
STANOVY 
Klubu Chovatelů Bearded Collií, z.s. 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
Spolek s názvem „Klub chovatelů Bearded collií, z.s.“ (dále jen též „KCHBC“ a nebo „spolek“) je 
samosprávný a dobrovolný svazek členů, sdružující chovatele, majitele a příznivce plemene Bearded 
collie. 
Sídlem spolku je Jelmo 28, 373 71 Rudolfov 
Spolku bylo přiděleno IČ: 650 07 051 
Klub chovatelů Bearded collií, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl.zákona č.89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k 
právnímu jednání. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se 
řídí těmito stanovami  a na ně navazujícím organizačním řádem spolku, které jsou uloženy ve svém 
úplném znění v sídle spolku. 
Cílem spolku je prostřednictví ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména: 

- podporovat a propagovat chov čistokrevných Bearded collií 
- popularizovat plemeno Bearded collie a spolek na veřejnosti 

 
II. 

Činnost spolku 
1.Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak 
jak je stanoveno zejména v čl.I., a to je prováděno zvláště prostřednictvím: 
a) rozvoje chovu, výcviku a propagace plemene Bearded Collií s průkazy původu, jež jsou  
akceptovány Českomoravskou kynologickou unií (dále též jen „ČMKU“); 
b) organizováním a zabezpečováním společných akcí souvisejících s rozvojem, chovem, výcvikem a 
propagací Bearded Collií; 
c) hájením zájmů svých členů, za tím účelem spolek spolupracuje  s orgány státní správy a 
samosprávy, s ostatními organizacemi, zejména ČMKU a jednotlivci; 
d) dalšími formami své činnosti napomáhat naplnění účelu v místě své působnosti, zejména formou 
veřejně prospěšné a osvětové činnosti; 
 
2.Dle ustanovení §217 odstavec 2 Občanského zákoníku může spolek výlučně k podpoře své hlavní 
činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné 
činnosti. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 

 
III. 

Členství 
1. Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která se ztotožňuje 
s účelem hlavní činnosti spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy 
spolku. Členství se váže na osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 
2. Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná 
členská práva a povinnosti. 
Členství se rozděluje na: 
a) Řádné 
b) Čestné 



3. Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která se ztotožňuje 
s účelem hlavní činnosti spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy 
spolku. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. 
4. Členství ve spolku vzniká a žadatel o členství je přijat dnem, kdy budou kumulativně splněny 
následující podmínky:  
a) spolku bude doručena písemná žádost žadatele o členství ve spolku;  
 
b) žadatel o členství uhradil zápisné a roční členský příspěvek za kalendářní rok, ve kterém je žádost o 
členství ve spolku dle písm.  a) tohoto odstavce doručena spolku. Uhrazením se rozumí připsání 
příslušné částky na bankovní účet spolku nebo platbou v hotovosti; 
 
c)  spolek nebude současně evidovat dluh na dřívějších příspěvcích spolku, pro které byl žadatel ze 
seznamu členů vyškrtnut postupem dle čl. III. odst. 10 písm. b) těchto stanov.  
 
5. Výši a splatnost zápisného a členského příspěvku určuje členská schůze spolku vždy nejpozději do 
31. prosince předcházejícího roku. Nestanoví-li členská schůze spolku výši a splatnost těchto plnění, 
platí jejich výše a lhůta splatnosti naposledy stanovená spolkem. 
 
6. Členem se nemůže stát osoba, jejíž členství zaniklo vyloučením ze spolku.  
 
7. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a 
významně zasadila o rozvoj kynologie jako takové. O udělení čestného členství rozhoduje členská 
schůze s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno. 
 
8. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy vede výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné 
vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další 
podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví právní 
předpisy. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu ČMKU, které je 
spolek členem, a to v rámci plnění povinností spolku vůči této střešní organizaci. Dále mohou být 
zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv a to zejména v souvislosti se žádostmi o 
poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve 
spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto 
způsobem zpřístupněny a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. 
 
9.Členská práva a povinnosti jsou dána druhem členství.  
Členská práva, která přísluší všem členům jsou tato: 
a) účastnit se činnosti spolku; 
b) být informován o činnosti spolku; 
c) účastnit se akcí, školení a seminářů podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce;  
d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku; 
e) účastnit se jednání spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena; 
f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov; 
g) ukončit kdykoliv své členství; 
h) být informován o činnosti spolku prostřednictvím webové prezentace spolku; 
ch) obdržet zdarma výtisk klubové Ročenky; 
 
Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové: 



a) zajistit všem fenám a psům, které jsou v držení či vlastnictví členů klubu vždy kvalitní zacházení a 
život v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a 
zdravotní stav; 
b) dodržovat Stanovy klubu, ostatní závazné předpisy klubu a předpisy ČMKU; 
c) dodržovat rozhodnutí orgánů klubu; 
d) včas platit členské příspěvky; 
 
Členská práva, která přísluší řádným členům nad rámec práv výše uvedených: 
a) podílet se na řízení spolku; 
b) účastnit se členské schůze, na ní podávat návrhy a hlasovat o jejích rozhodnutích, právo osobní 
účasti a hlasování na členské schůzi; 
c) volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov; 
 
Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat řádní členové nad rámec povinností výše uvedených: 
a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím 
a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán podle stanov rozhodl; 
b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen; 
c) dodržovat chovatelský a zápisní řád KCHBC, chovatelský a zápisní řád ČMKU; 
 
10. Zánik členství 
Členství spolku zaniká: 
a) vystoupením člena; 
b) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku a to pokud příspěvek nebude 
uhrazen ani na základě písemné výzvy k úhradě s dodatečnou přiměřeně stanovenou lhůtou pro jeho 
zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn. Členství  vyškrtnutého člena ve spolku 
však bude obnoveno bez dalšího, pokud vyškrtnutý člen zaplatí  členský příspěvek navýšený  o 
zápisné do 31.3. roku, na který členský příspěvek neuhradil.  
c) vyloučením z důvodů uvedených v čl. III. odst. 11 stanov ; 
d) úmrtím fyzické osoby; 
e) zánikem spolku bez právního nástupce; 
 
11. Zánik členství vyloučením 
Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze a to pouze z důvodu, že člen bude 
pravomocně odsouzen pro spáchání úmyslného trestného činu. Rozhodnutí členské schůze o vyloučení 
v písemné podobě zasílá výkonný výbor vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v 
seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl. Člen může do 15 dnů od 
doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala kontrolní a revizní 
komise. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému 
výboru, který je povinen návrh předložit kontrolní a revizní komisi. Kontrolní a revizní komise 
rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je 
toto v rozporu se zákonem nebo stanovami spolku. 

 
IV. 

Orgány spolku 
1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: 
a) členská schůze 
b) výkonný výbor 
c) kontrolní a revizní komise 



 
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich 
jednání je upraven dále ve stanovách. 
 
3.Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené. 
 
4. Funkční období volených orgánů jsou 4 (slovy „čtyři“) roky. 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 (kromě smrti člena voleného orgánu) 
uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí nebo vlastní 
rezignací člena výboru. 

 
V. 

Členská schůze 
1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. 
Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období 
následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí 
zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. 
Do její působnosti tak náleží: 
a) určení hlavní činnosti spolku; 
b) rozhodování o změně stanov spolku; 
c) stanovení výše a platnosti zápisného a členských příspěvků spolku;  
d) schvalování výsledku hospodaření spolku; 
e) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období 
předkládané výborem; 
f) volba a odvolání členů výboru a členů kontrolní a revizní komise; 
g) hodnocení činnosti orgánů spolku i jejich členů; 
h) rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku; 
ch) rozhodování o vyloučení člena spolku za podmínek daných těmito stanovami; 
i) schvalování všech vnitřních předpisů spolku, zejména  chovatelského a zápisního řádu, 
organizačního řádu a ostatních pro členy závazných předpisů klubu;  
 
2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez 
zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31.prosinci předchozího kalendářního 
roku, nejpozději však do 31.října každého kalendářního roku. Členská schůze se svolává pozvánkou 
zveřejněnou na internetových oficiálních stránkách spolku, které ke dni schválení stanov mají adresu: 
www.beardedcollie.cz . Pokud dojde v budoucnu ke změně adresy  internetových stránek spolku, bude 
se považovat za řádně zveřejněnou pozvánka zveřejněná na nových webových stránkách spolku se 
změněnou adresou.   O změně adresy však musejí být členové spolku informováni vhodným 
způsobem, a to například na stávající adrese či formou přesměrování na nové stránky spolku. . 
Pozvánka musí vždy obsahovat místo, čas konání a program jednání členské schůze. Pozvánka musí 
být zveřejněna na internetových stránkách spolku nejméně 30 dní před konáním zasedání členské 
schůze.  
 
3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je 
povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 30-ti dnů od doručení žádosti, která musí 
obsahovat uvedení důvodu a program členské schůze. 
 



4. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoliv počtu řádných členů spolku s 
hlasovacím právem.  
 
5. K platnosti jakéhokoliv usnesení členské schůze je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných řádných členů s hlasovacím právem. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako 
bod programu jednání členské schůze, lze jednat a rozhodovat v případě, že s tím vysloví členská 
schůze v průběhu zasedání souhlas.  
 
6. Členskou schůzi řídí předseda spolku nebo pověřený člen výkonného výboru. Předseda vede 
zasedání tak,  jak byl jeho pořad ohlášen ve zveřejněné pozvánce na členskou schůzi, ledaže se členská 
schůze usnese na změně členské schůze nebo jejím  předčasném ukončení v průběhu zasedání členské 
schůze. 
 
7. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30ti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být 
patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla 
přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Vyhotovený zápis bude k nahlédnutí na webových klubových 
stránkách. V případě, že v rámci jednání členské schůze dojde k odvolání stávajících členů výboru, 
jejich povinnost provést zápis nezaniká, pokud však nebude tato povinnost splněna ve lhůtě dle stanov, 
je oprávněn vyhotovení zápisu zhotovit nově zvolený výbor.  
  

 
VI. 

Výkonný výbor 
1. Výkonný výbor (dále jen též „výbor“) řídí činnost Klubu chovatelů Bearded collií,z.s v souladu se 
stanovami a směrnicemi po celé funkční období. 
 
2. Výbor je statutárním orgánem a tvoří jej 7  členů ve složení: 
předseda, místopředseda, jednatel, pokladník, správce plemenné knihy a členové. 
 
3. Výbor řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi a rozhoduje o všech záležitostech, 
pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu. 
 
4. Schází se podle potřeby, minimálně však 4x ročně, na základě pozvánky zaslané poštou nebo e-
mailem jeho předsedou nebo jednatelem. Pozvánka současně musí být zveřejněna ve lhůtě nejméně 10 
dnů předem na internetových stránkách spolku, uvedených v čl. V odst. 2 těchto stanov    s uvedením 
místa a termínu konání schůze výboru. Schůze výboru jsou veřejné a je jich oprávněn se účastnit 
každý člen spolku, na schůze výboru mohou být zváni hosté dle potřeby. Výbor je způsobilý usnášet 
se za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. 
Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina 
jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze. 
 
5. Do výlučné kompetence výboru patří: 
a) svolávat členskou schůzi; 
b) přezkoumávat a schvalovat roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku; 
c) organizovat a řídit činnost spolku; 
d) schvalovat a vydávat vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do 
působnosti členské schůze; 
e) připravovat podklady pro jednání a rozhodování členské schůze; 



f) vést seznam všech členů spolku dle stanov spolku a právních předpisů; 
g) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku vyjma kompetencí, 
které jsou stanovami svěřeny členské schůzi a kontrolní a revizní komisi spolku; 
f) plnit další povinnosti určené výboru těmito stanovami a členskou schůzí; 
 
 
 

VII. 
Předseda 

1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná společně s 
jedním z dalších členů výboru. 
 
2. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku, rozhodnutím výboru a členské schůze a dalšími 
vnitřními předpisy spolku. 
 
3. K výlučným kompetencím předsedy patří: 
a) vedení členské schůze za podmínek daných stanovami spolku, pořízení zápisu z jejího jednání; 
b) svolávání a vedení schůzí výboru; 
 
4. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru. 

 
 

VIII. 
Kontrolní a revizní komise 

1. Kontrolní a revizní komise je tříčlenný kontrolní a revizní orgán spolku ve složení: 
předseda a členové. 
 
2. Členy kontrolní a revizní komise volí a odvolává členská schůze. 
 
3. Členství v kontrolní a revizní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. 
 
4. Úkolem kontrolní a revizní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku 
probíhá v souladu s právními předpisy, stanovami, závaznými předpisy spolku a rozhodnutími členské 
schůze a výboru, či přezkoumání na základě písemného podání člena spolku. 
 
5. Kontrolu a revizi pokladny spolku, pohybů na bankovním účtu spolku a účetních dokladů spolku 
provádí kontrolní a revizní komise nezávisle na ostatních orgánech na základě vlastního rozhodnutí 
kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně. 
 
6. Kontrolní a revizní komise rozhoduje též spory mezi členem a spolkem o placení členských  
příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. 
 
7. Kontrolní a revizní komise je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně dvou členů komise. 
 
8. O výsledku kontroly předá kontrolní a revizní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské 
schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, zjištěné 
nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost, a návrh opatření k nápravě. Předseda je 



povinen zajistit zveřejňování  zpráv kontrolní a revizní komise na internetových stránkách spolku a to 
vždy nejpozději do jednoho týdne po tom, co ji obdrží.  
 
8. Všichni členové a výbor spolku jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a 
poskytovat potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou činnost. 
 
9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své 
písemné vyjádření. 

 
IX. 

Majetek a hospodaření 
1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména: 
a) členské příspěvky 
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní 
c) příjmy vzniklé v souvislosti s vykonáváním hlavní činnosti, zejména v souvislosti s provozováním a 
organizováním akcí a osvětové činnosti 
d) příspěvky a dotace od střešních organizací či jiných subjektů z oblasti stejného zaměření 
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod. 
f) dary 
2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku 
kromě majetku nemovitého i jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, 
rozhoduje výkonný výbor a to v souladu se stanovami spolku, organizačním řádem  a dalšími 
vnitřními závaznými předpisy spolku. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje 
výlučně členská schůze. 
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis 
může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.  
4.V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace 
může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že bude přednostně nabídnut právnické 
osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku. Jestliže spolek obdržel účelově vázané 
plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu, naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního 
zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

 
X. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tyto stanovy spolku byly schváleny členskou schůzí Klubu chovatelů Bearded Collií, z.s. v 
………………………, dne ………………. 
 
2. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy spolku. 
 
3.Tyto stanovy spolku nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich přijetí členskou schůzí spolku.   


