STANOVY

Kynologického klubu Drahelčice–Rudná, z.s.

Čl. 1.
Název a sídlo
Kynologický klub Drahelčice – Rudná, z.s., (dále jen „Spolek“),
má své sídlo na adrese: Na Drahách 212/14, 252 19 Rudná.
Anglický ekvivalent jména Spolku: The Kennel Club Drahelčice – Rudná.
IČO: 26570785
Čl. 2.
Základní ustanovení
1. Kynologický klub Drahelčice – Rudná, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Spolek je dobrovolné, nepolitické a neziskové sdružení chovatelů, majitelů a zájemců o
výcvik psů.
3. Spolek je samostatnou odbornou zájmovou organizací s právní subjektivitou, schopnou
samofinancování, mající právo podle svého rozhodnutí hospodařit s finančními prostředky
a nabývat majetek.
4. Spolek vyvíjí svou činnost pouze na území České republiky.
5. Činnost Spolku se řídí těmito Stanovami a dalšími vnitřními normativy Spolku.
Čl. 3.
Základní cíle a poslání Spolku
1. Spolek sdružuje chovatele, majitele a další příznivce všech plemen psů, včetně kříženců.
2. Základním posláním spolku je provozovat ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti
související s organizováním aktivit pro členy Spolku, pro veřejnost včetně mládeže, se
zaměřením na všechny činnosti se vztahem ke kynologii a kynologickým sportům.
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Čl. 4.
Hlavní činnosti Spolku
1. Mezi hlavní činnosti Spolku patří zejména:
- zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o výcvik psů z řad dospělých i
mládeže v souladu s posláním a cíly Mezinárodní kynologické organizace FCI,
- organizování chovatelů a majitelů psů ke společné činnosti zaměřené na zvyšování
teoretických znalostí a praktických návyků ve výchově a výcviku psů a v dalších
sportovních kynologických aktivitách,
- zajištění soustavného odborného růstu svých členů,
- samotný výcvik psů, včetně přípravy na zkoušky a výstavy,
- metodická a osvětová činnost v kynologii,
- spolupráce s ostatními kluby chovatelů psů.
2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu Spolku v souladu
se Čl. 11 těchto Stanov.
Čl. 5.
Vedlejší činnosti Spolku
1. Mezi vedlejší činnosti Spolku patří zejména:
- poskytování komplexní poradenské činnosti tykající se výchovy a výcviku psů,
- poskytování poradenské činnosti při výběru vhodného plemene psa,
- organizování zájmových soutěží a jiných akcí pro veřejnost.
2. Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i
hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i
za účelem využití majetku spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především
k podpoře hlavních činností, dalších činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.
Čl. 6.
Členství ve Spolku
1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každý občan starší 15 let
bez ohledu na státní příslušnost, který souhlasí se Stanovami, s cíli a posláním Spolku.
2. U nezletilých je pro členství ve Spolku požadován písemný souhlas zákonného zástupce.
Tento písemný souhlas je nedílnou součástí přihlášky do Spolku.
3. Podáním přihlášky projevuje zájemce svoji vůli být vázán Stanovami a dalšími interními
normativy Spolku od okamžiku, kdy se stane členem.
4. Členství vzniká podáním písemné přihlášky a zároveň zaplacením členského příspěvku na
daný kalendářní rok.
5. Výbor má právo přihlášku odmítnout. Do 30 kalendářních dnů od data doručení přihlášky
musí být prokazatelně písemné odmítnutí s odůvodněním doručeno žadateli.
6. Dokladem o členství je platný členský průkaz Spolku.
7. Vznikem členství je nový člen zanesen do evidence členů Spolku.
8. Seznam členů Spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách Spolku.
9. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí webmaster na pokyn člena výboru Spolku při
vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
10. Členství ve Spolku se váže na osobu člena, je nepřevoditelné a nepřechází na jeho
právního nástupce.
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11. Na členství ve Spolku není právní nárok.
12. Členství ve Spolku zaniká:
- Dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného
oznámení o ukončení členství výboru Spolku,
- Pasivním úkonem – nezaplacení členských příspěvků za daný kalendářní rok, a to do
stanoveného data pro placení členských příspěvků v souladu se Čl. 11 těchto Stanov,
- Vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze
Spolku vyloučenému členovi. Členská schůze Spolku má právo vyloučit člena, pokud
svým jednáním porušuje cíle a poslání Spolku, nebo porušuje členské povinnosti,
- zánikem Spolku,
- úmrtím člena.
13. Veškeré vypořádání mezi Spolkem a členem, kterému zaniklo členství, proběhne do
měsíce od potvrzeného ukončení členství.
14. Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku
Čl. 7.
Práva a povinnosti členů Spolku
1. Členská práva a povinnosti náležejí každému členovi stejným způsobem.
2. Práva člena:
- účastnit se jednání členských schůzí a podílet se na jejím rozhodování,
prostřednictvím hlasování,
- volit zástupce do orgánů Spolku, přičemž volební právo přináleží starším 18-cti let,
- být volen do orgánů Spolku s výjimkou členů mladších 18-cti let,
- předkládat návrhy, podněty, připomínky a stížnosti orgánům Spolku,
- být pravidelně informován o dění ve Spolku, zejména pak o hospodaření a činnosti
Spolku,
- využívat všechny výhody poskytované Spolkem, pokud plní člen stanovené
podmínky,
- využívat zařízení Spolku dle ustanovení vnitřních předpisů,
- účastnit se výcviku dle vlastního výběru,
- podílet se na přípravě a realizaci všech akcí, které Spolek organizuje,
- zúčastňovat se všech akcí organizovaných Spolkem,
- podílet se na tvorbě Spolkových internetových stránek.
3. Povinnosti člena:
- chránit a zachovávat dobré jméno Spolku,
- dodržovat Stanovy a vnitřní normativy Spolku a plnit usnesení orgánů Spolku,
- dodržovat Spolkovou disciplínu stanovenou mimo jiné i platným Provozním řádem
cvičiště,
- řádně a včas platit členské příspěvky Spolku,
- aktivně hájit zájmy Spolku a podílet se na dění Spolku,
- vyjadřovat se k důležitým otázkám týkajících se činnosti a existenci Spolku,
- napomáhat rozvoji výcviku psů,
- pomáhat rozšiřovat členskou základnu Spolku,
- podřídit se kárnému řízení výboru Spolku,
- odpracovat stanovený počet brigádnických hodin,
- uhradit 200,- Kč za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu v daném
kalendářním roce,
- uhradit Spolku škodu, kterou svým zaviněním Spolku způsobil.
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Čl. 8.
Orgány Spolku
1. Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:
a) Členská schůze,
b) Výbor,
c) Revizor
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů Spolku, způsob vzniku a zániku jejich funkce a
průběh jejich jednání je upraven dále ve Stanovách.
3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku, ostatní orgány jsou volené.
4. Funkční období volených orgánů jsou 4 roky.
Čl. 9.
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, tvoří ji shromáždění všech jeho členů.
2. Členská schůze je svolávána zejména, aby:
- schválila stanovy Spolku a změny těchto Stanov,
- přijímala a měnila všechny vnitřní normativy Spolku,
- zvolila výbor a revizora Spolku, případně je odvolala,
- schválila rozpočet Spolku předkládaný výborem,
- schválila účetní závěrku za předešlý rok,
- schválila výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku předkládanou výborem,
- určila koncepci Spolku a jeho činnosti na příští období,
- schválila výši členských příspěvků či případně dalších poplatků,
- rozhodla o poskytnutí úlev tomu členovi, který pro pokročilý věk, zdravotní stav
nebo z jiných závažných důvodů nemůže své povinnosti v plném rozsahu plnit,
- rozhodla o vyloučení člena,
- rozhodla o zániku Spolku,
- jmenovala člena, který zajistí činnosti spojené s majetkovým vypořádáním při
zániku Spolku v souladu se Čl.12 těchto Stanov,
- rozhodla o přeměně Spolku.
3. Zasedání členské schůze Spolku svolává podle potřeby výbor Spolku, nejméně však
jednou za kalendářní rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní uzávěrky
sestavené ke dni 31.12. předcházejícího kalendářního roku.
4. Členská schůze musí být svolána na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku
nebo na žádost revizora. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději
do 1 měsíce od doručení této písemné žádosti.
5. Pokud je potřeba neprodleně řešit otázky, které přesahují kompetence výboru, je výbor
povinen svolat členskou schůzi do 14 dnů od zjištění tohoto stavu.
6. Datum, čas, místo a program členské schůze musí být oznámen minimálně dva týdny
předem zasláním všem členům Spolku na jejich emailové adresy a zveřejněním na
internetových stránkách Spolku.
7. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda nebo jiný pověřený člen výboru.
8. Na začátku jednání členská schůze volí zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatel
pořizuje o členské schůzi zápis.
9. Každý člen Spolku má jeden hlas. Hlasy všech členů mají stejnou váhu.
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10. Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech
členů Spolku s hlasovacím právem.
11. Každý člen má právo se vyjádřit k projednávané záležitosti, a to i opakovaně.
12. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
13. Stanovy Spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů.
14. Rozhodnutí o vyloučení člena Spolku a rozhodnutí o zániku Spolku lze přijímat
dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů.
15. Členská schůze je veřejná a může se jí zúčastnit i nečlen Spolku, jako host bez
hlasovacího práva.
16. Ze zasedání členské schůze je do třiceti dnů vyhotoven zápis, který je odsouhlasen
ověřovatelem zápisu. Přílohou zápisu je prezenční listina s podpisy přítomných členů.
17. Zápis uložen v klubovně Spolku a zároveň je zveřejněn na internetových stránkách
Spolku.
Čl. 10.
Výbor
Výbor je výkonným orgánem Spolku. Je druhým nejvyšším orgánem Spolku.
Výbor je kolektivním statutárním orgánem Spolku.
Výbor Spolku má 3 členy.
Nevyplývá-li pověření do funkcí z volby členské schůze, volí výbor na svém prvním
jednání statutární zástupce a pověřuje zvolené členy výkonnými pravomocemi. Povinně je
ustanoven předseda, jednatel a hospodář. Jednotlivé funkce nelze kumulovat.
5. Předseda a jednatel se stávají statutárními zástupci Spolku, kteří společně jednají za
Spolek navenek.
6. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis vždy předseda
a jednatel.
7. Podpisové právo v rámci běžného účtu Spolku u peněžního ústavu má předseda Spolku a
zároveň hospodář Spolku. Při převzetí funkce podepisují hmotnou zodpovědnost za
svěřené prostředky.
8. K výlučným kompetencím předsedy Spolku patří pracovně právní vztahy a pracovní
dohled nad zaměstnanci Spolku.
9. K jednání Spolku v dílčích věcech může být pověřen další člen Spolku pouze na základě
písemného pověření výboru. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou
formou s přesným vymezením oprávněním a odpovědnosti zmocněné osoby a musí
obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
10. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy, platnými Stanovami a ostatními
normativy Spolku a usnesením členské schůze.
11. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a dbá o řádnou péči o majetek.
12. Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových
pravidel, schvaluje změny rozpočtu do maximální výše 2.000,- Kč dané rozpočtové
položky schváleného rozpočtu Spolku.
13. K povinnostem výboru patří zejména:
- organizovat a řídit činnost Spolku mezi zasedáními členské schůze,
- organizovat a řídit zájmovou činnost členů Spolku,
- plnit usnesení a úkoly uložené mu členskou schůzí,
- organizovat a řídit hospodářkou činnost v souladu se schváleným rozpočtem
členskou schůzí,
- rozhodovat o nakládání s majetkem Spolku podle usnesení členské schůze,
1.
2.
3.
4.
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vést evidenci o hospodaření Spolku,
zodpovídat za finanční hospodaření Spolku,
předkládat členské schůzi ke schválení účetní uzávěrku za předcházející rok
předkládat členské schůzi výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku,
předkládat členské schůzi návrh změn a doplňků Stanov a ostatních vnitřních
normativů Spolku,
- vést evidenci o členské základně,
- vést evidenci o placení členských příspěvků,
- svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat,
- projednávat podněty a stížnosti členů Spolku,
- přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr.
14. Jednání výboru Spolku svolává předseda. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti
alespoň poloviny svých členů.
15. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny členů výboru.
16. Jednání výboru se mohou účastnit i členové Spolku.
17. Z průběhu jednání výboru Spolku se pořizují zápisy, které se ukládají v klubovně a jsou
k nahlédnutí pro členy Spolku.
18. Členství ve výboru zaniká (kromě smrti člena výboru) uplynutím funkčního období, nebo
odvoláním člena výboru členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností, nebo
vzdáním se mandátu.
19. Člen výboru se svého mandátu může vzdát písemným prohlášením doručeným předsedovi
Spolku. Pokud se svého mandátu chce vzdát předseda, pak své písemné prohlášení
doručuje jednateli Spolku.
20. Výbor, pokud jeho počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena výboru
ze členů Spolku.
21. Následující členská schůze náhradního člena schválí nebo zvolí nového.
22. Funkční období členů výboru Spolku končí předáním funkcí nastupujícím členům výboru.
Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového výboru. K tomu je
vyhotoven předávací protokol, který je vzájemně podepsán všemi členy odstupujícího a
nastupujícího výboru.
-

Čl. 11.
Revizor
Revizor je kontrolním orgánem Spolku.
Revizora volí členská schůze.
Revizorem nemůže být člen výboru.
Revizor za svou činnost plně odpovídá pouze členské schůzi.
Při provádění kontrol musí revizor postupovat objektivně a nestranně. Zahájení kontroly
oznamuje revizor předsedovi minimálně týden před samotným zahájením.
6. Revizor kontroluje, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost
v souladu se Stanovami, vnitřními normativy a právními předpisy.
7. Dále kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření
Spolku, provádí revizi účetních dokladů. Revizor dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s
dary a dotacemi poskytnutými Spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
8. Revizor také kontroluje majetek Spolku. Členské schůzi předkládá návrhy na případné
opravy či vyřazení majetku z evidence.
1.
2.
3.
4.
5.
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9. O výsledcích kontroly zpracovává revizor zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam
o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které
jsou za ně zodpovědní a návrh opatření k nápravě.
10. Revizní zprávy jsou předkládány členské schůzi. Součástí revizní zprávy jsou i případné
návrhy na odstranění zjištěných závad a nedostatků.
11. Revizní zprávy zpracovává minimálně jedenkrát za kalendářní pololetí.
12. V případě, že revizor zjistí závažné nedostatky, je oprávněn prostřednictví výboru Spolku
svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky revizora
a přijmout opatření k jejich nápravě.
13. Všichni členové Spolku jsou povinni poskytnout revizorovi na požádání všechny potřebné
informace s vazbou na činnosti Spolku.
14. V případě krajní nouze pro vyřešení neodkladné záležitosti, kterou výbor není schopen
nebo ochoten vyřešit, může revizor svolat písemně mimořádnou členskou schůzi
s uvedeným programem.
15. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry revizora, mají právo připojit k revizní zprávě
své písemné vyjádření.
16. Výkon funkce revizora zaniká (kromě smrti revizora) uplynutím funkčního období, nebo
odvoláním revizora členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností, nebo vzdáním se
mandátu.
17. Revizor se svého mandátu může vzdát písemným prohlášením doručeným předsedovi
Spolku. V tomto případě do jednoho měsíce svolává výbor Spolku členskou schůzi
k volbě nového revizora Spolku.
18. Funkční období revizora Spolku končí předáním funkce nastupujícímu revizorovi. Předání
je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového revizora. Při předání funkce je
přítomen jeden člen Spolku určený členskou schůzí jako dohled. Z předávání je vyhotoven
předávací protokol, který je vzájemně podepsán odstupujícím a nastupujícím revizorem a
zároveň dohlížejícím členem Spolku.
Čl. 12.
Majetek a hospodaření Spolku
1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských
příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních a obecních příspěvků, z grantů a dotací,
z příjmů ze svých činností, z výnosů svého majetku. Spolek může v rozsahu těchto Stanov
získávat prostředky pro svou činnost vedlejší výdělečnou činností.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov a musí být
především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle
Spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
3. Výdaje jsou spojené především se zabezpečením vybavení a úpravou kynologického
cvičiště včetně nákupu nových nebo opravou stávajících kynologických pomůcek, dále se
správou a administrativní činností Spolku a s propagací a s osvětovou činností.
4. Prostředky Spolku nesmí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob.
To nevylučuje použití prostředků k charitativním účelům v oblasti kynologie. Platí to
v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná
mzda sjednaná na základě platných smluv.
5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného
naplňování poslání a cílů Spolku.
6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány Spolku
v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních normativů.
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7. Jmění Spolku je plně odděleno od jmění jeho členů. Člen Spolku nemá přímé věcné právo
k majetku Spolku.
8. Spolek vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
9. Za hospodaření Spolku odpovídá výbor.
10. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou
schůzí.
11. Hospodář společně s předsedou spravují účet Spolku.
12. K zajištění běžného hospodaření, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových
povinností je zodpovědný hospodář, jako člen výboru.
13. Hospodář Spolku také vede soupis majetku.
14. Hospodář je kompetentní k zajišťování nákupů v souladu s rozpočtem Spolku a s plánem
rozvoje a hospodaření na daný kalendářní rok, které byly schváleny členskou schůzí.
15. K ostatním úkonům je nutný souhlas výboru Spolku do výše, které výbor disponuje.
16. Spolkové příspěvky zaplatí všichni členové Spolku nejpozději do 28. února příslušného
kalendářního roku.
17. Hospodářský rok je totožný s kalendářním rokem.
18. V případě zániku Spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na
jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.
Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se
zbývající majetek rovným dílem mezi členy Spolku.
Čl. 13.
Zánik a likvidace Spolku
1. Spolek zaniká:
a. usnesením členské schůze o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným
spolkem,
b. pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění.
2. Při zániku Spolku se provede majetkové vypořádání.
3. Jde-li o zánik usnesením členské schůze, provede majetkové vypořádání podle zásad
stanovených členskou schůzí jmenovaný člen Spolku.
4. Jmenovaný člen Spolku sestaví do 20 kalendářních dní od svého jmenování do funkce
soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům
Spolku.
5. Při zániku Spolku jmenovaný člen Spolku vypořádá dluhy Spolku.
6. Ze zbylého majetku jmenovaný člen Spolku sestaví návrh na rozdělní likvidačního
zůstatku, který rozdělí mezi členy rovným dílem. Tento návrh schválí členská schůze.
7. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen členskou schůzí, je
jmenovaný člen Spolku povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 kalendářních dní od
okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.
8. Jmenovaný člen Spolku vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na
vypořádání.
9. Jde-li o zánik rozhodnutím soudu, provede majetkové vypořádání likvidátor jim určený.
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Čl. 14.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li stanoveno v těchto Stanovách jinak, řídí se Spolek především Zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
3. Tyto stanovy jsou základním dokumentem upravujícím spolkovou činnost chovatelů,
majitelů a příznivců psů ve Spolku.
4. Stanovují charakter, působnost, právní subjektivitu a finanční samostatnost Spolku.
5. Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu spolku, které se příčí dobrým mravům,
nebo mění Stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se
hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o
které tento orgán nemá působnost rozhodnout.
6. Tyto Stanovy byly projednány a přijaty usnesením členské schůze č. 06-01/2016/ČS ze
dne 19. března 2016, s tím, že nahrazují v plném rozsahu stanovy přijaté a schválené
členskou schůzí ze dne 18. ledna 2009.
7. Přijetím těchto Stanov není dotčeno funkční období volených orgánů Spolku zvolených
podle dosavadních Stanov, pokud s jejich přijetím nedošlo zároveň k nové volbě.
8. Těmito Stanovami se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.
9. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do Spolkového rejstříku.
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