STANOVY SPOLKU

CANE CORSO KLUB ČESKÁ REPUBLIKA, z. s.
Článek 1
Název, sídlo a územní působnost spolku
1/

Název: Cane Corso klub Česká republika, z. s.

2/

Sídlo: Dukelských hrdinů 747/19, Holešovice, 170 00 Praha 7.
Článek 2
Účel spolku

1/

Cane Corso klub Česká republika, z. s. (dále jen „Klub“) je samosprávným a dobrovolným svazkem
členů, kteří se zabývají a podporují kynologickou činnost zaměřenou na chov plemene Cane Corso.

2/

Klub je zájmovým chovatelským spolkem, jehož účelem je zejména zajištění vhodných podmínek
pro chov psů plemene Cane Corso, propagace a rozvoj chovu psů plemene Cane Corso a
zvyšování úrovně chovu psů plemene Cane Corso v souladu s předpisy a řády Českomoravské
kynologické unie, z. s. (dále jen „ČMKU“) a Mezinárodní kynologické federace (dále jen „FCI“).
Článek 3
Činnost spolku

1/

Činnost Klub směřuje k naplnění účelu spolku.

2/

Mezi činnosti Klubu patří především:
a)
b)
c)
d)
e)

ochrana a všestranný rozvoj plemene Cane Corso v souladu s předpisy a řády ČMKU a FCI,
vzdělávání v otázkách kynologické a chovatelské etiky,
aktivní odborná chovatelská činnost,
zvyšování odbornosti členů Klubu a kvality celého chovu psů plemene Cane Corso,
zajišťování agendy související s chovem psů plemene Cane Corso (uchovňování psů, vydávání
krycích listů, zajišťování průkazů původu),
f) propagace plemene Cane Corso,
g) organizace klubových výstav,
h) organizace vzdělávacích a společenských akcí,
i) stanovení podmínek chovu psů plemene Cane Corso,
j) vydávání předpisů Klubu (např. bonitačního řádu),
k) hospodaření s majetkem a finančními prostředky spolku v souladu s účelem spolku, stanovami
a obecně závaznými právními předpisy,
l) spolupráce se zahraničními i tuzemskými kluby psů plemene Cane Corso,
m) vydavatelská činnost související s účelem spolku.
Článek 4
Členství ve spolku
1/

Členství v Klubu je řádné, rodinné nebo čestné.

2/

Na členství v Klubu není právní nárok.

3/

Řádným členem Klubu může být každá fyzická osoba, která splnila všechny tyto podmínky:
a) dosáhla věku 18-ti let,
b) podala písemnou přihlášku do Klubu na předepsaném tiskopisu,
c) zaplatila členský příspěvek pro nové řádné členy Klubu,
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d) s členstvím této osoby v Klubu vyjádřil písemný souhlas výbor (tento písemný souhlas výboru
musí být vyjádřen na podané přihlášce do Klubu).
4/

Rodinným členem Klubu může být každá fyzická osoba, která splnila všechny tyto podmínky:
a)
b)
c)
d)

dosáhla věku 18-ti let,
podala písemnou přihlášku do Klubu na předepsaném tiskopisu,
zaplatila členský příspěvek pro nové rodinné členy Klubu,
s členstvím této osoby v Klubu vyjádřil písemný souhlas výbor (tento písemný souhlas výboru
musí být vyjádřen na podané přihlášce do Klubu),
e) je manželem/kou, registrovaným partnerem/kou nebo dítětem řádného člena Klubu.
5/

Čestným členem Klubu může být každá fyzická osoba, která splnila všechny tyto podmínky:
a) dosáhla věku 18-ti let,
b) o udělení čestného členství této osobě rozhodl a čestné členství této osobě udělil výbor.

6/

Členství v Klubu zaniká:
a) nezaplacením členského příspěvku řádně a včas i přes písemnou výzvu výboru v dodatečně
poskytnuté lhůtě, která musí činit minimálně 15 dnů od doručení písemné výzvy členovi Klubu,
b) doručením písemného oznámení člena Klubu o jeho vystoupení z Klubu,
c) vyloučením člena z Klubu,
d) zrušením čestného členství,
d) úmrtím člena Klubu.

7/

Při zániku členství v Klubu se zaplacené příspěvky nevracejí.

8/

Při zániku členství řádného člena Klubu zaniká současně i členství rodinného člena Klubu, který se
stal rodinným členem Klubu jako manžel/ka, registrovaný partner/ka nebo dítě řádného člena
Klubu, jehož členství zaniklo.

9/

Člen Klubu může být vyloučen z Klubu za:
a) porušení předpisů Klubu, ČMKU nebo FCI,
b) porušení obecně závazných právních předpisů,
c) poškození dobrého jména, činnosti nebo zájmů Klubu.

10/ O vyloučení člena Klubu z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí o
vyloučení člena Klubu v písemné podobě zašle výbor vyloučenému členovi na jeho
korespondenční adresu uvedenou v seznamu členů Klubu. Vyloučený člen Klubu může do patnácti
dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská
schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení předkládá vyloučený člen Klubu v písemné
podobě výboru, který je povinen ho předložit na nejbližším zasedání členské schůze k projednání
a rozhodnutí. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o
vyloučení členská schůze zruší pouze v případě, že vyloučení odporuje zákonu nebo stanovám
Klubu.
11/ Vyloučenému členovi Klubu zaniká členství v Klubu marným uplynutím lhůty, ve které mohl
vyloučený člen Klubu navrhnout, aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumala členská schůze.
V případě, že vyloučený člen Klubu ve stanovené lhůtě navrhne, aby rozhodnutí o vyloučení
členská schůze přezkoumala, zaniká vyloučenému členovi Klubu členství v Klubu dnem, kdy
členská schůze rozhodnutí o vyloučení potvrdí.
12/ Výbor vede seznam členů Klubu, který není veřejně přístupný. V seznamu členů provádí výbor
změny, tj. zápisy a výmazy, týkající se členství fyzických osob v Klubu, a to bez zbytečného odkladu
poté, kdy se o této změně prokazatelně dozví. Seznam členů Klubu je členům Klubu po předchozí
dohodě k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí v sídle Klubu.
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Článek 5
Práva a povinnosti členů spolku
1/

Řádný člen Klubu má právo:
a) volit a být volen do orgánů Klubu, pokud je řádným členem Klubu nepřetržitě po dobu alespoň
12 měsíců,
b) hlasovat na členské schůzi, pokud je řádným členem Klubu nepřetržitě po dobu alespoň 12
měsíců a je osobně přítomen na zasedání členské schůze,
c) podávat návrhy, vznášet dotazy, podávat stížnosti orgánům Klubu,
d) požadovat na členské schůzi pravidelnou zprávu o činnosti Klubu,
e) požívat výhod poskytovaných Klubem, pokud splní podmínky, které jsou pro poskytnutí těchto
výhod stanoveny,
f) zúčastňovat se akcí pořádaných Klubem a podílet se aktivně na činnosti Klubu,
g) obdržet vydanou ročenku Klubu.

2/

Rodinný člen Klubu má stejná práva jako řádný člen Klubu, vyjma práva:
a) volit a být volen do orgánů Klubu,
b) hlasovat na členské schůzi,
c) obdržet vydanou ročenku Klubu.

3/

Čestný člen Klubu má stejná práva jako rodinný člen Klubu.

4/

Člen je zejména povinen:
a)
b)
c)
d)

řádně a včas platit Klubu členské příspěvky dle platného ceníku,
řádně a včas platit Klubu poplatky za poskytované služby dle platného ceníku,
řídit se a dodržovat předpisy Klubu včetně stanov,
řídit se a dodržovat rozhodnutí orgánů Klubu včetně usnesení členské schůze a rozhodnutí
výboru,
e) řídit se a dodržovat předpisy a řády ČMKU a FCI,
f) řídit se a dodržovat obecně závazné právní předpisy,
g) se seznámit se zásadami zpracování osobních údajů,
h) oznámit výboru změnu údajů vedených Klubem v souvislosti s jeho členstvím v Klubu (zejména
změnu jména a příjmení, korespondenční adresy, kontaktních údajů, atd.), a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy ke změně těchto údajů došlo,
i) oznámit výboru veškeré skutečnosti, které podmiňují jeho členství v Klubu, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly,
j) zdržet se činnosti, která by poškozovala dobré jméno, činnost nebo zájmy Klubu,
k) dodržovat chovatelskou etiku,
l) dodržovat dobré mravy,
m) dbát na ochranu zvířat a životního prostředí.
Článek 6
Orgány spolku
1/

Orgány Klubu jsou:
a) členská schůze,
b) výbor,
c) revizor.

2/

Člen výboru nesmí být zároveň revizorem a revizor nesmí být zároveň členem výboru.
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Článek 7
Členská schůze
1/

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2/

Členskou schůzi tvoří členové Klubu, kteří jsou osobně přítomní na jejím zasedání.

3/

Zastoupení člena Klubu na zasedání členské schůze na základě plné moci je vyloučeno.

4/

Členskou schůzi svolává výhradně výbor. Výbor svolává členskou schůzi nejméně jedenkrát do
roka, a to pozvánkou, která bude zveřejněna na webových stránkách Klubu www.canecorsoklub.cz
alespoň 15 dnů před jejím konáním. Spolu s pozvánkou bude na webových stránkách
www.canecorsoklub.cz zveřejněn rovněž návrh programu svolávané členské schůze.

5/

Usnesení přijímá členská schůze následovně:
a) při výkonu působnosti dle odstavce 7/, písm. a) tohoto článku, dle odstavce 7/, písm. b) tohoto
článku nebo dle odstavce 7/, písm. c) tohoto článku hlasy alespoň 35 % všech řádných členů
Klubu, kteří mají právo hlasovat na členské schůzi, a zároveň většinou hlasů osobně
přítomných řádných členů Klubu, kteří mají právo hlasovat na členské schůzi,
b) při výkonu působnosti dle odstavce 7/, písm. d) tohoto článku nebo dle odstavce 7/, písm. e)
tohoto článku hlasy alespoň 10 % všech řádných členů Klubu, kteří mají právo hlasovat na
členské schůzi, a zároveň většinou hlasů osobně přítomných řádných členů Klubu, kteří mají
právo hlasovat na členské schůzi,
c) v ostatních případech většinou hlasů osobně přítomných řádných členů Klubu, kteří mají
právo hlasovat na členské schůzi.

6/

Každý řádný člen Klubu, který má právo hlasovat na členské schůzi, má jeden hlas. Hlasování
probíhá veřejně aklamací (zvednutím ruky s hlasovacím lístkem), pokud členská schůze v
konkrétním případě nerozhodne o jiném způsobu hlasování.

7/

Do působnosti členské schůze náleží:
a) schvalování stanov Klubu a jejich změn,
b) volba a odvolávání orgánů Klubu (zejména volba a odvolání výboru, případně jednotlivých členů
výboru, a volba a odvolání revizora),
c) rozhodnutí o zrušení Klubu s likvidací nebo o jeho přeměně,
d) schvalování ostatních předpisů Klubu a jejich změn (zejména bonitačního řádu) s výjimkou
schvalování podmínek chovu psů plemene Cane Corso, které je vyhrazeno výboru,
e) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí výboru o vyloučení člena z Klubu,
f) schvalování ceníku Klubu (zejména stanovení výše členských příspěvků a poplatků za
poskytované služby a jejich splatnosti),
g) projednávání zprávy výboru o činnosti výboru a Klubu,
h) projednávání a schvalování hospodářských výsledků Klubu,
i) projednávání zprávy revizora o kontrole činnosti Klubu a jeho orgánů,
j) stanovení úkolů Klubu pro další období,
k) rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si členská
schůze k rozhodnutí vyhradí.

8/

Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do 30 dnů od jejího ukončení. Není-li
to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze
zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal,
jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis
vyhotoven.
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Článek 8
Výbor
1/

Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku.

2/

Výbor má minimálně 3 členy a maximálně 5 členů. Funkční období člena výboru je pětileté.
Opětovná volba člena výboru je možná.

3/

Členové výboru jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Výbor je ze své činnosti odpovědný
členské schůzi. Člen výboru musí být řádným členem Klubu, který má právo volit a být volen do
orgánů Klubu.

4/

Výbor volí a odvolává ze svých členů předsedu spolku a jednatele spolku.

5/

Jednání výboru se konají dle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Jednání svolává a řídí
předseda spolku.

6/

Výbor je usnášeníschopný, je-li na jeho jednání osobně přítomna nadpoloviční většina členů
výboru. Zastoupení člena výboru na jednání výboru na základě plné moci je vyloučeno.

7/

Rozhodnutí přijímá výbor následovně:
a) při výkonu působnosti dle odstavce 9/, písm. a) tohoto článku, dle odstavce 9/, písm. b) tohoto
článku, dle odstavce 9/, písm. c) tohoto článku nebo dle odstavce 9/, písm. d) tohoto článku
hlasy alespoň 80 % všech členů výboru a zároveň hlasem předsedy spolku a jednatele
spolku,
b) při výkonu působnosti dle odstavce 4/ tohoto článku hlasy všech členů výboru,
c) v ostatních případech většinou hlasů osobně přítomných členů výboru.

8/

Každý člen výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku. Výbor
ze svých jednání pořizuje zápisy, které podepisuje výborem určený zapisovatel a předseda spolku.

9/

Výbor rozhoduje o všech záležitostech Klubu, které nejsou obecně závaznými právními předpisy
nebo stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze nebo revizora. Výbor dále zejména:
a)
b)
c)
d)

stanoví a schvaluje podmínky chovu psů plemene Cane Corso,
volí a odvolává poradce chovu,
uděluje a ruší čestné členství v Klubu,
rozhoduje o vyloučení člena z Klubu,

e) zajišťuje agendu související s chovem psů plemene Cane Corso (uchovňování psů, vydávání
krycích listů, zajišťování průkazů původu),
f) uděluje souhlas s členstvím osoby v Klubu,
g) zajišťuje výběr členských příspěvků a dalších plnění za poskytované služby,
h) vede seznam členů Klubu,
i) svolává členskou schůzi,
j) vykonává usnesení členské schůze,
k) rozhoduje o nakládání s majetkem a finančními prostředky Klubu v souladu s účelem Klubu,
stanovami a obecně závaznými právními předpisy,
l) zajišťuje propagaci plemene Cane Corso,
m) zajišťuje organizaci klubových výstav,
n) zajišťuje vydání ročenky Klubu,
o) zajišťuje realizaci dalších činností k naplnění účelu spolku uvedeném ve stanovách,
p) navrhuje delegace rozhodčích na výstavy a čekatele na rozhodčí pro posuzování exteriéru,
q) svolává svody chovných jedinců a bonitace psů,
r) plánuje činnost a finanční rozpočet Klubu na roční období,
s) zajišťuje fungování webových stránek Klubu a zpracování účetnictví Klubu,
t) zpracovává každoroční zprávu o činnosti Klubu a výboru a předkládá ji k projednání členské
schůzi.
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10/ Za výbor navenek jedná předseda spolku nebo jednatel spolku, každý z nich samostatně, případně
jimi oběma k tomu zmocněný člen výboru.
11/ Za Klub může podepisovat výhradně předseda spolku nebo jednatel spolku, každý z nich
samostatně. Podepisování za Klub se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu Klubu připojí
předseda spolku nebo jednatel spolku svůj podpis s uvedením funkce.
12/ V případě, že počet členů výboru neklesne na méně než jednoho člena, mohou zbývající členové
výboru, resp. zbývající člen výboru kooptovat náhradní členy výboru.
13/ V případě, že počet členů výboru klesne na méně než jednoho člena, je poslední předseda spolku,
a není-li ho, poslední jednatel spolku, a není-li ani jeho, pak kterýkoliv z posledních členů výboru
povinen svolat členskou schůzi za účelem volby členů výboru, a to nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala.
Článek 9
Revizor
1/

Revizor je jednočlenným kontrolním orgánem spolku.

2/

Funkční období revizora je pětileté. Opětovná volba revizora je možná.

3/

Revizor je volen a odvoláván členskou schůzí. Revizor je ze své činnosti odpovědný členské
schůzi. Revizor musí být řádným členem Klubu, který má právo volit a být volen do orgánů Klubu.

4/

Revizor:
a) kontroluje činnost Klubu a jeho orgánů z hlediska jejího souladu s obecně závaznými právními
předpisy a stanovami, zejména pak kontroluje hospodaření Klubu,
b) zpracovává každoroční zprávu o kontrole činnosti Klubu a jeho orgánů a předkládá ji
k projednání členské schůzi.

5/

Revizor je oprávněn v rozsahu své působnosti nahlížet do dokladů Klubu.

6/

Zjistí-li revizor nedostatky v činnosti Klubu a jeho orgánů, upozorní na ně výbor a seznámí s nimi
členskou schůzi.
Článek 10
Majetek a hospodaření spolku

1/

Veškeré movité a nemovité věci, jakož i finanční prostředky, které Klub získal za úplatu či
bezúplatně, tvoří majetek Klubu.

2/

Klub a jeho orgány hospodaří s majetkem Klubu v souladu s účelem spolku, stanovami a obecně
závaznými právními předpisy.
Článek 11
Závěrečná ustanovení

1/

Tyto stanovy ruší v celém rozsahu dosavadní stanovy spolku a tyto plně nahrazují.

2/

Tyto stanovy jsou účinné okamžikem jejich schválení nejvyšším orgánem spolku.

3/

Tyto stanovy byly schváleny nejvyšším orgánem spolku dne 4. 4. 2019.
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