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STANOVY  
SPOLKU KCHBO, z.s. 

 
 

 
 

I. 
Název a sídlo 

 
1. Název spolku: KCHBO, z.s. (dále jen „spolek“, „KCHBO“). 
2. Sídlo spolku: Praha, Kaprova 42/14, PSČ 110 00. 
3. KCHBO je dobrovolné, nezávislé, nepolitické, zájmové sdružení chovatelů, majitelů a příznivců plemene 

"belgický ovčák" (ve smyslu znění standardu č. 15b, vydaného Mezinárodní kynologickou federací - FCI) a 
"australský ovčák" (ve smyslu znění standardu č.342, vydaného Mezinárodní kynologickou federací - FCI). 

 
 

II. 
Účel 

 
1. Účelem spolku je činnost směřující ke zdokonalování plemen belgický a australský ovčák, zaměřená na 

organizování a zabezpečování jejich plemenitby, na zušlechťování plemen současného stavu, a to jak z 
hlediska exteriéru, tak i užitkových a povahových vlastností. 
Spolek usiluje zejména o: 
a)  zlepšování plemenné hodnoty chovaných zvířat na základě genetických zákonitostí 
b)  odbornou výchovu a vzdělávání chovatelů (školením, přednáškami, výstavami, apod.) 
c)  pořádání klubových a speciálních výstav, popisných přehlídek, povahových testů a akcí zaměřených na 

pracovní využití belgických a australských ovčáků, 
d)  kontrolu vrhů a odchovů, ustájení, výživy a péče o zvířata, 
e)  a další podpůrné aktivity. 

2. Chov je umožněn členům spolku za předpokladu, že mají platné členství po celou dobu odchovu vrhu (dobou 
odchovu se má na mysli časový úsek od krytí feny po 50. den věku štěňat). Pokud v průběhu odchovu vrhu 
chovateli zanikne členství ve spolku, bude spolek pokračovat v administraci vrhu až po sepsání časově 
omezené smlouvy. - viz bod 3.  

3. KCHBO, z.s. poskytuje chovatelský servis i nečlenům. 
 
 

III. 
Stanovy 

 
Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami (dále jen 
„Stanovy“), které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 
 
 
 

IV. 
Hlavní činnost Spolku 

 
1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je 

vymezeno v čl. II. Stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. 
2. Hlavní činnost může být financována z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších 

činnosti. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na 
spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti spolku nepřesáhnou náklady.  

3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti: 
 

a) Organizování klubových a speciálních výstav, popisných přehlídek, povahových testů a akcí zaměřených na 
pracovní využití belgických a australských ovčáků 

b) Odborná výchova a vzdělání chovatelů, publikační činnost 
c) Kontrolní činnost 
d) Administrace vrhů 
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V. 
Vedlejší činnost Spolku 

 
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 hospodárného využití majetku spolku. 
Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností, dalších spolkových činností a k úhradě 
nákladů na vlastní správu.  

 
 

VI. 
Členství 

 
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba, bez rozdílu pohlaví, 

vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členové spolku jsou ve 
vzájemném rovnoprávném postavení. U nezletilých osob mladších osmnácti let je členství podmíněno 
souhlasem jejího zákonného zástupce. Nezletilý člen spolku nemůže být volen do orgánu spolku a nesmí se 
zúčastnit hlasování. 

2. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, 
pokud si neurčí jiného zástupce. 

3. Členem spolku nemůže být právnická či fyzická osoba, která byla disciplinárně potrestána v rámci organizací 
sdružených v FCI nebo která prokazatelně porušuje předpisy FCI. V těchto případech rozhoduje o udělení 
výjimky členská schůze. 

4. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na právního nástupce. 
5. Členství ve spolku vzniká doručením písemné přihlášky jednateli, ve které žadatel vysloví souhlas se stanovami 

spolku a závazek se řídit stanovami a všemi předpisy spolku a uhrazením stanoveného zápisného a členského 
příspěvku na dané obdob. Výbor spolku má ve výjimečných případech právo odmítnout zájemce o členství, v tom 
případě je povinen zájemce o této skutečnosti neprodleně informovat. Zájemce se proti tomuto rozhodnutí může 
odvolat k členské schůzi spolku. 

6. Členství ve spolku je individuální. 
7. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby: 
 

 dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení 
členství příslušnému orgánu spolku, tj. výboru nebo jeho předsedovi, není-li v oznámení o ukončení 
členství uvedeno jinak; 

 úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 

 vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému 
členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor, má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním 
porušuje cíle, principy a poslání spolku dle čl. II Stanov, nebo pro závažné porušení členských povinností; 

 nezaplacením členského příspěvku. Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v 
přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě 
upozorněn. 

 zánikem spolku; 
 
8. Členové spolku neručí za dluhy spolku. 
 

 
VII. 

Práva a povinnosti člena 
 
Každý člen spolku má právo: 
 

 účastnit se členské schůze spolku, akcí pořádaných spolkem, 

 podílet se na činnosti spolku, 

 být informován o dění ve spolku, 

 podávat návrhy, vznášet dotazy, náměty a podávat stížnosti orgánům spolku, 

 obdržet odpověď na své podání v přiměřené době, 

 volit a být volen do orgánů spolku. Právo být volen má člen starší 18 let, jde-li o fyzickou osobu. 

 obdržet a prokazovat se průkazem člena spolku, 

 požívat všech výhod poskytovaných spolkem, pokud člen plní podmínky, které jsou pro 
udělení těchto výhod stanoveny, 

 žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. IX. Stanov. 
 

Každý člen spolku má povinnost: 
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 dodržovat stanovy spolku a jiné vnitřní předpisy spolku, 

 naplňovat cíle spolku, 

 chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku, 

 platit členské příspěvky, 

 aktivně se podílet na činnosti spolku, 

 pravidelně se informovat o dění ve spolku, 

 oznámit výboru do 14-ti dnů změny související se členstvím ve spolku (změny jména, korespondenční 
adresy apod.). 

 
 

VIII. 
Členské příspěvky 

 
1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí členská schůze. Nezletilý člen spolku hradí 

50% výše řádných členských příspěvků. 
2. Členství ve spolku je podmíněno zaplacením členského příspěvku na daný rok, a to nejpozději do 31.1. daného 

kalendářního roku v případě prodloužení členství. V případě, že nebude úhrada provedena do stanoveného 
termínu či pokud se jedná o nové členství, je zájemce o členství povinen uhradit manipulační poplatek 100,- Kč 
k řádném členskému příspěvku. 

3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti člena prominout či snížit, jsou-li pro to závažné důvody. O 
prominutí či snížení rozhoduje výbor. 

4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti ze závažných důvodů rozhoduje 
výbor. 

 
IX. 

Seznam členů 
 

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí dle údajů v přihlášce následující 
údaje: 

 
Fyzické osoby   Právnické osoby 
 
Jméno a příjmení    Název 
Bydliště      Sídlo 
Datum narození  IČ 
Kontaktní údaje: tel. č./ email Kontaktní údaje: tel. č./ email 
    Osoba jednající jménem člena ve spolku 
Plemeno/ varieta 
Název chovatelské stanice 
Případně dalším sdělení člena 
v čem by mohl klubu pomoci 
 

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor spolku, případně předseda výboru. Výbor provede zápis 
nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu 
členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 

3. Seznam členů je neveřejný. Výpis ze seznamu členů lze poskytnout pouze v rozsahu údajů týkajících se osoby, 
která žádost o výpis podala. 

 
 

X. 
Orgány Spolku 

 
1. Orgány spolku tvoří: 

  

 Členská schůze  

 Výbor 

 Chovatelská komise 

 Kontrolní komise 
 

2. Funkční období volených orgánů je čtyřleté. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod 
polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve 
volených orgánech zaniká zánikem členství ve spolku, uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena 
voleného orgánu členskou schůzí. 
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XI. 

Členská schůze 
 

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.  
2. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující 

kalendářní rok, volí orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadního 
významu pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží zejména: 

 

 určit hlavní zaměření činností spolku, 

 rozhodovat o změně stanov, 

 schvalovat výsledek hospodaření spolku za uplynulé období, 

 rozhodovat o povinnosti hradit členský příspěvek, jeho výši a splatnosti, 

 rozhodovat o výši vstupního poplatku a stanovení povinnosti hradit jiné poplatky, 

 volit členy výboru, tedy volit předsedu, místopředsedu, jednatele, ekonoma, hlavního poradce chovu, 
výstavního referenta, sportovního referenta, 

 volit členy kontrolní komise, 

 hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů, 

 rozhodnout o zrušení spolku a likvidaci a zvolit likvidátora, 

 rozhodnout o přeměně spolku, 

 rozhodovat o přijetí a změně vnitřních předpisů spolku, zejména zápisního řádu, bonitačního řádu, 
kárného řádu apod. 
 

3. Členská schůze je svolávána výborem nebo jeho členem podle potřeby, zpravidla jednou v kalendářním roce, a 
to zpravidla po skončení účetního období do 28.2. příslušného kalendářního roku. 

4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů spolku musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je 
povinen svolat mimořádnou členskou schůzi konanou nejpozději do 15 dnů od doručení písemné žádosti, která 
musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li výbor nebo jeho člen 
zasedání členské schůze do 15 dnů od doručení žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské 
schůze na náklady spolku sám. 

5. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí spolku. Požaduje-li člen 
na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku mohlo 
způsobit újmu, nelze mu je poskytnout. 

6. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem na webových stránkách spolku alespoň 15 dní před 
konáním zasedání. Pozvánka musí být rozeslána členům, kteří o zasílání požádali v přihlášce nebo jiným 
způsobem, nejméně 15 dní před jejím konáním e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou pro tyto účely 
určili jako korespondenční adresu. Místo a čas zasedání členské schůze se určí tak, aby co nejméně 
omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit. 

7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech zletilých členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet 
se za účasti alespoň jedné třetiny všech zletilých členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů 
přítomných zletilých členů. Jestliže se v čase určeném pozvánkou k zahájení zasedání neshromáždí potřebná 
většina členů, pak uplynutím následujících 15 minut se stává členská schůze usnášeníschopná i při nižší účasti, 
nejméně však musí být přítomno 15 zletilých členů spolku k přijetí rozhodnutí spolku. 

8. Jednání zasedání členské schůze řídí předseda výboru nebo předseda zasedání, kterého členská schůze zvolí 
na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem obsaženým v pozvánce.  

9. Předseda výboru zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti 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, jaká usnesení byla 
přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.  

  
 

XII. 
Výbor 

 
1. Výbor je statutárním orgánem spolku. 
2. Výbor řídí činnost spolku v souladu se stanovami a vnitřními předpisy spolku i usneseními členské schůze po 

celé své funkční období.  
3. Výbor tvoří: předseda, místopředseda (jednatel), místopředseda (hlavní poradce chovu), ekonom, výstavní 

referent, sportovní referent. Členy výboru volí členská schůze v neveřejně tajné volbě. Navenek za spolek jedná 
předseda, místopředseda (jednatel), místopředseda (hlavní poradce chovu), a to každý samostatně. 

4. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování pravidel hospodaření, sestavuje rozpočet, 
schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek spolku a zejména na naplňování účelu spolku. Výbor 
je schopen se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů. 
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5. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj 
spolku.  

6. Členové výboru jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou. 
Odměnu za výkon funkce člena výboru nebo předsedy stanoví členská schůze. 

7. Do působnosti výboru náleží: 
 

 svolávat členskou schůzi, účastnit se zasedání, zajistit plnění usnesení členské schůze a uchovávat 
zápisy ze zasedání členské schůze, 

 sestavit rozpočet, zajistit vedení účetnictví a evidenci příjmů a výdajů spolku, zprávu o výsledku 
hospodaření předkládat členské schůzi ke schválení, 

 zajistit řádnou péči o majetek spolku a hospodářskou činnost spolku, 

 rozhodovat o dispozici s majetkem spolku do částky 100.000,- Kč,  

 rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to 
existují závažné důvody, 

 rozhodovat o přijetí zaměstnanců a ukončení jejich pracovního poměru, rozhodovat o pracovních 
záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků, 

 registrovat členy spolku, vydávat členské průkazy, vést seznam členů, a přehled úhrady členských 
příspěvků a poplatků, 

 rozhodovat o přijetí členů spolku a vyloučení členů spolku, 

 zpracovávat interní předpisy spolku a doplňovat o změny vyplývající ze závazných předpisů (mezinárodní 
předpisy, právní předpisy ČR, řády FCI, ČMKU apod.), 

 informovat o činnosti výboru a činnosti spolku, 

 řídit a kontrolovat činnost komisí spolku a členů. 
 

8. Na úseku odborné chovatelské práce výbor navrhuje změny veškerých vnitřních předpisů spolku, jejichž 
schválení podléhá pravomoci členské schůze a zároveň dbá na jejich dodržování členy spolku. 

9. Hlavní poradce chovu je člen výboru, který je odpovědný za řízení chovu a jeho výsledky. Hlavním poradcem 
chovu může být aktivní chovatel s dlouholetou zkušeností a zejména se znalostí zákonitostí genetiky a se 
znalostí platného mezinárodního standardu. Hlavní poradce chovu plní tyto úkoly: 

- vede evidenci chovných jedinců; 
- doporučuje krytí fen vhodnými psy; 
- zúčastňuje se výstav a provádí rozbor výsledků; 
- je vedoucím chovatelské skupiny, která řídí chov ve smyslu zápisního řádu; 
- ze své činnosti se zodpovídá výboru. 
 

10. Výbor se odpovídá ze své činnosti členské schůzi. Výbor se schází minimálně dvakrát ročně. Schůze výboru 
může proběhnout i elektronickou formou mezi jednotlivými členy výboru. 

11. Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda (místopředseda) společně s jednatelem. Jejich opatření však 
musí být předloženo k projednání výboru na jeho nejbližším zasedání. 

 

 
XIII. 

Kontrolní komise 
 
1. Kontrolní komisi tvoří tři členové spolku volení v tajných volbách členskou schůzí. Členem kontrolní komise 

nesmí být člen výboru. Žádný z členů kontrolní komise nesmí být zvolen znovu v nejblíže následujícím 
funkčním období. 

2. Kontrolní komise sleduje soustavně činnost a hospodaření spolku, provádí pravidelné revize a ze své činnosti 
se zodpovídá členské schůzi. 

3. Členové kontrolní komise mají právo účastnit se zasedání výboru s hlasem poradním. 
 
                                         
                                                                        XIV 
     Chovatelská komise 
 

1. Řídí chov ve smyslu zápisního řádu. 

2. Rozhoduje o prodloužení chovnosti na základě žádosti chovatelů. 

3. Řeší a navrhuje kárné postihy těch chovatelů, kteří porušili zápisní řád včetně možnosti návrhu zákazu chovu, 
při zvlášť vážném porušení zápisního řádů. 

4. Členy chovatelském komise jsou: místopředseda spolku/hlavní poradce chovu, poradci chovu pro jednotlivé 
variety a plemena, které spolek zastřešuje a jeden volený člen chovatelské komise spolku. Navenek 
chovatelskou komisi zastupuje místopředseda/hlavní poradce chovu. 
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XV. 
Majetek a hospodaření Spolku 

 
1. Majetek spolku je tvořen zejména: 

a) manipulačním poplatkem (zápisným); 
b) členskými příspěvky; 
c) poplatky za posouzení na akcích spolku; 
d) výnosy z činností a akcí pořádaných spolkem; 
e) výnosy z hospodářské činnosti spolku; 
f) příspěvky, subvencemi, dotacemi, dary, odkazy; 
g) úroky z bankovních účtů spolku; 
h) movitými a případně nemovitými věcmi ve vlastnictví spolku. 

 
2. Majetek spolku spravuje výbor na základě plánu schváleného členskou schůzí. Na hospodaření dohlíží 

kontrolní komise. Veškeré prostředky spolku musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být 
použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky je dále možno 
použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.  

5. Výbor může majetek spolku nebo jeho část svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak 
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i 
omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku spolku pověřen.  

6. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem spolku. Návrh rozpočtu sestavuje výbor. 
 
 

XVI. 
Kárná pravomoc 

 
1. Za porušování práv a povinností v rámci činnosti spolku mohou být členům spolku uložena kárná opatření nebo 

kárný poplatek. Postup se řídí Kárným řádem spolku. Pokud vzniklou situaci neřeší Kárný řád KCHBO, tak se 
kárné řízení řídí Kárným řádem ČMKU. 

2. Kárným orgánem je výbor Klubu, který může postihnout členy spolku za porušení ustanovení Stanov nebo 
vnitřních předpisů spolku, nebo za provinění spáchaná při činnosti spolku. Odvolacím orgánem je členská 
schůze. 

 
XVII. 

Zánik a likvidace Spolku 
 
1. Spolek může zaniknout dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu 

stanoveného zákonem. 
2. Při zániku spolku členská schůze zvolí likvidátora. Likvidátor sestaví do 30 dnů od svého ustanovení soupis 

jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku. 
 
3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního 

zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je 
likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh 
odmítla.  

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání likvidačního zůstatku.  
 
 

XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 31.1.2016 v Praze a upraveno dne 16. 2. 

2019 v Hradci Králové. 
2. Tyto upravené stanovy nabývají platnost a účinnost dnem následujícím po dni jejich schválení členskou schůzí. 
 
 
 

  
 

 


