STANOVY
MORAVSKOSLEZSKÉHO KLUBU ANGLICKÝCH OHAŘŮ, z.s.
Čl. 1 Všeobecná část
1.1 Název: Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s.,
Sídlo: Lešanská 1176/2a, Praha 4
Působnost: Česká republika
Předmět činnosti: Kynologie
Organizaci zastupují: Předseda a jednatel samostatně
1.2 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.
1.3 MSKAO je právnickou osobou, začleněnou do 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.

Čl. 2 Činnost MSKAO
2.1 Činnost členů MSKAO je zaměřena na zájmovou kynologickou činnost, výcvik, svody,
zkoušky, soutěže a výstavy vedoucí k chovu a lovecké upotřebitelnosti plemen anglických
ohařů v regionálním, národním i mezinárodním významu.
2.2 Napomáhá a usiluje o zušlechťování a rozšiřování plemen anglických ohařů v souladu
s utvrzováním jejich vrozených vlastností a potřebami praktického využití v myslivosti.
2.3 Podílí se na přípravě a výchově rozhodčích pro posuzování exteriéru a výkonu plemen
anglických ohařů, vede jejich evidenci.
2.4 Spolupracuje s jinými chovatelskými kluby na území ČR a v zahraničí, s uživateli
honiteb, s MZe ČR, ČMKU, ČMMJ a ČMKJ.

Čl. 3 Členství v MSKAO
Členem může být fyzická osoba, která se zabývá zájmovou kynologickou činností, jak je
uvedeno v čl. 2, odst. 2 stanov
3.1 Přijímání členů
a) přijetí člena se děje na základě odsouhlasené přihlášky, zaplacení členských příspěvků a
vstupního poplatku,
b) členy schvaluje a přijímá výbor klubu, dává na vědomí členské schůzi, v případě
nesouhlasu členů klubu je o novém členu hlasováno,
c) o nově přijatých členech informuje matrikář, který vede seznam členů klubu, provádí
v něm doplnění a výmazy členů. Seznam členů je přístupný na webu klubu a jednou za 2 roky
je uveden v klubovém zpravodaji.
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3.2 Ukončení členství
a) zánikem organizace nebo úmrtím člena,
b) dobrovolným vystoupením,
c) vyloučením pro hrubé a opakované porušování povinností člena,
d) nezaplacením členských příspěvků v přiměřené lhůtě.
3.3 Čestné členství
Výbor klubu navrhuje čestné členství klubu. Čestní členové neplatí příspěvky, nemají právo
volit a být voleni. Na členské schůzi mají poradní hlas.
3.4 Výše členských příspěvků
Výši členských příspěvků a vstupního poplatku navrhuje výbor klubu, schvaluje je členská
schůze a uvádí je Směrnice 2 o poplatcích v klubu.

Čl. 4 Práva a povinnosti člena MSKAO
4.1 Práva členů
Práva řádných členů jsou vázána na dovršení věku plnoletosti:
a) podílet se na rozvoji a práci klubu,
b) právo volit a být volen a navrhovat kandidáty do orgánů MSKAO,
c) podílet se na výhodách, které klub poskytuje svým členům podle stanov, řádů a směrnic
klubu,
d) podávat odvolání proti rozhodnutí výboru MSKAO a zprávě kontrolní komise k členské
schůzi,
e) navrhovat kandidáty do orgánů ČMKJ.
4.2 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) platit včas členské příspěvky do konce kalendářního roku,
d) dodržovat demokratické a humánní soužití členů klubu,
e) dodržovat stanovy, směrnice a řády ČMKU, ČMMJ a ČMKJ,
f) 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.

Čl. 5 Orgány MSKAO
Orgány MSKAO jsou členská schůze, výbor klubu, 2 odborné komise, a to chovatelská
komise a výcviková komise a dále komise s krátkodobou činností.
5.1 Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu.
a) Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů klubu.
Po uplynutí čekací doby 1 hodiny se může členská schůze platně usnášet i při menším počtu
účastníků hlasováním s nadpoloviční většinou hlasů, s výjimkou rozhodnutí o zániku klubu.
b) Členská schůze musí být svolána nejméně 1x ročně a svolává ji výbor klubu
prostřednictvím klubového zpravodaje a webu.
c) Členská schůze musí být svolána, žádá-li o to alespoň 1/3 všech členů klubu nebo kontrolní
komise.
d) Výroční členská schůze je první řádná členská schůze v kalendářním roce, svolaná v měsíci
březnu.
e) Volební členská schůze je výroční členská schůze, na které probíhají volby do orgánů
klubu.
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f) O průběhu členské schůze se pořizuje zápis, který mimo jiné obsahuje schválený pořad
jednání, stručný popis a usnesení přijatá členskou schůzí.
5.1.2 Hlavní úkoly členské schůze:
a) projednání zprávy o činnosti výboru klubu a kontrolní komise,
b) projednání hospodaření klubu,
c) stanovení dalších cílů klubu,
d) volba a odvolání výboru a kontrolní komise,
e) schvalování stanov a jejich změn, jakož i procedurálních interních směrnic a řádů,
f) rozhodování o odvolání usnesení výboru klubu a kontrolní komise,
g) potvrzení výše členských příspěvků, vstupního vkladu a poplatků.
5.1.3 Náklady na účast na členské schůze si hradí každý člen ze svých prostředků.
5.2 Výbor klubu
Výbor klubu je statutárním orgánem klubu. Výbor klubu je volen členskou schůzí a funkční
období je čtyřleté.
a) Výbor je výkonným orgánem klubu mezi členskými schůzemi.
b) Výbor se zodpovídá členské schůzí.
c) V čele výboru je předseda, dalšími členy výboru jsou nejméně místopředseda, jednatel,
ekonom, matrikář a tiskový referent klubu.
d) Návrh na volbu členů výboru předkládají členové klubu písemnou formou k rukám
předsedy klubu do 28. února, před výroční členskou schůzí, jež je schůzí volební.
e) Výbor klubu zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze a podává jí zprávy o
své činnosti. Dále výbor klubu rozhoduje mezi zasedáními členské schůze o všech
záležitostech klubu, pokud nejsou svěřeny členské schůzi nebo jiným orgánům 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) 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.
h) Právo účastnit se schůze výboru s hlasem poradním mají členové odborných komisí.
i) O jednání výboru se pořizuje zápis, který má výstižně a stručně zachytit průběh jednání a
přijetí usnesení. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel.
j) Předseda klubu je volen ze středu zvoleného výboru klubu, je oprávněn jednat jménem
klubu, řídí a organizuje činnost klubu a ze své činnosti se zodpovídá výboru klubu a členské
schůzi. Na schůzi výboru má v případě rovnosti hlasů hlas rozhodující.
k) Výkon ostatních funkcí členů výboru je vázán dohodou zvoleného výboru a upravuje jej
jednací řád klubu.
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.
5.3 Kontrolní komise
Kontrolní komise je dozorčím 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.
a) Kontrolní komise provádí revizi hospodaření a činnosti MSKAO včetně odborných komisí
a komisí s krátkodobou činností.
b) Kontrolní komise spolupracuje s kontrolními orgány ČMKU a ČMKJ.
c) Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor klubu,
d) Předseda kontrolní komise se zúčastňuje jednání výboru klubu s poradním hlasem.
e) V případě ukončení činnosti voleného člena kontrolní komise v průběhu volebního období
z jakéhokoliv důvodu, je na návrh výboru klubu kooptován náhradní člen, který převezme
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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.
5.4 Chovatelská komise
Chovatelská komise je odbornou komisí MSKAO. Je jmenována výborem klubu.
a) Chovatelská komise má funkci usměrňování chovu tak, aby byl naplněn článek 2.2 stanov
klubu, tj. zušlechťování a rozšiřování plemen anglických ohařů v souladu s utvrzováním
jejich vrozených vlastností a potřebami praktického využití v myslivosti.
b) Chovatelská komise je členem organizačního výboru klubových výstav,
c) Chovatelská komise se zodpovídá výboru klubu, který ji jmenuje i odvolává.
d) 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.
e) Poradci chovu pro jednotlivá plemena jsou jmenováni výborem klubu na návrh hlavního
poradce chovu, jsou členy chovatelské komise s hlasovacím právem. Jejich jmenování je
dáno na vědomí členské schůzi.
f) V případě ukončení činnosti hlavního poradce chovu nebo některého z poradců chovu z
jakéhokoliv důvodu, je jmenován výborem klubu nový poradce.
5.5 Výcviková komise
Výcviková komise je odbornou komisí MSKAO a je jmenována výborem klubu.
a) Výcviková komise plánuje a organizuje klubové zkoušky a soutěže tak, aby podporovala
funkci klubu danou článkem 2.2 stanov klubu, tj. umožnila projevit vrozené vlastnosti
anglických ohařů a podporovala jejich uplatnění v praktické myslivosti.
b) Výcviková komise se zodpovídá výboru klubu, který ji jmenuje i odvolává.
c) 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.
d) Členové výcvikové komise jsou jmenováni výborem na návrh výcvikáře a mají ve
výcvikové komisi právo hlasovací.
e) V případě ukončení činnosti výcvikáře nebo členů výcvikové komise z jakéhokoliv
důvodu, je jmenován výborem klubu nový výcvikář nebo člen této komise.
5.6 Komise krátkodobou činností
Komise s krátkodobou činností jsou zřizovány výborem klubu pro specifické účely.
5.7 Funkce členů klubu v orgánech klubu
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 obecně platných předpisů.

Čl. 6 Hospodaření MSKAO
MSKAO je neziskovou organizací. Klub má své příjmy a výdaje.
6.1 Příjmy jsou:
a) členské příspěvky a vstupní vklady,
b) poplatky za chovatelskou činnost,
c) poplatky za výcvikovou činnost,
d) jiné příjmy,
e) sponzorské příspěvky.
6.2 Výdaje jsou:
a) členské příspěvky a poplatky ČMKJ,
b) náklady spojené s činností výboru klubu, komisí a se svoláním členské schůze,
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c) náklady spojené s konáním zkoušek z výkonu, výstav a svodů,
d) náklady spojené s tiskem Klubového zpravodaje, propozic a ostatního propagačního
materiálu, nákup darů a věcných cen,
e) poskytnutí příspěvků na reprezentaci MSKAO na mezinárodní či národní úrovni.

Čl. 7 Ukončení činnosti
O ukončení činnosti MSKAO rozhoduje členská schůze zastoupená 2/3 většinou členské
základny.
Ukončení činnosti nastává:
a) sloučením s jiným klubem
b) rozdělením klubu,
c) ukončením činnosti z vůle členské základny.

Čl. 8 Platnost stanov
Tyto stanovy schválila členská schůze dne 9. 3. 2013 a nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
Tím se ruší doposud platné stanovy v úplném znění. Stanovy mohou být měněny pouze
usnesením členské schůze.
Činnost klubu neurčená těmito stanovami se dále řídí Občanským zákoníkem v rozsahu jeho
platnosti.
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