Stanovy Spolku Cocker Club CZ z.s.

COCKER CLUB CZ

Z.S.

Cocker Club CZ z.s (dále jen „Klub“) je dobrovolným spolkem ve smyslu zákona č.
89/2012 Sb. Občanského zákoníku a sdružuje majitele, chovatele a příznivce plemene
anglický kokršpaněl na území České republiky v rámci pravidel FCI.

I. NÁZEV A SÍDLO
Název: Cocker Club CZ z.s.
Zkrácený název: ECC CZ z.s.
Sídlo: Jungmannova 25, Praha 11525
Korespondenční adresa: Úzká 36, Holasice, 66461 Rajhrad
Obvod působnosti: Česká republika
Osoby, oprávněné jednat jménem Klubu: předseda, jednatel případně další jimi pověřená
osoba na základě plné moci.
(dále jen Klub)

II. STATUT KLUBU

1. Klub je samosprávná, dobrovolná, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace
sdružující členy za účelem naplňování společného zájmu, kterým je :
Chov a propagace plemene “anglický kokršpaněl
2. Klub je ve smyslu ustanovení § 214 násl. zák. č. 89/2012 Sb. A jako takový je
právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání
Vnitřní organizace Klubu, práva a povinnosti členů volených orgánů se řídí těmito
stanovami.

III. CÍL A ČINNOSTI KLUBU

1. Hlavním cílem Klubu je chov a propagace plemene anglický kokršpaněl na základě
standardu s ohledem na zdraví plemene.
2. Klub je členem ČMKJ prostřednictvím zastřešující organizace ČMKU, která je
řádným členem FCI.
3. Klub poskytuje chovatelský servis členům i nečlenům (ošetřeno smlouvou).

IV. ČLENSTVÍ
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1. Členství je dobrovolné.
2. Členem Klubu se může stát každý občan ČR starší 18 let a právnické osoby, které

souhlasí se stanovami a cíli klubu.
3. Členem Klubu se může stát i cizí státní příslušník.

4. O přijetí za člena Klubu rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor klubu.
5. Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením zápisného a členského

příspěvku.
6. Výbor klubu může udělit čestné členství osobám, které se zasloužily o chov.
7. Členské příspěvky musí být zaplaceny do 31.ledna běžného roku.
8. Členství zaniká:
a) Vystoupením člena písemným oznámením výboru klubu.
b) Úmrtím člena.
c)

Zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze

d) Nezaplacením členského příspěvku ve stanovení lhůtě.
e) Zánikem Klubu Cocker Club z.s.
f)

Dokladem členství je členský průkaz vydaný klubem.

9. Při zániku členství není nárok na vrácení členského příspěvku.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

11. Člen Klubu má právo:
a) Účastnit se jednání na členských schůzích.
b) Volit orgány sdružení
c) Být volen do orgánů Klubu, pokud dosáhne věku 18 let s vyjímkou cizích státních
příslušníků.
d) Obracet se na orgány klubu s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
e) Účastnit se klubových akcí (výstavy, zkoušky, setkání apod.)

2. Člen Klubu má povinnost zejména:
a) Dodržovat stanovy a vnitřní řády Klubu.
b) Aktivně se podílet na plnění cílů Klubu.
c) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech Klubu.
d) Platit řádně a včas členské příspěvky stanovené členskou schůzí.
e) Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Klubu.
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f) Hlásit do 30 dnů matrikáři klubu všechny změny mající vliv na členství v Klubu
g) Hlásit poradci chovu změny týkající se jeho chovných jedinců.
h) Členové Klubu nesmějí jakoukoliv formou realizovat či podporovat překupnictví
psů. Zdržet se činnosti, která by poškodila dobré jméno klubu.
i)

Nevyvolávat záměrně konfliktní situace, které se neslučují se stanovami Klubu.

j) Člen Klubu v odůvodněných případech umožní provedení kontroly vrhu – chovu,
v případě neumožnění, může výbor klubu požádat stání veterinární správu o
provedení kontroly vrhu – chovu
k) Využívat k chovu pouze chovné jedince.

3.

Člen klubu je povinen dodržovat organizační a chovatelské normy Cocker Clubu
CZ z.s. Je povinen respektovat usnesení orgánů klubu.

VI. ORGÁNY KLUBU
Orgány Klubu jsou:
a)

Členská schůze

b)

Výbor klubu

c)

Revizní komise

VII. ČLENSKÁ SCHŮZE

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Klubu
3. Členskou schůzi svolává Klub dle potřeby nejméně však 1 x ročně. Musí být
svolána písemně a to 15 dní předem.
4. Výbor klubu svolá mimořádnou členskou schůzi vždy, když ho o to požádá
nejméně třetina členů Klubu.
5. Členskou schůzi svolává výbor klubu.
6. Členská schůze zejména:
a) navrhuje a schvaluje změny stanov
b) schvaluje úkoly Klubu pro příslušné období, výroční zprávu Klubu, rozpočet
a roční závěrku hospodaření,
c) kontroluje plnění usnesení předešlé členské schůze, zprávu o činnosti,
zprávu o hospodaření za minulé období a zprávu revizní komise.
d) volí pro další volební období výbor klubu, revizní komisi.
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e) rozhoduje o počtu členů výboru
f) stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.
g) rozhoduje o zrušení členství,
h) rozhoduje o zrušení klubu
i)

rozhoduje o výši a formě postihu za porušení předpisů klubu

7.

Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

8.

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina pozvaných
členů klubu. Pokud 30 minut po začátku členské schůze není přítomna alespoň
polovina pozvaných členů, může výbor rozhodnout o konání náhraní členské
schůze s nezměněným programem. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje
nadpoloviční většina přítomných členů.

9. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Klubu je přijato, jestliže pro něj hlasují
alespoň
dvě třetiny přítomných členů klubu.

VIII. VÝBOR KLUBU
j)

1. Výbor klubu je výkonným orgánem, který za svou činnost odpovídá členské
schůzi.
2. Výbor klubu řídí činnost klubu v období mezi zasedáními členské schůze.
3. Členství ve výboru vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého
ze členů.
Výbor má nejméně 3 členy, kteří jsou voleni na 4 roky.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti jednatel dle potřeby, nejméně však
jedenkrát ročně.
5. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a jednatele,
b) koordinuje činnost klubu,
c) svolává členskou schůzi,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
e) rozhoduje o přijetí za člena klubu,
f) Kontroluje plnění usnesení předešlé schůze výboru klubu
g) Navrhuje rozpočet a plán činnosti klubu
h) Vede evidenci členské základny, kterou neustále doplňuje
i) Členům klubu poskytuje informace prostřednictvím webových stránek
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j) Schvaluje opatření navržená revizní komisí
k) Za svou činnost je odpovědný členské základně
6. Předseda a jednatel zastupují klub navenek a jednají jeho jménem.
7. Předseda zejména:
a) jedná jménem
místopředsedou

klubu

společně

s jednatelem

případně

zastupujícím

b) mezi zasedáním výboru klubu vyřizuje naléhavé úkoly
c) svolává zasedání výboru klubu
d) dbá na řádné plnění úkolů a tyto kontroluje
e) podepisuje písemnosti zásadní povahy s dalším pověřeným členem klubu
f) podává zprávu o činnosti a hospodaření členské schůzi
g) spolupracuje s poradcem chovu
8. Jednatel zejména:
a) zastupuje spolu s předsedou klub a jedná jménem klubu
b) vyhotovuje zápisy z jednání výboru klubu
c) vede evidenci korespondence a zodpovídá za její včasné vyřízení
d) vede finanční hospodaření Klubu
e) má hmotnou zodpovědnost za svěřené finanční prostředky
f) vede pokladní knihu, vystavuje příjmové a výdajové doklady
g) zodpovídá za řádné vedení a archivaci všech účetních dokladů
h) vždy do 31. ledna běžného roku předá ekonomem vypracovanou roční
uzávěrku a společně s novým rozpočtem předkládá ke schválení výboru
klubu
i)

vede evidenci všech členů klubu v součinnosti s matrikou.

9. Poradce chovu zejména:
a) zodpovídá za hlavní poslání klubu, a to zkvalitňování chovu
b) vede evidenci chovných jedinců
c) povoluje výjimky krytí
d) eviduje krycí listy a kontroluje jejich správnost
e) radí začínajícím chovatelům
f) o své činnosti pravidelně informuje výbor klubu a členskou základnu.
g) spolupracuje s výcvikářem klubu
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10. Výcvikář zejména:
a) organizuje klubové a speciální zkoušky
b) vyhodnocuje zkoušky a soutěže
c) informuje výbor o jedincích se zkouškami a vede jejich evidenci
d) usiluje o zvyšování úrovně loveckých vlastností
e) napomáhá vytvářet podmínky pro rozvoj loveckých vlastností plemene.
11. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
12. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů
má rozhodující hlas předseda.
13. Výboru se zúčastňuje předseda revizní komise s hlasem poradním

IX. REVIZNÍ KOMISE

1. Revizní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí klubu.
2. Ze svého středu volí předsedu.
3. Sleduje dodržování stanov a ostatních vydaných předpisů.
4. Zahájí řízení proti každému členovi, který porušil členské povinnosti.
5. Ze své činnosti podává výboru 1x ročně písemnou zprávu, kterou předkládá
členské schůzi.
6. Veškeré kontroly podloží zápisem.

X. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
1.

Klub hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2.

Zdroji majetku jsou zejména:
a) členské příspěvky
b) Příjmy z chovatelské činnosti
c) Podíl z vydaných průkazů původu
d) dotace a granty
e) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

3. Náklady Sdružení tvoří zejména:
a) Náklady na vedení webu
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b) Náklady na pořádání klubových akcí
c) Náklady potřebné na činnost výboru klubu

4.

Za hospodaření klubu odpovídá výbor klubu, který každoročně předkládá členské
schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

5.

Hospodaření se řídí podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

XI. ZÁNIK KLUBU
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným klubem na základě
rozhodnutí členské schůze.
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
c) v případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na
základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle
jsou blízké cílům klubu

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Klub může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a
jednací řád sdružení.
2. Klub má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s
peticemi.
3. Tyto stanovy jsou platné a nabývají účinnosti dnem rozhodnutí o registraci
Ministerstvem vnitra České republiky.

V ………………………. dne ……………………….

Za přípravný výbor:
……………………………………………………….

