STANOVY MORAVSKOSLEZSKÉHO KLUBU ANGLICKÝCH OHAŘŮ
STANOVY
Moravskoslezského klubu anglických ohařů, z.s.
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I.
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
Název spolku: Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s. (zkratka „MSKAO“), dále ve stanovách jen „klub“
Sídlo spolku: Lešanská 1176/2a, Chodov, 141 00 Praha 4
Územní působnost: Česká republika
IČO: 020 96 927
Klub je dobrovolným, nepolitickým, neziskovým, samosprávným a zájmovým spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a
násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zapsaným ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložce 66156, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání, která v právních
vztazích vystupuje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Účelem klubu je sdružovat osoby, zabývající se kynologií, chovem a výcvikem plemen anglických ohařů, příp. další
zájmovou kynologickou činností.
Klub je členem Českomoravské kynologické jednoty (dále jen „ČMKJ“) která respektuje Mezinárodní kynologickou
federaci (dále jen „FCI“), řídí se také jejími předpisy a je členem Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“),
která zastupuje kynologii České republiky v FCI.

II.
Činnost a úkoly klubu
1. Klub sdružuje chovatele, majitele a další příznivce plemen anglických ohařů s cílem svou aktivní odbornou činností
přispívat ke zkvalitnění jejich chovu a zlepšovat chovnou základnu těchto plemen – anglický setr, gordonsetr, irský
červenobílý setr, irský setr, pointr.
2. Mezi hlavní úkoly klubu patří:
a) provozovat zájmovou kynologickou činnost, výcvik, svody, zkoušky, soutěže a výstavy vedoucí k chovu a lovecké
upotřebitelnosti plemen anglických ohařů v regionálním, národním i mezinárodním významu,
b) napomáhat a usilovat o zušlechťování a rozšiřování plemen anglických ohařů v souladu s utvrzováním jejich
vrozených vlastností a potřebami praktického využití v myslivosti,
c) podílet se na přípravě a výchově rozhodčích pro posuzování exteriéru a výkonu plemen anglických ohařů,
d) vést chovatelskou evidenci a databázi psů, která je výlučným majetkem klubu a je využívána pro naplnění cíle a
potřeb klubu, za účelem vydání průkazu původu,
e) zajišťovat propagaci plemene a chovatelskou činnost,
f) poskytovat rady, pomoc a informace členům klubu, a to především formou internetových stránek a klubového
zpravodaje (Ročenky),
g) sledovat dodržování etiky zacházení se zvířaty dle Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v úplném
znění včetně schváleného Řádu ochrany zvířat, jako prováděcího předpisu Ústřední komise pro ochranu zvířat,
h) spolupracovat s jinými chovatelskými kluby na území ČR a v zahraničí, s uživateli honiteb, ČMKU, ČMMJ, ČMKJ a
FCI.
III.
Členství v klubu
1. Členem může být fyzická osoba, která se zabývá zájmovou kynologickou činností, souhlasí se stanovami klubu a je
starší 15 let, přičemž vznik členství osob mladších 18 let je podmíněn písemným souhlasem zákonného zástupce se
členstvím a stanovami klubu. Tento člen může volit a být volen až po dovršení 18 let.
2. Vznik členství:
a) členství v klubu vzniká na základě schválení písemné přihlášky, adresované výboru klubu, a dále zaplacením
členského příspěvku a vstupního poplatku,
b) součástí každé přihlášky musí být čestné prohlášení zájemce o členství v klubu o tom, že v minulosti nebyl
disciplinárně trestán v rámci kterékoli z organizací sdružených u FCI, a že bez výhrad přistupuje ke stanovám klubu
a dalším předpisům, vydaným orgány klubu,
c) odůvodněných případech může výbor klubu přijetí nového člena odmítnout, toto stanovisko je výbor povinen
odeslat žadateli do 30 dnů od konání nejbližší schůze výboru následující po doručení přihlášky.
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V tomto případě se má za to, že žadateli členství v klubu nevzniklo. Toto odmítnutí je výborem předloženo
nejbližší členské schůzi, kdy v případě nesouhlasu členů klubu může být o přijetí za člena na členské schůzi
hlasováno. Toto rozhodnutí je konečné.
d) o nově přijatých členech informuje matrikář klubu, který vede seznam členů klubu, provádí v něm doplnění a
výmazy členů. Seznam členů je také přístupný v sídle klubu a jednou za 2 roky je uveden v klubovém zpravodaji
(Ročence).
3. Zánik členství:
a) zánikem klubu,
b) úmrtím člena,
c) dobrovolným vystoupením – písemným oznámením výboru. Členství končí dnem doručení.
d) vyloučením pro hrubé a opakované porušování povinností člena,
e) nezaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok ve stanovené lhůtě.
4. Čestné členství:
a) výbor klubu navrhuje čestné členství klubu,
b) schvaluje je členská schůze,
b) čestní členové neplatí příspěvky,
c) nemají právo volit a být voleni,
d) na členské schůzi mají poradní hlas.
5. Výše členských příspěvků:
a) výši členských příspěvků a vstupního poplatku navrhuje výbor klubu,
b) schvaluje je členská schůze.
IV.
Práva a povinnosti členů klubu
1. Práva členů:
a) účastnit se jednání členské schůze klubu,
b) právo volit, být volen a navrhovat kandidáty do orgánů klubu – toto právo přísluší osobám, kteří jsou starší 18 let,
c) podílet se na rozvoji a práci klubu, účastnit se všech akcí pořádaných klubem,
d) podílet se na výhodách, které klub poskytuje svým členům podle stanov, interních řádů a směrnic klubu,
e) nahlížet do důležitých dokumentů klubu, zejména do zápisů orgánů klubu, obdržet zpravodaj klubu (Ročenku),
f) obracet se s návrhy, stížnostmi a dotazy na orgány klubu,
g) podávat odvolání proti rozhodnutí výboru klubu a zprávě kontrolní komise k členské schůzi.
2. Povinnosti členů:
a) dodržovat stanovy, jednací a chovatelský řád klubu, směrnice klubu a ostatní usnesení a opatření orgánů klubu,
b) účastnit se aktivně na práci klubu, plnit úkoly vyplývající z členství v klubu, případně z funkce, která jim byla
svěřena,
c) plnit rozhodnutí a usnesení orgány klubu, řídit se pokyny členů výboru a členů ustanovených komisí,
d) platit včas členské příspěvky a ostatní poplatky v dohodnutých termínech,
e) oznamovat výboru klubu všechny změny dat a údajů vedených v evidenci v klubu a to do 30 dnů od nastalé změny,
f) dodržovat demokratické a humánní soužití členů klubu,
g) hájit dle svých možností zájmy klubu a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy klubu, zdržet se
jakékoliv činnosti, která by mohla poškodit dobré jméno klubu,
h) dodržovat stanovy, směrnice a řády ČMKU, ČMMJ, ČMKJ a FCI,
i) respektovat a dodržovat Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v úplném znění včetně schváleného
Řádu ochrany zvířat, jako prováděcího předpisu Ústřední komise pro ochranu zvířat.
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V.
Orgány klubu
Orgány klubu jsou členská schůze, výbor klubu, 2 odborné komise a to chovatelská komise a výcviková komise a dále
komise s krátkodobou činností.
1. Členská schůze:
a) členská schůze je nejvyšším orgánem klubu a je tvořena shromážděním členů spolku,
b) řádná členská schůze musí být svolána nejméně 1x ročně a svolává ji výbor klubu,
c) mimořádná členská schůze musí být výborem svolána, požádá-li o to alespoň 1/3 všech členů klubu nebo
kontrolní komise,
d) řádnou i mimořádnou členskou schůzi svolává výbor klubu pozvánkou prostřednictvím klubového zpravodaje
(Ročenky) a webu nejméně 30 dnů před jejím konáním. Součástí pozvánky je den, místo a čas konání a návrh
programu schůze schválený výborem klubu.
e) program členské schůze je možno měnit oproti programu v pozvánce na návrh výboru klubu nebo člena klubu
jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů,
f) členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů klubu. Po uplynutí čekací doby 30 minut
od zahájení zasedání, je členská schůze schopná se usnášet bez určení kvora minimálního počtu přítomných
členů, s výjimkou rozhodnutí o zániku klubu,
g) při hlasování o přijetí návrhů nebo usnesení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů fyzicky přítomných členů, bez
možnosti přenesených hlasů.
h) každý člen klubu má 1 hlas, hlasovat může pouze osoba starší 18 let,
i) členskou schůzi řídí člen výboru schválený na začátku schůze, určený zapisovatel pořizuje zápis o průběhu členské
schůze. Zápis obsahuje mimo jiné zejména schválený pořad jednání, stručný popis a usnesení přijatá členskou
schůzí. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda klubu. Přílohou zápisu je prezenční listina přítomných členů
klubu,
j) náklady na účast na členské schůze si hradí každý člen ze svých prostředků,
k) hlavní úkoly členské schůze:
• projednání zprávy o činnosti výboru klubu a kontrolní komise,
• projednání hospodaření klubu,
• stanovení dalších cílů klubu,
• volba a odvolání členů výboru a kontrolní komise,
• schvalování stanov a jejich změn, jakož i procedurálních interních směrnic a řádů,
• rozhodování o odvolání usnesení výboru klubu a kontrolní komise,
• potvrzení výše členských příspěvků, vstupního vkladu a poplatků,
• rozhoduje o vyloučení člena klubu,
• rozhoduje o odvolání se členů klubu proti rozhodnutím orgánů klubu,
• rozhoduje o zániku klubu.
2. Výbor klubu:
a) výbor klubu je statutárním výkonným orgánem klubu, je volen členskou schůzí z řad členů klubu na čtyřleté
funkční období,
b) návrh na volbu členů výboru předkládají členové klubu písemnou formou k rukám předsedy klubu do 28. února,
před řádnou členskou schůzí, svolávanou na měsíc březen každého roku nebo přímo na volební schůzi návrhem
z pléna,
c) výbor má 7 členů, ze svého středu na své prvé schůzi volí předsedu, místopředsedu, jednatele, ekonoma,
matrikáře, tiskového referenta a člena výboru bez funkce. Výbor své členy ze svých funkcí také odvolává.
d) jménem klubu navenek jedná ve všech věcech předseda nebo jednatel, ostatní členové výboru jednají pouze
v rozsahu pověření daného výborem. Všichni členové výboru svým jednáním naplňují usnesení výboru.
e) výbor klubu rozhoduje mezi zasedáními členské schůze o všech záležitostech klubu, pokud nejsou svěřeny členské
schůzi nebo jiným orgánům klubu, zejména:
• zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze a podává jí zprávy o své činnosti,
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• připravuje a svolává členskou schůzi, stanovuje její program, připravuje podklady,
• přijímá přihlášky nových členů, vede členskou evidenci, navrhuje výši členských a ostatních poplatků,
• zabezpečuje hospodaření klubu a vede účetní evidenci,
• vede seznam členů a databázi klubu,
• projednává podněty, návrhy a stížnosti členů klubu,
• zajišťuje vydávání zpravodaje (Ročenky) a správu webových stránek klubu,
f) výbor klubu se schází na výborové schůzi, kterou svolává předseda klubu v pravidelných intervalech nebo podle
potřeby, a to na podnět kteréhokoliv člena výboru či předsedů odborných komisí,
g) výbor rozhoduje hlasováním a je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny jeho členů. Každý člen má
jeden hlas, v případě rovnosti hlasů je hlas předsedy klubu rozhodující.
h) k účasti na schůzi výboru klubu se mohou přizvat i další osoby či zástupci jiných spolků, je-li to účelné pro průběh,
závěry a usnesení schůze,
i) právo účastnit se schůze výboru s hlasem poradním mají členové odborných komisí,
j) o jednání výboru se pořizuje zápis, který má výstižně a stručně zachytit průběh jednání a přijetí usnesení. Zápis
podepisuje předseda a zapisovatel. Rozhodnutí výboru má formu písemného usnesení a je součástí zápisu
z jednání výboru.
k) členství ve výboru zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním členskou schůzí nebo doručením písemného
oznámení o odstoupení,
l) v případě ukončení činnosti voleného člena výboru v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu, je na návrh
výboru klubu kooptován náhradní člen, který převezme veškerou činnost spojenou s výkonem funkce do další
členské schůze. Členská schůze potvrdí jeho další setrvání ve funkci do konce volebního období nebo zvolí jiného
člena.
m) počet členů výboru volených členskou schůzí, nesmí klesnout pod poloviční počet členů výboru. Výbor může
kooptovat maximálně 3 členy. Klesne-li počet členů výboru pod 4 členy, musí být svolána mimořádná členská
schůze pro doplnění členů výboru klubu.
n) předseda klubu zodpovídá za činnost klubu, kterou naplňují členové výboru a jsou svou činností zodpovědni
předsedovi a členské schůzi. Výkon funkcí členů výboru je vázán dohodou zvoleného výboru a upravuje jej jednací
řád klubu.
3. Kontrolní komise:
a) kontrolní komise je kontrolním orgánem klubu. Kontrolní komise je volena členskou schůzí a funkční období je
čtyřleté. Kontrolní komise má předsedu a členy. Kontrolní komise se zodpovídá ze své činnosti členské schůzi.
b) kontrolní komise má 3 členy a ze svého středu na své prvé schůzi volí předsedu. Kontrolní komise také předsedu
ze své funkce odvolává.
c) kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření a činnosti klubu včetně odborných komisí a komisí s krátkodobou
činností, šetří podání členů klubu.
d) kontrolní komise spolupracuje s kontrolními orgány ČMKU a ČMKJ,
e) zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, výbor klubu, příslušné komise nebo i
jednotlivého člena klubu.
f) předseda kontrolní komise se zúčastňuje jednání výboru klubu s poradním hlasem,
g) v případě ukončení činnosti voleného člena kontrolní komise v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu,
je zbývajícími členy kontrolní komise kooptován náhradní člen, který převezme veškerou činnost spojenou s
výkonem funkce do další členské schůze. Členská schůze potvrdí jeho další setrvání ve funkci do konce volebního
období nebo zvolí jiného člena.
h) počet členů kontrolní komise volených členskou schůzí, nesmí klesnout pod poloviční počet. Kontrolní komise
může kooptovat maximálně 1 člena. Klesne-li počet členů kontrolní komise pod 2 členy, musí být svolána
mimořádná členská schůze pro doplnění členů kontrolní komise.
4. Chovatelská komise:
a) chovatelská komise je odbornou komisí MSKAO. Je jmenována výborem klubu.

4.

STANOVY MORAVSKOSLEZSKÉHO KLUBU ANGLICKÝCH OHAŘŮ
b) chovatelská komise má funkci usměrňování chovu tak, aby byl naplněn článek II. odst. 2 písm. b) stanov klubu, tj.
zušlechťování a rozšiřování plemen anglických ohařů v souladu s utvrzováním jejich vrozených vlastností a
potřebami praktického využití v myslivosti,
c) chovatelská komise je členem organizačního výboru klubových výstav,
d) chovatelská komise se zodpovídá výboru klubu, který ji jmenuje i odvolává,
e) chovatelská komise má hlavního poradce chovu. Je jmenován výborem klubu, v chovatelské radě má rozhodující
hlas v případě rovnosti hlasů. Jmenování hlavního poradce chovu je dáno na vědomí členské schůzi. Na výborové
schůzi klubu má hlas poradní.
f) poradci chovu pro jednotlivá plemena jsou jmenováni výborem klubu, jsou členy chovatelské komise s hlasovacím
právem. V případě rovnosti hlasů má hlavní poradce chovu hlas rozhodující. Jmenování poradců chovu dáno na
vědomí členské schůzi.
g) v případě ukončení činnosti hlavního poradce chovu nebo některého z poradců chovu z jakéhokoliv důvodu, je
jmenován výborem klubu nový poradce.
5. Výcviková komise:
a) výcviková komise je odbornou komisí MSKAO a je jmenována výborem klubu,
b) výcviková komise plánuje a organizuje klubové zkoušky a soutěže tak, aby umožnila projevit vrozené vlastnosti
anglických ohařů a podporovala jejich uplatnění v praktické myslivosti,
c) výcviková komise se zodpovídá výboru klubu, který ji jmenuje i odvolává,
d) výcvikář klubu je předsedou výcvikové komise s rozhodujícím hlasem v případě rovnosti hlasů. Je jmenován
výborem klubu a na schůzi výboru klubu má hlas poradní. Jeho jmenování je dáno na vědomí členské schůzi.
e) členové výcvikové komise jsou jmenováni výborem na návrh výcvikáře a mají ve výcvikové komisi právo hlasovací,
f) v případě ukončení činnosti výcvikáře nebo člena výcvikové komise z jakéhokoliv důvodu, je jmenován výborem
klubu nový výcvikář nebo člen této komise.
6. Komise s krátkodobou činností jsou zřizovány výborem klubu pro specifické účely.
7. Funkce členů klubu na členské schůzi, ve výboru, kontrolní komisi, chovatelské a výcvikové komisi a komisí s
krátkodobou činností jsou čestné. Náklady spojené s výkonem funkce jsou hrazeny dle možností rozpočtu klubu, a to
podle platných klubových normativů.
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VI.
Seznam členů
Klub vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam. Seznam členů klubu je veden v písemné, tak i
v elektronické podobě, která slouží jako záloha dat.
Údaje ze seznamu členů klubu jsou využívány pro potřeby interního chodu klubu. Za zpracování, evidenci, ochranu a
bezpečné uložení seznamu je zodpovědný výbor.
Člen klubu uděluje výboru klubu, podle Zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění a podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR), v platném znění, souhlas se
zpracováním osobních údajů a to i po dobu jednoho roku od zániku členství. Tento souhlas uděluje písemně.
V seznamu členů se o členovi vedou tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, poštovní a
elektronická doručovací adresa, telefonní kontakt, rok vzniku členství ve klubu.
Člen je povinen oznámit výboru klubu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu
poté, co změna nastala.
Seznam členů je zpřístupněn pouze členům klubu, a to u matrikáře klubu a v sídle klubu nebo v jiném místě, které
určí výbor.
Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od klubu na jeho náklady potvrzení s výpisem ze Seznamu členů
obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly na základě žádosti člena změněny nebo
vymazány. Na místo zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, manželka, dítě nebo rodič, a není-li
žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.
VII.
Hospodaření klubu

1. MSKAO je neziskovou organizací. Klub má své příjmy a výdaje, o kterých vede ekonom klubu průkaznou a přehlednou
účetní evidenci v souladu s platnými zákony.
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2. Příjmy klubu jsou:
a) členské příspěvky a vstupní vklady,
b) poplatky za chovatelskou činnost,
c) poplatky za výcvikovou činnost,
d) jiné příjmy,
e) sponzorské příspěvky.
3. Výdaje klubu jsou:
a) členské příspěvky a poplatky ČMKJ,
b) náklady spojené s činností výboru klubu, komisí a se svoláním členské schůze,
c) náklady spojené s konáním zkoušek z výkonu, výstav a svodů,
d) náklady spojené s tiskem Klubového zpravodaje (Ročenky), propozic a ostatního propagačního materiálu, nákup
darů a věcných cen,
e) poskytnutí příspěvků na reprezentaci MSKAO na mezinárodní či národní úrovni.
4. Veškeré finanční prostředky klubu, jakož i jakýkoliv zisk z činnosti klubu, lze použít pouze pro financování činnosti a
správy klubu.
VIII.
Zánik klubu
1. O ukončení činnosti klubu rozhoduje členská schůze nebo hlasování členské základny elektronicky minimálně
dvoutřetinovou většinou hlasů členů. Schůze současně rozhodne o majetkovém vypořádání.
2. Ukončení činnosti nastává:
a) sloučením s jiným klubem,
b) rozdělením klubu,
c) dobrovolným ukončením činnosti.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí, t. j. dnem 8.3.2020. Tím se ruší doposud platné
stanovy v úplném znění.
2. Není-li těmito stanovami upraveno jinak, řídí se klub dále příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.
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