KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ, Z. S.

STANOVY
Čl. I
Název, sídlo a působnost spolku
Název spolku:

KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ, Z. S.

Zkrácený název:

KRaAOP

Sídlo spolku:

Uherský Brod, Na Láně 2002, PSČ 688 01

IČ:

70540292

Územní působnost:

Česká republika

Právní forma:

spolek

Čl. II
Právní postavení
1.

2.
3.

4.

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z. s. je dobrovolnou zájmovou kynologickou
organizací příznivců plemen kavkazský pastevecký pes, středoasijský pastevecký pes,
jihoruský ovčák a moskevský strážní pes.
Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z. s. je spolek podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z. s. je právnickou osobou s plnou majetkovou
odpovědností, byl registrován dne 24. 1. 1994, hlásí se k ideám FCI a řídí se jejími
předpisy.
Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z. s. je řádným členem Českomoravské
kynologické unie (ČMKU), jež se zabývá výhradně kynologickou činností na území České
republiky. ČMKU je řádným členem Mezinárodní kynologické federace (FCI) a řídí se
jejími Řády a předpisy.

Čl. III
Předmět činnosti
1.

Předmětem činnosti je zabezpečování, řízení a zdokonalování čistokrevného chovu psů
v ČR plemen sdružených ve spolku, organizování a zabezpečování jejich plemenitby ve
smyslu znalostí genetických zákonů, práce na zušlechtění plemen, jak z hlediska
exteriéru, tak i užitkových vlastností zvířat.
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Při své činnosti spolek respektuje následující zásady a pravidla:
a) respektovat zásady genetického zdraví jedince i populace zvířat,
b) zlepšovat plemenné hodnoty zvířat,
c) zajišťovat odbornou výchovu a vzdělávání chovatelů (školení, srazy, výstavy,
zpravodaje, atd.)
d) pracovat s mládeží a vzdělávat chovatelský dorost
e) poskytovat chovatelský servis neorganizovaným chovatelům,
f) zajišťovat odborné přípravy a růst rozhodčích exteriéru pro sdružená plemena,
g) pořádat chovatelské svody, bonitace, výstavy apod.,
h) specifikovat chovné podmínky sdružených plemen pro ČR.
2.

Předmětem činnosti spolku může být dále v případech, kdy společenství zajišťuje služby:
a) vybírání záloh na úhradu za služby od členů i nečlenů
b) vedení potřebné evidence plateb členů a chovatelů plemen
c) zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky svěřenými členy

Čl. IV
Členství
1.

2.

3.

4.

Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká přijetím za člena na základě zaslání přihlášky,
kterou zašle žadatel na adresu sídla spolku a uhradí zápisné a členský příspěvek v plné
výši.
O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor. Proti nepřijetí, za člena spolku, se může žadatel
o členství písemně odvolat do 30 dnů členské schůzi prostřednictvím výboru, jejíž
rozhodnutí je konečné.
Žadatel, jehož přihláška k členství ve spolku je doručena na adresu spolku v průběhu
měsíce listopadu a prosince příslušného roku a za člena spolku je přijat, je osvobozen od
úhrady členského příspěvku za příslušný kalendářní rok a uhradí pouze zápisné a členský
příspěvek na rok nadcházející.
Za člena spolku může být přijat zletilý občan České republiky, nezletilý občan České
republiky starší 15-ti let s písemným souhlasem zákonného zástupce, zletilý cizí státní
příslušník, pokud zaplatí ve stanovené lhůtě zápisné a členský příspěvek v plné výši.

Čl. V
Práva a povinnosti člena, porušování povinností člena
1. Člen má právo zejména:
a) účastnit se jednání členské schůze
b) volit a být volen do orgánů spolku, splňuje-li stanovené podmínky,
c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti spolku, dotazy, náměty, připomínky, stížnosti
orgánům spolku,
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d) obdržet zprávu o hospodaření spolku prostřednictvím členské schůze,
e) užívat výhody poskytované spolkem, pokud splňuje podmínky, které jsou pro
poskytování těchto výhod stanoveny,
f) být informován obvyklými prostředky o činnosti spolku
g) pro členy spolku mladistvé a cizí státní příslušníky neplatí ustanovení bodu 1
písmeno b,c.
2. Člen je povinen zejména:
a) dodržovat Stanovy a řády spolku, plnit usnesení orgánů spolku,
b) řídit se při činnosti spolku platnými právními předpisy, rozhodnutími orgánů spolku a
pokyny orgánů spolku,
c) neprodleně upozorňovat výbor nebo RK na závady, či nedostatky při činnosti spolku,
dále podle svých schopností a možností působit proti poškozování spolku, jeho jména a
pověsti, dále působit k předcházení škod spolku,
d) hradit stanovené příspěvky dle rozhodnutí orgánů řádně a včas,
e) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatních členů spolku a podstatně by tak
omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv,
f) oznámit výboru spolku závažné změny, které souvisejí se členstvím ve spolku (změna
adresy, úhyn psa, atd.)
g) dle svých možností se zúčastňovat akcí spolku, jednání členské schůze, aktivně se
zapojovat do činnosti spolku, informovat se z dostupných obvyklých zdrojů o činnosti
spolku,
h) informace o spolku jsou vedeny na webových stránkách spolku,
i) zdržet se jednání, která jsou v přímém rozporu se všemi platnými řády a Stanovami
spolku, a s řády a předpisy ČMKU a FCI, zejména:
- člen spolku se nesmí podílet na chovu v kynologických organizacích, které nejsou
uznané FCI,
- člen spolku se nesmí aktivně podílet na činnosti v kynologických organizacích, které
nejsou uznané FCI.
3. Porušování povinností člena:
Za porušování povinností člena může spolek využít opatření:
a) výstraha formou písemného napomenutí
b) vyčíslení a výzva k úhradě sankčních poplatků
c) pozastavení chovatelského servisu
d) vyloučení ze spolku.

Čl. VI
Zánik členství
1. Členství zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím fyzické osoby, zánikem spolku nebo
nezaplacením členského příspěvku.
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2. Výbor může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:
a) závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti
určené zákonem, stanovami, řády a usneseními orgánů spolku,
b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti spolku, jeho majetku
nebo členům spolku.

Čl. VII
Orgány
1. Orgány spolku jsou:
a) členská schůze
b) statutární orgán – předseda spolku
c) výbor
d) revizní komise
2. Členy výboru spolku a revizní komise volí a odvolává členská schůze. Členem výboru nebo
revizní komise může být pouze člen spolku, který řádně plní své povinnosti dle Stanov
spolku a usnesení jeho orgánů.
3. Orgány spolku hlasují veřejně. Členská schůze může rozhodnout, že bude provedeno tajné
hlasování, a to zejména pokud jde o volbu členů výboru a revizní komise. Tajnou volbu
může navrhnout výbor nebo revizní komise, pokud nejde o první volbu jejích členů.
4. Členem výboru nebo revizní komise může být zvolen pouze člen spolku starší 18 let.
5. Členům výboru nebo revizní komise může být poskytnuta odměna za výkon funkce, její
poskytnutí a výši schvaluje členská schůze.

Čl. VIII
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
2. Do výlučné pravomoci členské schůze náleží rozhodování
a) o schválení nebo o změně stanov,
b) o schválení změn chovatelského, zápisního a bonitačního řádu
c) o schválení výše zápisného, členských příspěvků, bonitace, apod.
d) o stanovení výše odměny členů orgánů Klubu
e) o zprávě o hospodaření spolku
f) o volbě a odvolávání členů orgánů spolku
g) o výhodách pro členy spolku a o podmínkách pro jejich poskytování
h) o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně.
3. Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce výbor spolku. Členská
schůze může být svolána rovněž z podnětu členů spolku, kteří mají aspoň jednu třetinu
hlasů, nesplní-li výbor povinnost svolat členskou schůzi. Jimi zvolený člen řídí pak takto
svolanou členskou schůzi.
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Předseda výboru spolku může svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže je potřeba
neprodleně řešit zásadní otázky, které přesahují pravomoci výboru, či revizní komise
spolku.
Předseda revizní komise svolává členskou schůzi v nejbližším možném termínu, pokud
výbor spolku nevykazuje činnost.
4. O svolání členské schůze musí být členové spolku vyrozuměni prostřednictvím webových
stránek spolku, klubového zpravodaje nebo písemnou pozvánkou, nejméně 15 dní před
konáním členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program
jednání členské schůze. O záležitostech, které nebyly uvedeny v předem oznámeném
programu jednání, může členská schůze rozhodnout pouze tehdy, jestliže s jejich
projednáním souhlasí nadpoloviční většina přítomných členů.
5. Jednání členské schůze organizuje a řídí předseda spolku nebo člen spolku, kterého řízením
členské schůze výbor pověřil.
6. Členská schůze je schopná usnášení, jsou-li přítomni členové spolku, kteří mají většinu hlasů,
k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů spolku. Pokud
se nedostaví na členskou schůzi potřebná většina členů ve lhůtě 30 minut po jejím zahájení,
je členská schůze usnášeníschopná, k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny
hlasů přítomných členů spolku.
7. Člen může uplatňovat svá práva na členské schůzi pouze osobně. Každý člen má jeden hlas.
8. Členská schůze hlasuje nejprve o návrzích výboru, revizní komise, potom o návrzích členů
spolku. Pokud je některý z návrhů k danému tématu přijat, jsou další přednesené návrhy k
témuž tématu nehlasovatelné .
9. Hlasování je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak. Jednání členské schůze může
být zaznamenáváno pomocí audiotechniky.

Čl. IX
Výbor
1. Výbor je nejméně 5 členný.
2. Výbor zvolí ze svých členů předsedu, místopředsedu, pokladníka, hlavního poradce chovu a
poradce chovu pro jednotlivá plemena.
3. Předseda je statutárním orgánem spolku.
4. Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru.
5. Pokud nejde o věci ve výlučné pravomoci členské schůze nebo pokud si rozhodování v
určitých věcech členská schůze usnesením nevyhradila, rozhoduje výbor.
6. Výbor řídí činnost spolku a za svou činnost odpovídá členské schůzi.
7. Výbor rozhoduje o nakládání s majetkem spolku a zodpovídá za finanční hospodaření
spolku.
8. Členové výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí, v zájmu
spolku a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž odtajnění by mohlo způsobit
spolku škodu.
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Čl. X
Revizní komise
1. Revizní komise (dále jen RK) je kontrolním orgánem spolku, musí být alespoň tříčlenná.
2. RK zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
3. Za RK jedná navenek předseda nebo RK písemně pověřený člen RK.
4. V rozsahu působnosti RK může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat
od členů dalších orgánů vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
5. RK dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se
stanovami a právními předpisy. Zjistí-li RK nedostatky, upozorní na ně výbor.
6. RK s výsledky své činnosti seznamuje členskou schůzi, za svou činnost odpovídá členské
schůzi.
7. Členové RK jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí, v zájmu spolku a
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž odtajnění by mohlo způsobit spolku škodu.

Čl. XI
Hospodaření
1. Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím kalendářní rok.
2. Evidence a účetnictví spolku se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním
normám.
3. Zdrojem příjmů spolku jsou především:
a) členské příspěvky
b) příjmy z prodeje tiskovin
c) sponzorské příspěvky a dary
d) jiné příjmy vyplývající z provozu klubu.
4. Majetkem spolku jsou především:
a) prostředky na účtu spolku u peněžního ústavu
b) majetek získaný podle bodu 3.
c) veškerá chovatelská a jiná dokumentace vzniklá v důsledku činnosti spolku, jeho
orgánů a jednotlivých funkcionářů
e) veškeré hmotné předměty nakoupené z finančních prostředků spolku za účelem
provozu administrativy a chodu spolku
f) nehmotný majetek.
5. Spolek hradí ze svého rozpočtu především:
a) výdaje na činnost orgánů spolku
b) výdaje na vydávání a distribuci tiskovin spolku
c) výdaje na propagaci plemen sdružených ve spolku
d) výdaje na svolávání a organizaci členské schůze
e) výdaje na poplatky, související se sdruženým členstvím v jiných kynologických
organizacích v rámci FCI
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f) podle možností výdaje na pořádání významných akcí
g) jiné výdaje nutné k zajištění provozu spolku.

Čl. XII
Zánik spolku
1. Zánik spolku:
a) zrušením spolku s likvidací
b) přeměnou
2. Zrušení činnosti spolku se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny těmito Stanovami, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tyto Stanovy schválila členská schůze konaná dne 11. března 2017 v Praze a řídí se jimi
ode dne konání této členské schůze.
3. Stanovy se mění a doplňují výhradně na základě rozhodnutí členské schůze.
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