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článek I

Obecná ustanovení

1. Boerboel Club CZ (dále jen klub) je spolkem zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.
2. Klub sídlí na adrese Osíčany 16, Koválovice – Osíčany, p. Tištín, okr. Prostějov.
3. Klub se řídí závaznými předpisy a dokumenty Féderation Cynologique Internationale (dále jen
„FCI“).
4. Originály stanov klubu, včetně všech jejich změn, jsou k dispozici u předsedy klubu a všichni
členové klubu do nich smějí nahlížet. Na každém zasedání členské schůze i zasedání orgánu
klubu bude k dispozici text aktuálních stanov klubu.

článek II

Činnost klubu

1. Klub sdružuje chovatele, majitele a příznivce čistokrevných psů plemene boerboel.
2. Cílem činnosti klubu je všestranný rozvoj plemene, za tím účelem bude zejména:
a) plemeno v maximální míře aktivně propagovat,
b) organizovat výstavy a chovatelské přehlídky, stejně jako další klubové akce, na kterých se
členové dohodnou,
c) organizovat vzdělávací a společenské akce pro své členy, popř. i pro ostatní zájemce,
d) sledovat dokumenty vydávané FCI a ČMKU, jak přikazující, tak doporučující povahy,
v souladu s nimi pečovat o kvalitu chovu,
e) spolupracovat s tuzemskými i se zahraničními kynologickými kluby a dalšími kynologickými
organizacemi.
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3. Klub vytváří svým členům všestranné podmínky pro rozvoj chovatelské a výcvikové činnosti;
za tím účelem si klade za cíl zejména:
a) zvyšovat kvalitu chovu, respektovat příslušné standardy FCI a zásady chovu podle pravidel
FCI,
b) propagovat úspěšnou chovatelskou činnost svých členů,
c) vydávat klubovou Ročenku,
d) odborně vzdělávat své členy v otázkách kynologické a chovatelské etiky,
e) podporovat aktivní zapojení svých členů do vyšších kynologických organizací.
4. Klub dále:
a) garantuje regulérnost chovu plemene vůči vyšším kynologickým orgánům,
b) poskytuje povinný chovatelský servis chovatelům plemene, kteří nejsou členy klubu na
základě smluvních dohod.

článek III

Chov a jeho řízení

1. Za kvalitu štěňat odchovaných chovatelskou stanicí je odpovědný její vlastník, tj. chovatel.
2. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba respektující zejména zásady genetického zdraví
jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Důraz je kladen na udržování genetické
variability populace plemene.
3. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo
registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek
stanovených na základě návrhu pro jednotlivá plemena výborem klubu při respektování
platného standardu FCI.
4. Importovaní dospělí jedinci, kteří získají chovnost v zemi svého původu, která je členem FCI,
budou automaticky chovní i v ČR. Jedinci do 12. měsíců věku jsou považováni za štěňata.
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článek IV

Vznik a zánik klubu

1. Klub zanikne dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením, rozhodne-li o tom tříčtvrtinová
většina delegátů Valné hromady (dále jen VH) klubu. Nebude-li možno již VH klubu svolat,
rozhodne o zániku čtyřpětinová většina hlasů výboru klubu. Orgán, který rozhodne o zániku
klubu, také rozhodne ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o tom, jak naložit
s majetkem klubu.

článek V

Členství

1. Klub má řádné členy a tzv. rodinné členy.
2. Řádným členem klubu se může stát každá fyzická osoba ve věku nad 15 let, která zaplatí
členský příspěvek a jejíž písemnou přihlášku potvrdí výbor klubu.
3. Rodinné členství je umožněno rodinným příslušníkům řádných členů. Z titulu rodinného
členství plyne nárok na slevu na ročním členském příspěvku.
4.

Členství v klubu zanikne:

a) Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě.
b) Vystoupením člena na základě písemného oznámení.
c) Vyloučením.
d) Úmrtím člena.
Při zániku členství se zaplacené příspěvky nevracejí.

Členství může být pozastaveno výborem klubu v těchto případech:
a) Přestupky vůči Stanovám klubu.
b) Přestupky vůči řádům a směrnicím klubu, ČMKU a FCI.
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c) Porušování zákonů a norem ČR s ohledem na majetek a činnost klubu.
Vyloučení z klubu a pozastavení činnosti v klubu bude muset být potvrzeno členskou schůzí.
Výbor klubu může ve výjimečných případech udělit zvláště zasloužilým členům klubu,
významným osobnostem a případně i jiným osobám čestné členství. Čestné členství může být
uděleno i příslušníkům jiných států. Čestný člen není povinen platit členské poplatky.

článek VI

Práva a povinnosti členů

1. Členové mají právo:
a) Volit a být voleni, pokud jsou starší 18 let. Volit a být voleni mohou být pouze členové klubu,
kteří jsou členy minimálně 6 měsíců.
b) Hlasovat, pokud jsou starší 15. let.
c) Používat výhod poskytovaných klubem, pokud splní podmínky, které budou pro udělení
těchto výhod stanoveny.
d) Podávat návrhy, vznášet dotazy, podávat stížnosti orgánům klubu.
e) Požadovat na schůzích pravidelné zprávy o činnosti klubu.
f)

Zúčastňovat se akcí pořádaných klubem, podílet se aktivně na činnostech klubu.

g) Mít přístup k informacím na webových stránkách klubu.
h) Být přítomni jednání orgánů klubu, jestliže se předmět jednání bude přímo dotýkat jejich
osoby s právem se k věci vyjádřit.
2. Členové jsou povinni:
a) Platit členské příspěvky a poplatky za služby v chovatelství.
b) Řídit se stanovami klubu, řády klubu, standardem plemene, usnesením členských schůzí a
nařízeními výboru a dodržovat je.
c) Zdržet se činnosti, která by poškozovala zájmy nebo dobré jméno klubu.
d) Dodržovat chovatelskou etiku, dbát na ochranu zvířat a životního prostředí.
Jednotlivá pochybení budou řešena individuálně dle jejich závažnosti dozorčí radou.
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článek VII

Orgány klubu

Orgány klubu tvoří:
1. valná hromada (dále jen VH)
2. výbor klubu (dále jen VK)
3. dozorčí rada (dále jen DR)
ad 1) Valná Hromada
VH je nejvyšším klubovým orgánem, který schvaluje změny stanov a dalších organizačně-právních
norem klubu, např. organizačního, zápisního, kárného řadu. Stanovuje směr činnosti klubu na
další období, hlavní cíle chovatelské a výcvikové práce k naplnění poslání klubu. VH může být
svolána kdykoliv během volebního období z důvodu změny orgánů klubu nebo členů některého
z nich a k nové volbě (změně) orgánů klubu nebo některého z nich, jestliže o to požádá
nadpoloviční část členů klubu, dozorčí rady nebo výboru klubu. VH se je jinak svolávána
minimálně 1x za 2 roky.
a)

VH musí být svolána minimálně prostřednictvím webových stránek klubu uveřejněním jejího
konání nejméně 30 dní před samotným konáním.

b)

VH se budou moci zúčastnit všichni členové klubu. VH hromada je usnášeníschopná vždy při
svém konání za podmínky jejího řádného svolání.

c) VH je nejvyšším orgánem klubu a je tvořena všemi členy klubu, kteří jsou přítomni na jejím
jednání.
d) Pro řízení VH je voleno pracovní představenstvo, mandátová, volební a návrhová komise.
e) VH projednává a schvaluje:

f)

-

zprávu o činnosti výboru klubu za volební období;

-

zprávu o finančním hospodaření za volební období;

-

zprávu dozorčí rady za volební období;

-

zásadní úkoly a cíle klubu na další volební období;

-

změny klubových norem, výše členského příspěvku a zápisné na další období.

VH volí na čtyřleté funkční období
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5 (pět) členů výboru klubu v počtu pět osob, kteří ze svého středu volí předsedu a
jednatele.

-

3 (tři) členy dozorčí rady, kteří ze svého středu volí předsedu.

g) VH rozhoduje o způsobu volby.
h) VH se řídí jednacím a volebním řádem schváleným na úvod konference.
i)

Z jednání VH se pořizuje zápis, který je podepsán předsedou, jednatelem výboru klubu a
předsedou dozorčí rady. Usnesení musí být schválena nadpoloviční většinou přítomných
členů na VH. Usnesení podepisuje předseda a jednatel nově zvoleného výboru klubu a nově
zvolený předseda dozorčí rady.

ad 2) Výbor klubu
VK jako výkonný orgán klubu:
a) řídí činnost klubu během volebního období;
b) v průběhu volebního období může VK kooptovat dva členy bez ohledu na výsledky hlasování
(nejsou voleni náhradníci). Kooptace se nevztahuje na funkci předsedy.
c) VK pracuje podle plánu činnosti v souladu s usnesením VH. Na svá jednání zve podle potřeby
zástupce dozorčí rady a poradce chovu.
d) VK může odvolat člena výboru pro neplnění povinností vyplývajících z jeho funkce či
zařazení. Odvolán může být i člen, který nerespektuje usnesení výboru či VH klubu. Odvolání
bude muset být odsouhlaseno prostou většinou hlasů členů výboru.
e) O usneseních VK hlasuje. Pro přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina přítomných členů
výboru.
f)

Jménem klubu jednají jako statutární představitelé předseda a jednatel, a to každý z nich
samostatně, případně další osoby, které budou pověřeni těmito představiteli.

ad 3) Dozorčí rada
a) DR je tříčlenná. Člen DR nesmí být v přímém příbuzenském vztahu s
-

členem výboru,

-

dalším členem DR.

b) DR kontroluje:
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plnění plánu činnosti výboru a jeho jednotlivých členů;

c) DR je odvolacím místem v kárném řízení.
d) DR může provádět namátkové kontroly dle vlastního plánu. Výsledky kontrol projednává
s předsedou klubu, případně jednatelem a výsledky jsou zveřejňovány na webových
stránkách klubu – kontroluje plnění povinností členů klubu, při zjištění porušení členské
kázně podává návrhy k dalšímu řízení.
Předseda DR rady se zúčastní schůzí VK s hlasem poradním.

článek VIII

Majetek a hospodaření klubu

Finanční příjmy klubu jsou tvořeny zejména:
-

členskými příspěvky a zápisným;

-

poplatky za služby členům;

-

poplatky za služby nečlenům;

-

příjmy z výstav, svodů, zkoušek a kynologických soutěží;

-

dary, dotacemi, subvencemi a úroky z finančních prostředků ve vlastnictví klubu.

Klub je povinen s těmito příjmy hospodařit řádně. Hospodaření bude zveřejňováno průběžně
na webových stránkách klubu v sekci přístupné pouze pro členy, včetně roční účetní závěrky.

článek IX

Závěrečná ustanovení

Veškerá činnost klubu bude odpovídat reglementu FCI a ostatním příslušným předpisům.
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