Zápisní řád ČMKU. Doplňující podmínky stanovuje klub, každou změnu chovných podmínek
musí schválit členská schůze. Chov je prováděn vždy v souladu s platnou státní legislativou.
Spolek pořádá chovatelské pracovní zkoušky, chovatelské výstavy, zkoušky soutěže a jiné
kynologické akce. Pořádané akce musí být v souladu s kynologickými řády a pravidly, nesmí
být v rozporu s normami FCI, ČMKU a obecně platnými předpisy. Akce mohou být otevřené i
pro jiná plemena, pro zahraniční účastníky a pro nečleny.
Informovanost členské základny je zajištěna klubovými webovými stránkami, vlastním
klubovým tiskem či klubovým profilem na sociální síti. Posláním klubu je kromě chovatelské
činnosti také zvyšování odborné úrovně jeho členů.
Klub zajišťuje propagaci vlastní činnosti i jednotlivých plemen, klubem zastřešených,
zveřejňováním klubových akcí v médiích, články v odborném tisku, publikacemi a rovněž
kontakty se zahraničními kluby.

3/ HOSPODAŘENÍ KLUBU
1.
2.
3.
4.
5.

Klub hospodaří v souladu s obecně platnými právními předpisy.
Prostředky klubu tvoří především členské příspěvky, zápisné, chovatelské poplatky a výnosy
z vlastní činnosti.
Dotace, příspěvky, podpory nebo jiná obdobná plnění z veřejných prostředků.
Dozor nad hospodařením klubu provádí revizní komise.
Ekonom klubu je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými právními předpisy a
stanovami klubu, včetně roční uzávěrky, inventur a daňových přiznání.

4/ ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KLUBU
1.

2.
3.
4.

Členem klubu se může stát každá fyzická i právnická osoba, která má zájem podílet se na
činnosti a poslání klubu. Členství v klubu vzniká na základě schválení písemné přihlášky
výborem klubu, který o přijetí člena rozhoduje na své nejbližší schůzi po doručení přihlášky a
dnem zaplacení zápisného a členského příspěvku.
Osoby mladší 18 let, které jsou členy klubu se souhlasem svého zákonného zástupce,
nemohou volit ani být voleny do orgánů klubu a hlasovat na členské schůzi.
Členem klubu mohou být i cizí státní příslušníci.
Členem klubu nemůže být fyzická či právnická osoba, která byla disciplinárně trestána v
rámci organizací spadajících do kompetence FCI, ani osoba podílející se jakýmkoliv
způsobem na obchodu se psy za účelem zisku, osoba nerespektující poslání a činnost klubu
nebo nerespektující chovatelské předpisy FCI, ČMKU nebo klubu.

5.

Každý člen je zaevidován v seznamu členů klubu a po zaplacení zápisného a členského
příspěvku je mu vystaven členský průkaz s registračním číslem.
6. Člen klubu má právo na ochranu svých osobních údajů, v souladu s pravidly GDPR.
7. Člen klubu má právo se podílet na řízení a činnosti klubu, zejména je oprávněn účastnit se
jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, být informován o
všech záležitostech klubu, pokud v těchto stanovách není uvedeno jinak. Člen starší 18 let
má právo volit a být volen do orgánů klubu.
8. Řádní členové mají na členských schůzích právo účasti, hlasovací i volební právo, pokud mají
zaplacené příspěvky na příslušný rok.
9. Člen klubu je povinen dodržovat stanovy klubu, řádně platit členské příspěvky do 31. 3.
příslušného kalendářního roku, řídit se usneseními členské schůze a veškerými vnitřními
předpisy, které budou řádně schváleny členskou schůzí klubu. Člen klubu je povinen
dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy, vydané řídícími orgány na
úseku kynologie.
10. Člen klubu je povinen neprodleně oznámit změny dat a údajů pro řádné vedení seznamu
členů, dále je povinen neprodleně hlásit poradci chovu veškeré změny týkající se
registrovaných chovných jedinců a umožnit kontrolu chovu a držených jedinců osobám
pověřeným výborem klubu.
11. Člen klubu je povinen dbát o dobré jméno klubu a vyvarovat se veškerého jednání a
protizákonných činností, které by poškozovaly klub.
12. Členská schůze může ve výjimečných případech udělit zvlášť zasloužilým členům klubu,
význačným osobnostem, případně i jiným osobám, čestné členství. Čestné členství může být
uděleno i osobám z jiných států. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky při
zachování všech členských práv. Čestné členství vzniká rozhodnutím členské schůze, pokud
navržený vyjádřil s tímto souhlas.

5/ ZÁNIK ČLENSTVÍ
1. Úmrtím.
2. Vystoupením z klubu, které se oznamuje písemně předsedovi klubu.
3. Vyškrtnutím ze seznamu členů. Je to administrativní opatření, při nezaplacení členských
příspěvků na příslušný rok v termínu, stanoveném těmito stanovami.
4. Vyloučením člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě
nápravu nezjednal ani po výzvě klubu. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti
odčinit nebo způsobilo-li klubu zvlášť závažnou újmu.
a) Vyloučení pro pokračující přestupky přes předchozí neoslyšené písemné napomenutí
s výstrahou - demonstrativní výčet přestupků:
- porušování klubových stanov
- porušování chovatelských pravidel a předpisů
- nepřístojné chování na klubových akcích, zkouškách či výstavách
- hrubé nebo nezodpovědné zacházení se psy, které je v rozporu s obecnou či
kynologickou etikou a/nebo v rozporu se zákonem, zákonnou ochranu zvířat počítaje v
to.
b) Vyloučení bezpodmínečné:
- pro odsouzení pro trestnou činnost se ztrátou občanských práv
- hrubé porušování stanov nebo chovatelského řádu, falšování nebo zneužívání průkazu
původu, překupnictví se psy;
- cílené poškozování dobrého jména klubu nebo jeho členů

5.

podvody a podvodná jednání na zkouškách a výstavách;
jiné jednání stejně závažného rozsahu

Administrativní úkon zrušení členství se provádí k 31. prosinci roku, na který příspěvky
nebyly zaplaceny. Pokud klubu vznikly náklady související s neplněním členských povinností
v tomto období (např. úhrada poštovného apod.) má klub právo tuto náhradu nákladů od
bývalého člena požadovat.

6/ POSTUP PŘI VYLUČOVÁNÍ
1. Návrh na vyloučení se podává pouze v písemné formě a může ho podat kterýkoli člen klubu;
v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh
směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a
uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Záležitost projednává a skutkovou podstatu zjišťuje
klubový výbor na základě návrhu na vyloučení.
2. Záležitost se projednává na schůzi výboru při účasti minimálně 2/3 členů výboru.
3. Před vydáním rozhodnutí je nutné na jednání výboru vyslechnout názor člena, jehož se návrh
na vyloučení týká, nebo si vyžádat jeho písemné stanovisko. Pokud se člen, vůči němuž návrh
směřuje, nedostaví a ani své písemné stanovisko nesdělí, výbor rozhodne ve věci. K následně
zaslanému stanovisku ve věci se nepřihlíží, a to ani v případě podaného odvolání.
4. Rozhodnutí výboru o vyloučení musí být ve lhůtě 14 dnů doručeno oběma stranám.
Rozhodnutí musí obsahovat označení klubu a vyloučeného, popis skutku, rozhodnutí a
stručné vylíčení důvodů rozhodnutí. Rozhodnutí musí být podepsáno předsedou klubu.
5. Návrh na přezkoumání rozhodnutí výboru musí být podán písemně předsedovi do 15 dnů od
doručení tohoto rozhodnutí. Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek.
6. O návrhu na přezkoumání rozhoduje členská schůze prostou většinou přítomných. Ta zruší
rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o
vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
7. Rozhodnutí o vyloučení musí být oznámeno členské základně.
8. Rozhodnutí o vyloučení i rozhodnutí o přezkoumání se doručí vyloučenému členu.
9. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí klubu o svém
vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká.
Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o
něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik
jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.

7/ ORGÁNY KLUBU
Orgány klubu tvoří: členská schůze, výbor klubu, revizní komise a chovatelská rada.

8/ ČLENSKÁ SCHŮZE
1.
2.

Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících
se klubu.
K výhradním oprávněním členské schůze patří:
a) schvalovat výsledek hospodaření klubu
b) schvalovat stanovy klubu a jejich změny
c) volba orgánů klubu

d) rozhodování o zrušení nebo rozdělení klubu
e) projednání a schvalování zpráv o činnosti výboru klubu od poslední členské schůze
g) projednání a schválení zprávy revizní komise a příslušných poradců chovu
h) řešení odvolání členů proti rozhodnutí výboru klubu, revizní komise a chovatelské rady
i) schvalování vnitřních norem klubu, podmínek chovnosti a jejich změn
j) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti členské schůze svěřují stanovy a
nespadají co působnosti jiného orgánu klubu
3. Členskou schůzi svolává výbor klubu jedenkrát za rok zveřejněním v klubovém tisku, na
klubovém webu nebo písemnou pozvánkou, zaslanou na adresu člena, a to minimálně 14 dní
před konáním členské schůze. Součástí informace je návrh programu členské schůze. Jsou-li
k jednání nezbytné další podklady, musí být v pozvánce uvedeno, kdy a kde před termínem
členské schůze je možné do nich nahlédnout.
4. Členská schůze volí 1x za pět let orgány klubu.
5. Poklesne-li stanovený počet členů v orgánech klubu, je do příslušného orgánu kooptován jiný
člen klubu.
6. Členské schůze jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové klubu. Členské schůze se mohou
zúčastnit i jiné osoby, a to na základě souhlasu členské schůze.
7. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina členů.
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů klubu s hlasovacím
právem, není-li v těchto Stanovách uvedeno jinak. Pro platné rozhodnutí členské schůze
týkající se bodu 2, písm. d) tohoto článku Stanov se vyžaduje více než dvoutřetinová většina
hlasů přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Člen, který se nemůže
zúčastnit členské schůze, může pověřit svým zastupováním jinou osobu, vybavenou plnou
mocí s řádně ověřeným podpisem zmocnitele. Hlasy členů jsou si rovny.
8. Většinu návrhů nebo námětů lze schvalovat veřejným hlasováním. Pouze na návrh 1/3
přítomných členů je nutné v tomto případě tajné hlasování hlasovacími lístky.
9. Volby funkcionářů se provádějí tajným hlasováním. Na kandidátce musí být uvedeni všichni
předběžně písemně navržení kandidáti z řad členstva, doplněni o případné návrhy z pléna.
10. Každý člen má právo žádat o uvedení na kandidátce za sebe sama.
11. O průběhu členské schůze je sepsán zápis, který obsahuje údaj o počtu členů přítomných,
podstatné skutečnosti z jednání, přijatá rozhodnutí a součástí zápisu je též usnesení členské
schůze. Zápis je podepsán zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
12. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo
ten, kdo původní členskou schůzi svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od
předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že
se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí
konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím
svoláno. Tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných
členů. Náhradní členská schůze se může konat též půl hodiny po plánovaném začátku řádně
svolané členské schůze, která byla neusnášeníschopná, avšak jen tehdy a za podmínky,
pokud na tuto možnost byli členové předem upozorněni v původní pozvánce na členskou
schůzi.
13. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze
rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

9/ VÝBOR KLUBU
Výbor tvoří:

Předseda
Jednatel
Hlavní poradce chovu

Matrikář – ekonom
Výcvikář
Volební období je pětileté. Možnost znovuzvolení není omezena. Zvolen může být kterýkoliv člen
klubu. Funkce jsou čestné. Náhrada za důvodné výlohy se poskytuje jen v nejnutnější míře podle
uvážení výboru.

10/ PŘEDSEDA
Předseda je individuálním statutárním orgánem klubu a je oprávněn jednat za klub
samostatně, je však za své jednání vždy odpovědný výboru a členské schůzi. Předseda
může pověřit jednáním za klub další členy výboru. Děje se tak vždy písemnou plnou mocí
s uvedením rozsahu oprávnění jednat.
Jednání výboru svolává předseda, vždy nejméně 3 týdny předem. Výbor je usnášeníschopný při
přítomnosti 2/3 členů výboru. Návrh je přijat nadpoloviční většinou, rovnost hlasů se považuje za
zamítnutí.
Zápisy ze schůzí výboru jsou zveřejňovány na klubovém webu.

11/ REVIZNÍ KOMISE
Tvoří ji předseda a dva členové. Revizní komise je rovněž členskou schůzí volena na pětileté
období. Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru klubu ani s funkcí
likvidátora. 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 a výbor klubu. V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený
člen nahlížet do dokladů klubu, a požadovat od členů dalších orgánů klubu vysvětlení k
jednotlivým záležitostem.
Členové volených orgánů klubu, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní
členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

12/ CHOVATELSKÁ RADA
Chovatelskou radu vede hlavní poradce chovu, který je voleným členem klubového výboru.
Dalšími členy rady jsou poradci chovu pro jednotlivá plemena, které jmenuje výbor klubu. Do
kompetence chovatelské rady spadají otázky, související s chovem, návrhy změn chovných
podmínek, zajišťuje dodržování Zápisního řádu ČMKU a chovných podmínek, stanovených
klubem.
Chovatelská rada je oprávněna provádět v opodstatněných případech kontroly vrhů a chovných
jedinců u chovatele.
Chovatelská rada je na základě svých zjištění oprávněna podávat výboru klubu návrhy na postih
členů za neplnění nebo porušování shora uvedených zásad.

13/ ZRUŠENÍ KLUBU
Soud zruší klub s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu
v případě, že klub, ač byl na to soudem upozorněn,
a) vyvíjí činnost zakázanou v § 145 zák. č. 89/2012 Sb.
b) vyvíjí činnost v rozporu s § 217 zák. č. 89/2012 Sb.

c) nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo
d) brání členům ze spolku vystoupit.
14/ LIKVIDACE KLUBU
1.
2.
3.

4.

Při zrušení klubu s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem
členům.
Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá.
Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého z
členů statutárního orgánu. Není-li to možné, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu
některého člena klubu.
Likvidátor jmenovaný podle odstavce 3 nemůže z funkce odstoupit, může však navrhnout
soudu, aby jej z funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby
funkci vykonával.

Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů
spolku nezbytné.
Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem tak, že ho rozdělí mezi členy klubu s platným členstvím.
Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle stanov, nabídne likvidátor likvidační zůstatek klubu
s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, na
jejímž území má klub sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační
zůstatek kraj, na jehož území má klub sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj,
použije ho jen k veřejně prospěšnému cíli.
Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, likvidátor naloží s příslušnou částí
likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.
O zániku klubu s likvidací může rozhodnout jen členská schůze 2/3 většinou přítomných členů.
Členská schůze pak rozhodne hlasováním prostou většinou hlasů o osobě likvidátora a
jeho odměně.

HLAVNÍ KONTAKTNÍ ADRESA:
Helena Dvořáková, V Soudce 62, 257 51 Bystřice
Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí, která se konala dne …………….v Benešově.
Tyto stanovy vstoupí v platnost dnem registrace u Městského soudu v Praze

…………………………………………….

