JEDNACÍ ŘÁD
MORAVSKOSLEZSKÉHO KLUBU ANGLICKÝCH OHAŘŮ, z.s.
Název: Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s.
Sídlo: Všetičkova 5, 602 00 Brno
Působnost: Česká republika
Předmět činnosti: Kynologie
Organizaci samostatně zastupují: Členové výboru v rozsahu svých funkcí
Správní rok: Kalendářní rok

Čl. 1 Všeobecná část
1.1 Moravskoslezský klub anglických ohařů, dále jen MSKAO, je dobrovolný a samosprávný
svazek členů zabývající se kynologií, chovem a výcvikem plemen anglických ohařů, příp.
další zájmovou kynologickou činností v rámci pravidel FCI, ČMKU, ČMKJ, Stanov klubu,
tohoto řádu a směrnic klubu.
1.2 Jednací řád doplňuje stanovy klubu především v těch ustanoveních, která jsou proměnná.

Čl. 2 Členství
2.1 Členem klubu nemůže být fyzická či právnická osoba, která zprostředkovává obchodování
se psy za účelem trvalého zisku, případně vědomě dodává psy osobám živnostensky
obchodujícím se psy.
2.2 Zájemci o členství v klubu podávají přihlášku matrikáři klubu a jsou přijati výborem
klubu. Matrikář dává nejbližší členské schůzi přijetí nového člena na vědomí. Členové klubu
mohou uplatnit právo výhrady proti novému členu v souladu se stanovami klubu.
2.3 Novému členu je vystavena členská legitimace klubu.
2.4 Přijetí za člena je platné po zaplacení vstupního vkladu a členských příspěvků.
2.5 Členské příspěvky musí být zaplaceny vždy nejpozději do konce kalendářního roku. Je
tolerována přiměřená lhůta nezaplacení příspěvků do výroční členské schůze. Později je člen
vyloučen v souladu s Článkem 3.3 d) Stanov klubu.
2.6 Čestné členství vzniká na návrh výboru klubu, pokud čestný člen vyjádří s tímto
souhlas. V souladu se stanovami, čestný člen neplatí členské příspěvky, nemá právo hlasovací
a nemůže být volen. Na členské schůzi má hlas poradní.

Čl. 3 Orgány klubu
3.1 Členská schůze
Význam členské schůze je dostatečně definován ve Stanovách klubu. Program členské schůze
musí být dán na vědomí členům nejméně 14 dní před konáním schůze uveřejněním na
klubové webové stránce.
3.2 Výbor klubu
Výbor klubu je sedmičlenný. Členové výboru klubu jsou voleni z kandidátů volební schůzí.
Členi si ze svého středu volí předsedu a dohodnou se na obsazení funkcí. V případě rozporu,
se uplatní hlasování.
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Popis jednotlivých činností funkcionářů výboru klubu:
3.2.1 Předseda
a) zastupuje klub a jedná jeho jménem,
b) dbá na plnění všech úkolů klubu,
c) svolává a řídí schůze výboru a podepisuje zápisy ze schůzí klubu a výboru,
d) má přístup k bankovnímu účtu klubu,
e) nejméně jednou za rok předkládá informaci členům klubu na výroční členské schůzi a
prostřednictvím klubového tisku.
3.2.2 Místopředseda
a) zastupuje nepřítomného předsedu nebo jedná z jeho pověření se všemi jeho právy a
povinnostmi,
b) zabezpečuje ve výboru agendu zahraničních styků.
3.2.3 Jednatel
a) zastupuje klub před úřady a právnickými osobami a jedná jménem klubu tak, aby předseda
a místopředseda byli informováni,
c) podepisuje korespondenci klubu v rámci svého zmocnění výborem klubu
d) vede evidenci korespondence a odpovídá za její včasné vyřízení po dohodě s předsedou
příp. místopředsedou klubu,
f) vyhotovuje zápisy z jednání výboru klubu a není-li určeno jinak i členské schůze
klubu,vede evidenci hlasovacích lístků posledních voleb do výboru a kontrolní komise klubu.
3.2.4. Ekonom
a) svou činností se zodpovídá výboru klubu a členské schůzi,
b) vede finanční hospodaření klubu a předkládá výboru, kontrolní komisi a členské schůzi
finanční uzávěrku, kterou také publikuje v klubovém zpravodaji,
c) všechny příjmy a vydání zapisuje do peněžního deníku podle pořadí dokladů,
pořadově číslované,
d) doklady nalepuje a řádně uschovává,
e) přijímá veškeré peněžní hodnoty a provádí výplaty jen se souhlasem předsedy klubu,
f) o všech příjmech a vydáních informuje pravidelně výbor klubu,
g) ve lhůtách stanovených zákonem předkládá finančním úřadům daňová přiznání a
v příslušných lhůtách odvádí daňové splátky,
h) zřizuje otevření bankovního účtu u peněžního ústavu,
i) spolu s předsedou případně dalším určeným členem výboru má dispoziční právo s běžným
účtem,
j) vede příruční pokladnu a odpovídá za pokladní hotovost,
k) má hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky,
l) na základě předpokládané činnosti klubu ve spolupráci s výborem klubu vypracovává
finanční rozvahu pro příští rok, kterou předkládá také členské schůzi,
m) jednou ročně provádí inventarizaci majetku klubu, o výsledku informuje výbor klubu,
n) odpovídá za řádné uložení všech finančních dokladů,
o) některé činnosti ekonoma mohou být výborem přeneseny na jinou fyzickou nebo
právnickou osobu.
3.2.5 Matrikář
a) vede evidenci členů klubu a provádí průběžně aktualizaci adresáře,
b) vede agendu přihlášek nových členů klubu,
c) předává do klubového tisku informace o nově přijatých členech,
d) vede kroniku klubu,
e) nejméně jednou za rok předkládá informaci členům klubu na výroční členské schůzi a
prostřednictvím klubového tisku.
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3.2.6 Tiskový referent
a) odpovídá za vydávání klubového zpravodaje v dohodnutém termínu,
aktivně shromažďuje tiskové příspěvky a zodpovídá za technickou redakci klubového tisku a
webových stránek (www.mskao.cz)
b) nejméně jednou za rok předkládá informaci členům klubu na výroční členské schůzi a
prostřednictvím klubového tisku.
3.2.7 Člen výboru klubu bez funkce
Doplňuje počet členů výboru tak, aby byl liché číslo, je pověřován jednotlivými úkoly dle
potřeby.
3.3 Chovatelská komise
a) je pětičlenná, v jejím čele stojí hlavní poradce chovu,
b) zodpovídá se svou činností výboru klubu,
chovatelská komise se zabývá řízením chovu AO, vychází přitom z platných standardů FCI u
plemen AO se snahou o zachování a prohlubování vrozených a loveckých vlastností AO,
c) provádí namátkové kontroly jednotlivých chovů a dodržování zákona na ochranu zvířat,
d) navrhuje kritéria „Pes roku“ z exteriéru,
e) eviduje chovatelské přestupky a navrhuje jejich řešení,
f) chovatelskou komisi tvoří hlavní poradce chovu a poradci pro jednotlivá plemena.
3.3.1 Hlavní poradce chovu
a) zodpovídá za dodržení hlavního poslání klubu při zkvalitňování chovu dle standardu FCI,
b) zodpovídá za činnost a úroveň chovatelské komise,
c) poskytuje potřebné informace a podklady poradcům chovu,
d) řídí chovatelskou komisi složenou z dalších poradců chovu, má hlas rozhodující,
e) navrhuje v chovatelské radě podmínky pro zařazení do chovu,
f) spolu s chovatelskou komisí a výborem klubu organizuje klubové výstavy a další
chovatelské akce,
g) informuje výbor o činnosti chovatelské rady a členy klubu na výroční členské schůzi a
prostřednictvím klubového tisku,
h) navrhuje čekatele na funkci rozhodčích z exteriéru a sleduje jejich odborný růst.
3.3.2 Poradci chovu pro jednotlivá plemena AO
a) vedou přehledy chovných jedinců a poskytují potřebné informace členům klubu, výboru
klubu a hlavnímu poradci chovu,
b) řídí chov jednotlivých plemen AO, zejména vydávají doporučení pro krytí,
c) v chovatelské radě mají hlasovací právo,
d) nejméně jednou za rok předkládají informaci o stavu chovu jejich plemene členům klubu
na výroční členské schůzi a prostřednictvím klubového tisku.
3.4 Výcviková komise
a) je tříčlenná, v čele výcvikové komise stojí výcvikář, jmenovaný výborem klubu s
rozhodujícím hlasem,
b) výcviková komise organizuje výcvikovou činnost klubu u plemen AO a zabezpečuje
pořádání klubových zkoušek a soutěží,
c) vede evidenci rozhodčích z výkonu, navrhuje čekatele ze svých řad pro funkci
rozhodčího z výkonu místně příslušným OMS ČMMJ,
d) schvaluje rozhodčí z výkonu pro konání zkoušek a soutěží pořádaných klubem a
navrhuje delegaci, kterou provádí kynologické odd. ČMMJ Praha,
e) navrhuje rozhodčí z výkonu pro konání vrcholových akcí ČMKJ, jako jsou soutěže,
zkoušky a memoriály s národním a mezinárodním významem,
f) navrhuje podmínky pro putovní poháry,
g) navrhuje a schvaluje poplatky na zkoušky a soutěže pořádané klubem,
h) navrhuje kritéria „Pes roku“ z výkonu,
i) navrhuje nové rozhodčí zkoušek z výkonu a sleduje jejich odborný růst.
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3.4.1 Výcvikář klubu
a) zodpovídá za správnou funkci výcvikové komise,
b) organizuje spolu s výcvikovou komisí klubové soutěže a klubové zkoušky,
c) vyhodnocuje dokumentaci zkoušek a soutěží,
d) informuje pravidelně výbor klubu o činnosti výcvikové komise a nejméně jednou za rok
předkládá informaci členům klubu na výroční členské schůzi a prostřednictvím klubového
tisku.
3.4.2 Členové výcvikové komise
a) další dva členové výcvikové rady jsou navrženi výcvikářem klubu a schváleni
výborem klubu,
b) svou činností naplňují význam výcvikové komise a mají v ní hlasovací právo.
3.5 Kontrolní komise
a) Kontrolní komise je tříčlenná,
b) členská schůze volí členy kontrolní komise a ti ze svého středu volí předsedu,
c) kontrolní komise je nezávislá a ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi,
d) kontrolní komise pravidelně kontroluje hospodaření klubu, práci výboru i jeho jednotlivých
členů. O kontrolách informuje výbor klubu, nejméně jednou za rok předkládá informaci
členům klubu na výroční členské schůzi a prostřednictvím klubového tisku,
e) kontroluje plnění povinností členů klubu,
f) předseda kontrolní komise se zúčastňuje schůzí výboru s poradním hlasem.

Čl. 4 Finanční hospodaření klubu
a) Klub hospodaří podle předem schváleného rozpočtu,
b) pro potřeby klubu je zřízen u peněžního ústavu běžný účet, případně jiné účty,
c) účetní evidence je řízena podle zákona o účetnictví,
d) dále je finanční hospodaření klubu vedeno dle Čl. 6 schválených stanov klubu,
e) hospodaření klubu sleduje kontrolní komise a informuje výbor klubu i členskou základnu.

Čl. 5 Členská kázeň
Člen klubu je povinen dodržovat stanovy klubu, jednací řád, směrnici 1 o chovných
podmínkách a směrnici 2 o poplatcích v klubu MSKAO. Člen je povinen respektovat usnesení
orgánů klubu. V případě hrubého porušení nebo opakovaných porušení kázně členem klubu
rozhoduje o dalším členství výbor klubu. Opatření proti rozhodnutí členské schůze a výboru
klubu určuje občanský zákoník.

Čl. 6 Platnost Jednacího řádu
Tento jednací řád schválila členská schůze dne 9. 3. 2013 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Tím se ruší Jednací řád ze dne 29. 3. 2008 v úplném znění. Jednací řád může být měněn
pouze usnesením členské schůze.
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