Stanovy
Klubu chovatelů švýcarských honičů

Článek 1.
Obecná ustanovení
1. Název organizace: Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. (dále jen „klub“)
2. Sídlo klubu: Na Větrníku 61, Praha 6, 162 00.
3. Klub je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový
je právnickou osobou.
4. Klub je zastoupen ve Féderation Cynologique Internationale (dále jen „FCI“)
cestou Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“).

Článek 2.
Účel klubu
1. Klub propaguje plemena švýcarských honičů a jejich použití jako loveckého
a společenského psa. Dbá na dodržování typických vloh, kvalitu exteriéru a biologického
zdraví plemene.

Článek 3.
Činnost klubu
1. Klub shromažďuje a svým členům poskytuje informace o chovu v České republice
a zahraničí. Vede evidenci o chovu v České republice.
2. Klub poskytuje chovatelský servis nečlenům klubu (majitelům a chovatelům plemene
švýcarský honič – bernský honič, lucernský honič, švycký honič a jurský honič) na základě
písemné smlouvy. Tento servis je zpoplatněný podle poplatkové listiny, kterou schvaluje
členská schůze.
3. Klub jednou ročně vydává klubový Zpravodaj.
4. Klub pořádá klubové a speciální výstavy a další kynologické akce.

Článek 4.
Členství
1. Členství v klubu je dobrovolné, váže se na osobu člena, je nepřevoditelné a nepřechází na
jeho právního nástupce.
Členství v klubu je řádné a čestné.
2. Kdo se uchází o členství v klubu, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku,
kdy se stane členem klubu.
3. Řádným členem klubu se může stát každá fyzická i právnická osoba, která podá přihlášku
a zaplatí členský příspěvek.
Výši členského příspěvku určí členská schůze, zpravidla na následující rok.
Rozhodnutí o přijetí člena potvrdí hospodář klubu na základě podání přihlášky a zaplacení
členského příspěvku uchazečem o členství.
4. Ve výjimečných případech uděluje členská schůze čestné členství.
Konkrétně odůvodněný návrh se podává výboru klubu a může jej podat kterýkoliv člen klubu.
5. Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku do 31. 3. příslušného roku,
dobrovolným vystoupením člena, nebo vyloučením člena.
Klub může vyloučit člena, který závažně porušil povinnosti 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.
Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.
O vyloučení člena rozhoduje členská schůze.
Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout,
aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala revizní komise.
6. Klub vede neveřejný seznam členů.
U každého člena se uvádějí následující údaje:
-

jméno a příjmení;
bydliště;
tel. číslo;
e-mailová adresa;
datum narození.

Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí hospodář klubu.
Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od klubu na jeho náklady potvrzení
s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o jeho osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje
byly vymazány. V klubovém Zpravodaji se uvádí seznam členů s následujícími údaji:
-

jméno a příjmení.
z bydliště pouze město.

Článek 5.
Práva členů
1. Hlasovat, volit a být volen do orgánů klubu; to neplatí pro členy klubu mladší 18 let.
2. Navrhovat kandidáty do funkcí v klubu.
3. Účastnit se členských schůzí a všech akcí pořádaných klubem.
4. Požadovat pravidelné zprávy o činnosti klubu, obdržet informační materiály.
5. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům klubu.

Článek 6.
Povinnosti členů
1. Dodržovat ustanovení stanov klubu a závazné předpisy a řády (vyplývá z členství v FCI
a zastoupení ČMKU).
2. Platit členské příspěvky a schválené poplatky.
3. Hlásit hospodáři klubu do 15 dnů změnu svých kontaktních údajů.
4. Pravidelně se informovat o dění v klubu např. pomocí hlavního informačního kanálu klubu,
kterým jsou webové stránky klubu.

Článek 7.
Organizace klubu
1. Orgány klubu jsou:

členská schůze;
organizační výbor (dále jen „výbor“);
revizní komise.

2. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Svolává ji k zasedání výbor klubu, nejméně
jednou za rok zasláním pozvánky e-mailem všem členům. Na vyžádání může být zaslána
poštou. Pozvánka je zasílána nejméně 30 dnů před konáním zasedání. Z pozvánky musí být
zřejmé místo, čas a program zasedání. Místo a čas zasedání se určí, aby co nejméně
omezovaly možnost členů se ho zúčastnit.

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý řádný člen starší 18 let má jeden
hlas. Členská schůze jedná na zasedání dle Jednacího řádu KCHŠH.
Z každého zasedání výbor zajistí vyhotovení zápisu, který bude do 30 dnů po skončení
zasedání zaslán všem členům e-mailem a bude zveřejněn na webových stránkách klubu. Na
vyžádání může být zaslán poštou. Zápis bude uložen u předsedy klubu a předsedy revizní
komise.
Do působnosti členské schůze patří zejména:
-

volba členů výboru a členů kontrolní komise;

-

schválení stanov klubu a změn stanov;

-

schválení podmínek pro zařazování plemen švýcarských honičů do chovu;

-

schválení výše členských příspěvků a dalších poplatků;

-

schválení výsledku hospodaření;

-

udělení čestného členství a vyloučení člena z klubu;

-

hodnocení činnosti dalších orgánů klubu i jejich členů.

3. Organizační výbor je statutárním orgánem klubu. Je minimálně 5 členný, zvolený členskou
schůzí dle Volebního řádu. Mezi schůzemi zastupuje klub předseda, případně jiný člen
pověřený výborem nebo předsedou. Délku funkčního období stanoví členská chůze,
nejméně však na čtyři roky.
Členové výboru si rozdělí úkoly tak, aby výbor klubu zabezpečil splnění všech úkolů,
které schválí členská schůze a další povinnosti z činnosti klubu vyplývající.
Nejméně jednou za rok svolává člen výboru, pověřený ke svolávání, schůzi výboru dle
Jednacího řádu výboru KCHŠH.
4. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti klubu řádně vedeny a vykonává-li klub činnost
v souladu se stanovami a právními předpisy. Je volena členskou schůzí, je 3 členná, funkční
období je nejméně čtyřleté. Kontroluje zejména hospodaření s finančními prostředky, plnění
úkolů výborem klubu a plnění členských povinností členy klubu.
Revizní komise se zodpovídá členské schůzi. Členství v revizní komisi není slučitelné
s členstvím ve výboru klubu. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům
výboru.

Článek 8.
Kárná opatření
1. Za neplnění povinností člena mohou být členům uložena kárná opatření:

-

napomenutí;

-

odvolání z funkce;

-

vyloučení z klubu dle článku 4, bodu 5 těchto stanov.

2. Kárná opatření navrhuje po projednání s dotyčným členem revizní komise, která může
udělit napomenutí. Udělené napomenutí bude zveřejněno v klubových zprávách. O odvolání
z funkce nebo vyloučení rozhoduje členská schůze.

Článek 9.
Finanční hospodaření
1. Zdrojem finančních prostředků jsou:
-

členské příspěvky;

-

dary, dotace, poplatky;

-

jiné výnosy z činnosti klubu.

2. Výši členských příspěvků a poplatků za poskytované služby schvaluje členská schůze.
Výši poplatků za klubové akce schvaluje výbor klubu.
3. Za hospodaření s finančními prostředky je členské schůzi odpovědný výbor klubu.
4. Výkon všech funkcí je čestný. Hrazeny budou jen přímé materiálové náklady a poplatky za
služby poskytované jinými organizacemi, nebo nečleny klubu.
5. Rámcový finanční plán na další období a hospodaření za minulé období schvaluje členská
schůze.

Článek 10.
Chov
1. Chov švýcarských honičů je prováděn způsobem kontrolovaným.
2. Členská schůze schvaluje podmínky pro zařazení do chovu švýcarských honičů.

Článek 11.
Ustanovení zrušovací
Ke dni nabytí účinnosti těchto stanov se zrušují stanovy klubu přijaté členskou schůzí dne
19. 4. 2014, které byly založeny do Sbírky listin spolkového řejstříku vedeném Městským
soudem v Praze dne 3. 6. 2014.

Článek 12.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Ve své činnosti bude klub co nejúčinněji spolupracovat s ostatními kluby plemen honičů a
mysliveckými organizacemi v České republice, zejména na úseku jejich mysliveckého
uplatnění, stejně tak jako s organizacemi zabezpečujícími tvorbu zkušebních řádů, školení
rozhodčích z výkonu a exteriéru.
2. Za datum vzniku klubu je považován den první schůzky zájemců o plemeno švýcarských
honičů; tj. 7. 3. 1993.
3. Klub může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
4. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich přijetí členskou schůzí 9. 12. 2015
a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového
rejstříku.
5. Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.

