Stanovy Spolku chovatelů Slovenských čuvačů
(IČ 64330265)
Úplné znění stanov Spolku chovatelů Slovenských čuvačů odpovídající podřízení se zákonu č. 89/2012 Sb. jako celku.
S ohledem na to, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) s
účinností od 1. 1. 2014 zrušil zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a zcela jej svojí úpravou nahradil, Spolek
chovatelů Slovenských čuvačů, se sídlem Lidická 697/13, Brno - Veveří, PSČ 602 00, IČ 64330265, zapsaný u
Krajského soudu v Brně, v oddíle L, vložce 584 (dále jen „Spolek“) vydává toto úplné znění stanov (dále jen
„Stanovy“) odpovídající podřízení se NOZ jako celku. Spolek je nyní spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. NOZ
a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a
neziskovou organizací založenou za účelem naplňování společného zájmu. Vnitřní organizace Spolku, práva a
povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí tímto úplným zněním Stanov, které je uloženo v sídle Spolku a
příslušné Sbírce listin rejstříkového soudu.
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Název Spolku zní Spolek chovatelů Slovenských čuvačů. Používaná zkratka je „SCHSČ“.
Sídlo Spolku je na adrese Lidická 697/13, Brno - Veveří, PSČ 602 00.
Identifikační číslo Spolku je 64330265.
Spolek vznikl zápisem do příslušné evidence Ministerstva vnitra ČR dne 2. 1. 1991.
Od 1. 1. 2014 je Spolek evidován u Krajského soudu v Brně v oddíle L, vložce 584.
Spolek je založen na dobu neurčitou.
Územní působnost Spolku:
a)
Činnost Spolku je omezena hranicemi České republiky.
b)
Územní působností však není dotčeno právo Spolku vstupovat do národních a mezinárodních
kynologických organizací.
Poslání a cíle Spolku jsou zejména následující:
a)
Sdružovat chovatele a příznivce plemene Slovenský čuvač (dále jen „Plemeno“).
b)
V souladu s platnými standardy FCI a Chovatelským řádem ČMKU řídit chov Plemene, starat se o
udržení a zlepšení jeho genofondu, o zachování jeho povahových a exteriérových vlastností.
c)
Rozvíjet a propagovat chov a výcvik jedinců Plemene s průkazy původu akceptovanými FCI.
d)
Vytvářet podmínky pro rozvoj chovu a činnosti Spolku na demokratických principech.
e)
Stanovit podmínky chovnosti.
f)
Neustále rozšiřovat členskou základnu.
g)
Spolupracovat s ostatními chovatelskými sdruženími v ČR a zahraničí.
h)
Spolupracovat s ostatními fyzickými a právnickými osobami při chovu psů a při pořádání
kynologických akcí.
i)
Pořádat akce za účelem propagace Plemene, jako zejména výstavy, chovné svody či zkoušky z výkonu
psů.
j)
Vzdělávat své členy v kynologii, zejména prostřednictvím periodika, elektronických médií a vlastní
publikační činnosti.
k)
Umožnit vyškolení posuzovatelů z řad členů a chovatelů Spolku a navrhovat čekatele na funkci
rozhodčích pro posuzování exteriéru.
l)
Zajišťovat evidenční a dokumentační činnost potřebnou pro chov psů s průkazem původu a
administrativu Spolku.
m)
Propagovat chovatelské výsledky členů Spolku.
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Spolek nesleduje podnikatelské cíle a osoby v něm sdružené nesmějí provozovat činnosti, které nejsou v
souladu s předpisy a ustanoveními FCI a ČMKU.
Spolek neručí a nenese odpovědnost za jednotlivé chovatele a jejich odchovy, pouze sdružuje jednotlivce.
Žádná z činností uvedených v čl. 1.8 těchto stanov není podnikáním ani výdělečnou činností. Jestliže Spolek
dosáhne z těchto činností případného zisku, lze tento použít zejména k pokrytí nákladů na činnost dle 1.8.
Činnosti uvedené v čl. 1.8 těchto stanov jsou financovány zejména z členských příspěvků, grantů či
sponzorských darů.
Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno se značnými náklady, může Spolek vykonávat i
hospodářské, či jiné vedlejší výdělečné činnosti, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem
hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolku používá především k podpoře hlavních
činností dle 1.8 těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní administrativu.
Členství
Členství ve Spolku je dobrovolné a není na něj právní nárok. Členství se váže na osobu člena, je
nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jejího právního nástupce.
Členem Spolku může být státní příslušník ČR a stejně tak i cizí státní příslušník.
Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let bez ohledu na své pohlaví, vyznání, politické a
sociální zařazení, národnost, rasu a státní příslušnost, která je majitelem, chovatelem nebo držitelem
Plemene a dále každý, kdo je příznivcem Plemene.
Nezletilý, starší 15-ti a mladší 18-ti let, se může stát členem Spolku se souhlasem svého zákonného zástupce,
nemá však aktivní, ani pasivní volební právo, jeho členství je v tomto případě pouze mimořádné.
Výbor Spolku je oprávněn odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru výboru,
že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání Spolku, zejména z
důvodů předchozího vyloučení ze Spolku za chovatelské přestupky a jiná provinění proti předpisům Spolku
nebo známé jednání žadatele, které by mohlo vést k narušení soužití ve Spolku, případně poškodit jeho
jméno nebo oprávněné zájmy na veřejnosti. Výbor o tomto rozhodnutí následně informuje nejbližší členskou
schůzi.
Členem Spolku se může stát i právnická osoba se sídlem na území ČR. Právnickou osobu pak zastupuje její
statutární orgán, neurčí-li sama jiného zástupce.
Členství ve Spolku vzniká potvrzením o přijetí vyplněné registrační přihlášky.
Člen může být registrován ve více kynologických organizacích i ve více organizacích zabývající se chovem
Slovenských čuvačů s tím, že odchovy zapisuje do plemenné knihy pouze v jedné organizaci, a to v té, pro
kterou se rozhodne.
Druhy členství.
a)
Řádné členství
Řádné členství v délce trvání jednoho kalendářního roku vzniká zaplacením členského ročního
příspěvku ve stanoveném termínu a u nových členů zároveň potvrzením o přijetí vyplněné registrační
přihlášky.
b)
Mimořádné členství
Týká se pouze vybrané skupiny členů - nezletilých. Členství v délce jednoho kalendářního roku vzniká
zaplacením členského ročního příspěvku ve stanoveném termínu a u nových členů zároveň
potvrzením o přijetí vyplněné registrační přihlášky.
c)
Čestné členství
Toto členství je udělováno členskou schůzí osobě, která se mimořádně zasloužila o Plemeno, Spolek
či kynologii jako takovou. Návrh na udělení čestného členství předkládá výbor členské schůzi. Čestný
člen nehradí příspěvky a má stejná práva i povinnosti jako řádný člen Spolku.
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Pozastavení členství.
Výbor může pozastavit členství ve Spolku do nejbližší členské schůze a věc předložit schůzi k projednání a
dalšímu rozhodnutí:
a)
Pro porušení členských povinností.
b)
Pro jednání proti zájmům Spolku, přestože člen byl na tuto skutečnost písemně výborem upozorněn
a vyzván ke sjednání nápravy.
c)
Výzva není vyžadována a členství je pozastaveno s okamžitou platností a bez předešlého písemného
upozornění, jestliže jednání člena způsobilo Spolku zvlášť závažnou újmu a je patrné, že porušení
nelze nijak odčinit, a to zejména v případě:
I.
ubližování jiným osobám nebo skupinám osob na základě příslušnosti k jinému národu,
etnickému původu, kultuře, barvě pleti nebo původu;
II.
propagace nezákonných spolků a organizací;
III.
jakékoliv formy realizace, organizování či účasti na zápasech se psy nebo na zápasech psů s
jinými živými tvory;
IV.
provozování chovu za účelem, který je v rozporu se zaměřením Spolku (zejména jde-li
prokazatelně o velkochov na prodej bez ohledu na kvalitu chovu);
V.
úmyslného fyzického poškození svého psa, či psa jiného člena Spolku;
VI.
zneužití členství ve Spolku pro podvody a špatnou reprezentaci Spolku svým chováním na
veřejnosti;
VII.
zatajování nebo uvádění nepravdivých významných skutečností v oblasti chovu prováděného
členem;
VIII.
šíření nepravdivých informací o členech Spolku a jejich chovatelských aktivitách;
IX.
aktivního verbálního, či fyzického projevu agrese vůči členům Spolku;
X.
jakéhokoliv formy šikany.
d)
Při pozastavení členství nelze využívat výhod členů Spolku včetně chovu. Pokud bylo členství
pozastaveno v době březosti feny, bude tento vrh zapsán za podmínek členství.
e)
Pozastavení členství je platné do členské schůze, která rozhodne o pokračování pozastavení členství,
vyloučení člena nebo zrušení pozastavení.
Zánik členství.
Členství zaniká:
a)
Dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného nebo e-mailového
oznámení o ukončení členství na adresu Spolku.
b)
Úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého.
c)
Zánikem Spolku.
d)
Rozhodnutím členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s ustanovením §
3045 odst. 1 NOZ.
e)
Neobnovením členství, tj. nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu. Členství v
tomto případě zaniká po uplynutí lhůty stanovené písemným nebo e-mailovým upozorněním na
nezaplacení členského příspěvku, který nebyl uhrazen v řádném termínu.
f)
Vyloučením člena. Členská schůze má právo vyloučit člena, kterému bylo pozastaveno členství dle čl.
2.10.
Čestné členství zaniká odejmutím čestného členství na základě rozhodnutí členské chůze.
Práva a povinnosti řádných a čestných členů Spolku jsou zejména:
a)
Účastnit se členské schůze a volit do všech orgánů Spolku ode dne dovršení 18-ti let věku.
b)
Kandidovat a být volen do všech orgánů Spolku při splnění podmínky trvání řádného členství v
minimální době nepřetržitého členství v posledních třech letech před volbami a zároveň řádného
plnění povinností člena, případně člena výboru.
c)
Předkládat připomínky a návrhy k činnosti Spolku orgánům Spolku.
d)
Předkládat návrhy pro jednání na členskou schůzi nejpozději 15 dní před konáním schůze.
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Účastnit se všech akcí pořádaných Spolkem; takovou akcí není jednání výboru.
Využívat služeb a výhod Spolku.
Obracet se s dotazy, náměty, připomínkami na orgány Spolku.
Obracet se se stížnostmi na orgány Spolku a být informován o způsobu jejich vyřízení.
Být informován o činnosti Spolku prostřednictvím webových stránek Spolku.
Užívat všechen majetek Spolku v souladu s příslušnými normami.
Zapisovat svoje odchovy do plemenné knihy ČMKU, pokud tyto odchovy splňují chovatelské normy
platné v ČMKU a v FCI a Zápisní řád Spolku.
l)
Prostřednictvím plemenné knihy ČMKU obdržet na svoje odchovy průkazy o původu uznané FCI.
m)
Každý řádný člen se může při výkonu svých práv nechat zastoupit, a to i pro volby orgánů Spolku. Pro
zastoupení na jednání členské schůze musí svému pověřenému zástupci udělit plnou moc. Tato plná
moc je časově omezená jen na dobu konání členské schůze. Rozsah plné moci musí být uveden
srozumitelně tak, aby nevznikly pochybnosti o šíři jejího oprávnění.
Práva a povinnosti mimořádných členů Spolku jsou zejména:
a)
Obracet se s dotazy a stížnostmi na orgány Spolku.
b)
Být informován o veškeré činnosti Spolku prostřednictvím webových stránek Spolku.
c)
Předkládat připomínky a návrhy k činnosti Spolku orgánům Spolku.
d)
Účastnit se všech akcí pořádaných Spolkem, takovou akcí není jednání výboru.
Povinnosti všech členů Spolku jsou zejména:
a)
Dodržovat stanovy Spolku, jeho další předpisy a řády vydané Spolkem.
b)
Dodržovat předpisy FCI a ČMKU.
c)
Chránit a zachovávat dobré jméno Spolku.
d)
Hlásit do 30 dnů změny mající vliv na členství, včetně změny doručovací adresy.
e)
Platit řádně a včas členské příspěvky.
f)
Podle svých možností a schopností přispívat k plnění cílů Spolku.
g)
Zajistit psům a fenám, kteří jsou v jejich vlastnictví, či držbě, kvalitní zacházení a život v prostředí a
podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav.
h)
Dodržovat rozhodnutí orgánů Spolku.
i)
Řádně předkládat veškeré potřebné doklady týkající se chovu příslušným orgánům Spolku.
Členské příspěvky
a)
Výše, splatnost a podmínky úhrady členského příspěvku jsou blíže určeny aktuálním vnitřním
předpisem Spolku, který je přístupný na webových stránkách Spolku. Členský příspěvek je splatný do
28. 2. daného roku.
b)
Noví členové platí první členský příspěvek poměrnou částí z ročního členského příspěvku, způsob
výpočtu stanoví vnitřní předpis Spolku dle 2.16 a).
Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena evidují následující údaje:
a)
Fyzické osoby: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, e-mail. Právnické osoby:
název, sídlo, IČ, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby ve Spolku, telefonní číslo, e-mail.
b)
Údaje o psech ve vlastnictví, a to zejména jména vlastněných psů a jejich čísla zápisů v plemenné
knize, data narození, bonitačních kódy, údaje nebo dokumentace o zdravotním stavu, průkazy
původu nebo údaje z nich, název chovatelské stanice, výsledky výstav a zkoušek z výkonu.
Zápis do seznamu členů provádí předseda Spolku. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů
ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 30 dnů zjednodušený výpis ze
seznamu členů bez osobních údajů každému členovi, který o výpis požádá. Tento zjednodušený seznam je
zveřejňován na webu Spolku.
Úplný seznam členů je neveřejný a slouží pouze pro potřeby Spolku. Seznam členů nesmí být Spolkem
poskytnut třetím osobám či nesmí být žádným jiným způsobem zneužit.
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Orgány Spolku.
Spolek má následující orgány:
a)
Členská schůze a výroční členská schůze.
b)
Výbor.
c)
Kontrolní a revizní komise.
Členská schůze (dále jen „ČLSCH“) je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena shromážděním členů. Jednání
ČLSCH řídí předseda Spolku nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad
ohlášen, ledaže se ČLSCH usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad
zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Spolku oprávněných o ní
hlasovat.
a)
ČLSCH svolává výbor Spolku, nejméně však jedenkrát ročně.
b)
Právo zúčastnit se členské schůze má každý člen Spolku. Právo hlasovat, volit a být volen mají všichni
řádní a čestní členové Spolku, každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na
něm vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání ČLSCH,
požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž
prozrazení by Spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
c)
O konání ČLSCH (datum, místo) informuje výbor nejméně 30 dní před termínem konání všechny
členy Spolku prostřednictvím webových stránek Spolku.
d)
Program ČLSCH musí být předem zveřejněn na webové stránce Spolku, nejméně 7 dnů před
stanoveným konáním ČLSCH.
e)
Mimořádné svolání ČLSCH je možné, požádá-li o to alespoň 51% řádných členů Spolku písemnou
žádostí předsedovi, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze.
f)
Usnášeníschopnost a pravidla přijetí usnesení ČLSCH se řídí ustanoveními §252 a §257 zákona
89/2012 Sb. v platném znění v době konání ČLSCH.
Členská schůze:
a)
Rozhoduje o změně Stanov.
b)
Určuje hlavní zaměření činnosti Spolku.
c)
Stanoví změny ve výši členských příspěvků a termín jejich splatnosti.
d)
Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období od předešlé ČLSCH předkládané
výborem.
e)
Schvaluje plán realizace zásadních úkolů Spolku na další období.
f)
Rozhoduje o vyloučení člena, kterému bylo členství pozastaveno výborem.
g)
Schvaluje či reviduje řády a další předpisy upravující podrobnosti činnosti Spolku.
h)
Je oprávněna navrhnout odvolání člena výboru nebo kontrolní a revizní komise z výkonu funkce před
uplynutím volebního období, pokud porušil svoje povinnosti.
i)
Jedná a rozhoduje o dalších návrzích členů Spolku hlasováním.
j)
Rozhoduje o dobrovolném rozpuštění Spolku.
Výroční členská schůze - ČLSCH je jedenkrát za 5 let schůzí výroční, která plní ustanovení 3.3 a dále:
a)
Volí přímou volbou nejprve předsedu Spolku, následně poradce chovu a následně jednatele, a to na
další období 5 let.
b)
Volí další dva členy výboru.
c)
Volí kontrolní a revizní komisi.
d)
Je oprávněna vybrat z členské základny přítomných členů Spolku komisi pro přípravu usnesení a zápis
ČLSCH (3členy) a sčítací komisi (3 členy), které pracují v souladu s Jednacím řádem; také volební
komisi (3členy), která pracuje v souladu s Volebním řádem Spolku.

3.5

3.6

Výbor je druhým nejvyšším výkonným orgánem Spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami, řády a
předpisy schválenými ČLSCH po celé funkční období.
a)
Výbor je kolektivním orgánem tvořeným pěti členy: předsedou, jednatelem, poradcem chovu a
dvěma dalšími členy.
b)
Funkční období členů výboru je pětileté.
c)
Výbor Spolku zasedá podle potřeby, nejméně 1x ročně. Je způsobilý usnášet se za přítomnosti 3/5
jeho členů.
d)
Členství ve výboru je neslučitelné s členstvím v jiných volených orgánech Spolku.
e)
Funkce členů výboru jsou čestné a náklady spojené s výkonem těchto funkcí jsou hrazeny z rozpočtu
Spolku v rámci obecně platných předpisů.
f)
Člen Spolku, který přestal vykonávat svoji funkci ve výboru, je povinen vydat nejpozději do 4 týdnů
ode dne skončení výkonu funkce k rukám předsedy Spolku dokumenty a další náležitosti spojené s
výkonem své funkce. Převzatou agendu od odstupujících funkcionářů je předseda Spolku povinen
předat příslušnému novému funkcionáři do 14-ti dnů ode dne jeho zvolení. V případě, že přestane
vykonávat svou funkci předseda, je povinen vydat nejpozději do 4 týdnů ode dne skončení výkonu
funkce k rukám jednatele Spolku dokumenty a další náležitosti spojené s výkonem své funkce.
Mezi hlavní činnosti výboru patří zejména následující:
a)
Svolávat řádnou a výroční ČLSCH.
b)
Svolávat mimořádnou ČLSCH, a to nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti uvedeného
počtu řádných členů se zveřejněním obsahu uvedeného důvodu a programu mimořádné členské
schůze.
c)
Uzavírat smlouvy za účelem chovu a propagace Slovenských čuvačů.
d)
Zpracovávat a schvalovat vnitřní předpisy Spolku.
e)
Zřizovat odborné komise a jmenovat jejich členy.
f)
Zpracovávat koncepci chovu Plemene a určovat chovné podmínky.
g)
Vybírat čekatele na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru.
h)
Navrhovat zasloužilé členy na čestná uznání a tato slavnostně předávat na ČLSCH.
i)
Navrhovat rozhodčí pro posuzování exteriéru na oblastní, národní, speciální a mezinárodní výstavy.
j)
Vést evidenci a administraci Spolku, vybírat členské příspěvky.
k)
Hospodařit s prostředky Spolku prostřednictvím osoby zodpovědné za vedení účetnictví, kterou si
zvolí ze svého středu.
l)
Jmenovat redakční radu, pokud Spolek publikuje.
m)
Přijímat členy Spolku a rozhodovat o pozastavení činnosti člena.
n)
Řídit činnost Spolku mezi ČLSCH.
o)
Zajišťovat archivaci písemností.
p)
Uveřejňovat zprávu kontrolní a revizní komise na webových stránkách Spolku, a to v celém jejím
znění, včetně případných příloh.
q)
Nejméně 1x ročně předkládat kontrolní a revizní komisi ke kontrole výpisy z elektronického
bankovnictví a zápisy z výborových schůzí za uplynulé období.
r)
Přijímat a řešit stížnosti na členy Spolku a stížnosti členů Spolku na činnost členů volených orgánů.
s)
Zveřejňovat text stížností týkajících se porušení stanov a dalších předpisů Spolku, spolu s
předloženými důkazy stěžovatele, na webových stránkách Spolku, a to po vyřízení stížnosti na
nejbližší schůzi formou zápisu.
t)
Vést neveřejný seznam členů s tím, že zápisy týkající se členství osob ve Spolku budou provedeny bez
zbytečného odkladu po té, co dojde k rozhodné skutečnosti.

3.7

3.8

3.9

Předseda Spolku:
a)
Předseda je nejvyšším výkonným představitelem Spolku a je volen ČLSCH přímou volbou.
b)
Předseda zastupuje Spolek a je oprávněn jednat jménem Spolku samostatně.
c)
Funkční období předsedy končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi, které je nutné provést
nejpozději do 14-ti dnů od zvolení nového předsedy.
d)
Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, může pověřit zmocněním k
jednání jménem Spolku v dílčích věcech další osobu formou plné moci, která musí být v takovém
případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné
osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
e)
Předseda Spolku má právo v naléhavém případě navrhnout kooptaci z řad členské základny člena pro
výkon funkce člena výboru, kooptace musí být schválená výborem, zápis z hlasování o kooptaci musí
být zveřejněn na webové stránce Spolku do 14-ti kalendářních dnů. Kooptace člena výboru je
dočasná, zastává plně funkci člena výboru, za kterého byl kooptován. Mandát kooptovaného člena
vyprší na nejbližší ČLSCH, kde může být mandát kooptovaného člena výboru potvrzen. V případě
nepotvrzení mandátu se budou konat řádné doplňující volby člena výboru. Funkční období tohoto
nově zvoleného člena výboru končí současně s funkčním obdobím výboru, do kterého byl takto
dovolen.
f)
Odstoupí-li předseda Spolku, má právo v naléhavém případě navrhnout kooptaci nového člena do
výboru, který po souhlasu všech ostatních členů výboru také přebírá předsednictví. Kooptace člena
výboru je dočasná. Kooptovaný člen zastává plně funkci člena výboru. Mandát kooptovaného člena
vyprší na nejbližší ČLSCH, kde se budou konat řádné doplňující volby člena výboru a také nová přímá
volba předsedy.
Mezi hlavní pravomoci a povinnosti předsedy patří zejména:
a)
Svolávat schůze výboru, stanovit jejich program.
b)
Samostatně jednat a uzavírat smlouvy schválené výborem s nadřízenými orgány.
c)
Z rozhodnutí výboru svolávat ČLSCH a stanovit jejího moderátora nebo vedoucího schůze.
d)
Dohlížet na dodržování stanov a řádů.
e)
Vést členskou evidenci a seznamovat výbor s přihláškami nových členů, evidovat zánik členství.
f)
Zajistit výzvy k úhradě dlužných členských plateb, případně dalších poplatků s určením náhradního
termínu úhrady.
Poradce chovu
a)
Poradce chovu je představitelem Spolku a je volen ČLSCH přímou volbou.
b)
Funkční období poradce chovu končí předáním funkce nastupujícímu poradci chovu. Předání je nutné
provést nejpozději do 14-ti dnů od zvolení nového poradce chovu.
c)
Poradcem chovu může být pouze člen Spolku - chovatel s nejméně pěti odchovanými vrhy plemene
Slovenský čuvač.
d)
Poradce chovu je ustanoven pro kontrolu celkové úrovně chovu a pro instruktáž chovu.
e)
Členové Spolku mají možnost se na poradce chovu obracet se svými chovatelskými záležitostmi ke
konzultacím.
f)
V případě, že poradce chovu přestane být členem Spolku nebo se své funkce vzdá, kooptuje výbor
zastupujícího poradce chovu z ostatních členů Spolku, aby byla zajištěna kontinuita koordinace
chovatelské činnosti. Kooptace člena je dočasná, zastává plně funkci poradce chovu, za kterého byl
kooptován, mandát kooptovaného poradce chovu vyprší na nejbližší ČLSCH; mandát kooptovaného
poradce chovu může být ČLSCH potvrzen, v případě nepotvrzení mandátu se budou konat řádné
doplňující volby; funkční období tohoto nově zvoleného poradce chovu přímou volbou končí
současně s funkčním obdobím výboru, do kterého byl takto dovolen.

3.10

3.11
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3.13

3.14

Mezi hlavní pravomoci a povinnosti poradce chovu patří zejména:
a)
Zodpovědnost za důsledné dodržování podmínek pro chov Plemene po odborné stránce.
b)
Povinnost pravidelně podávat aktuální chovatelské informace, na ČLSCH hodnotit a informovat
souhrnnou zprávou o chovu v uplynulém kalendářním roce.
c)
Vést informace o krytí, vrzích a doporučovat, nikoliv přikazovat a v případech daných Chovatelskou
směrnicí, odsouhlasovat jednotlivá spojení, přičemž předností bude vždy zdraví a nikoliv exteriérový
nedostatek.
Jednatel Spolku
a)
Jednatel Spolku je výkonným představitelem Spolku a je volen ČLSCH přímou volbou.
b)
Jednatel zastupuje Spolek a je oprávněn jednat jménem Spolku samostatně.
c)
Funkční období jednatele končí předáním funkce nastupujícímu jednateli, které je nutné provést
nejpozději do 14-ti dnů od zvolení nového jednatele.
d)
Odstoupí-li jednatel Spolku, má právo v naléhavém případě navrhnout kooptaci nového člena do
výboru, který po souhlasu všech ostatních členů výboru také přebírá funkci jednatele. Kooptace člena
výboru je dočasná. Kooptovaný člen zastává plně funkci člena výboru. Mandát kooptovaného člena
vyprší na nejbližší ČLSCH, kde se budou konat řádné doplňující volby člena Výboru a také nová přímá
volba jednatele.
Mezi hlavní pravomoci a povinnosti jednatele patří zejména:
a)
Samostatně jednat a uzavírat smlouvy schválené výborem s nadřízenými orgány.
b)
Ověřovat usnášeníschopnost ČLSCH.
c)
Vést evidenci přidělených razítek.
d)
Na základě rozhodnutí ČLSCH a výboru schvalovat výdaje z prostředků Spolku a vydávat příkazy k
pokladním operacím.
e)
Vést finanční hospodaření Spolku podle obecně platných právních předpisů.
f)
Přijímat všechny platby a provádět výplaty jménem Spolku.
g)
Spravovat běžný účet a pokladnu Spolku.
h)
Zpracovávat účetní závěrky a připravovat podklady pro zprávu o hospodaření pro ČLSCH.
i)
Předkládat včas a správně daňové přiznání a zajišťovat případné odvody daní.
j)
Provádět včas platby členských poplatků zastřešujícímu kynologickému svazu.
g)
Provádět archivaci a skartaci účetní dokumentace, podle obecně platných předpisů.
Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem Spolku (dále jen „KRK“):
a)
Kontrolní a revizní komise je volena ČLSCH, je tříčlenná a ze svého středu si volí na první společné
schůzi předsedu KRK.
b)
Funkční období KRK je pětileté.
c)
Funkce členů KRK jsou čestné a náklady spojené s jejich činností jsou hrazeny v rámci obecně
platných předpisů.
d)
Zasedá nejméně 1 krát do roka, z jednání provede předseda KRK zápis.
Mezi hlavní činnosti KRK patří zejména:
a)
Provádět kontroly činnosti Spolku, revizi hospodaření a činnosti odborných komisí nezávisle na
ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí, kdykoliv v průběhu roku.
b)
Nahlížet do všech dokladů Spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
c)
Navrhovat, aby vybraný člen KRK průběžně prováděl kontrolu schválených výdajů v rámci
pravidelných schůzí výboru Spolku.
d)
Předkládat v průběhu roku výboru zprávu o závažných nedostatcích, které při své kontrole zjistil, s
návrhy na opatření nebo kárné postihy.
e)
Pozastavit rozhodnutí výboru, pokud je v rozporu se stanovami a s odůvodněním je vrátit k novému
projednání.
f)
Předkládat návrhy výboru na vyloučení členů ze Spolku za prokázané pochybení v souladu textem
těchto stanov.

g)
h)
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Účastnit se schůzí výboru s hlasem poradním.
Na základě písemného podání člena Spolku nebo vlastního rozhodnutí, přezkoumávat rozhodnutí
výboru, jmenovaných komisí, či ČLSCH, zda byla z formálního hlediska učiněna v souladu se
závaznými předpisy Spolku a nadřízenou legislativou.
i)
Při provádění kontrol je KRK povinen postupovat objektivně a nestranně, zahájení a ukončení
kontroly oznámí KRK předsedovi Spolku bez zbytečného prodlení. Všichni členové Spolku a výbor jsou
povinni s KRK v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat potřebné informace či vysvětlení a
další požadovanou součinnost.
k)
O výsledku kontroly předá KRK do 14-ti dnů předsedovi Spolku a následně ČLSCH písemnou zprávu.
l)
Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné
nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě. Nesouhlasíli odpovědné osoby se závěry KRK, mají právo připojit ke zprávě své písemné vyjádření.
m)
Bude-li člen KRK šířit informace týkající se činností výboru, KRK a Spolku před jejich oficiálním
zveřejněním, bude na tuto skutečnost nejprve výborem písemně upozorněn, proviní-li se opakovaně
bude z KRK vyloučen.
Ukončení a zánik funkce ve výboru či kontrolní a revizní komisi:
a)
Odstoupení musí být oznámeno písemnou formou předsedovi Spolku.
b)
Odvoláním z výboru, KRK, a to v případě prokázaného pochybení, a to vždy v souladu s těmito
stanovami.
Majetek a zásady finančního hospodaření Spolku.
Majetek Spolku je tvořen zejména:
a)
Peněžní hotovostí v pokladně.
b)
Finančními prostředky na bankovním účtu.
c)
Movitými věcmi.
d)
Veškerou chovatelskou a jinou dokumentací vzniklou z činností orgánů Spolku.
e)
Autorskými právy k logu, webové prezentaci Spolku.
f)
Know-how.
Řádnou správu majetku Spolku zabezpečuje výbor prostřednictvím osoby zodpovědné za vedení účetnictví.
Na hospodaření Spolku dohlíží kontrolní a revizní komise.
Zdroje příjmu Spolku jsou:
a)
Členské příspěvky.
b)
Poplatky za služby členům i nečlenům Spolku.
c)
Příjmy z hospodaření s finančními prostředky.
d)
Příjmy z akcí, zejména z výstav a soutěží.
e)
Sponzorské příspěvky, dary a jiné příjmy.
Přístup k bankovnímu účtu Spolku má vždy předseda, jednatel a člen výboru pověřený organizací výstav a
bonitací.
Přístup ke kontrole finanční hotovosti má vždy kontrolní a revizní komise a předseda.
Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností
naplňujících poslání a cíle Spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
Výdaje Spolku tvoří zejména:
a)
Poplatky plynoucí z členství v organizacích.
b)
Náklady spojené s činností výboru a kontrolní a revizní komise.
c)
Náklady spojené s pořádáním akcí Spolku, včetně konání ČLSCH.
d)
Náklady spojené s publikační činností, včetně poštovného.
e)
Náklady spojené se správou genealogie.
f)
Náklady na telefon, poštovné, internet.
g)
Náklady na dotace a jiné výdaje (zejména zdravotních testů, tábory s výcvikem, rozhodčí na
výstavách a akcích, sponzorství schválené ČLSCH).
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Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i
pro členy Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto
ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a
cílů Spolku.
Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku.
Závěrečná ustanovení.
Stanovy jsou uloženy v sídle Spolku, ve sbírce listin Krajského soudu v Brně a na webových stránkách Spolku.
Jsou také k dispozici každému členovi Spolku na požádání.
Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik Spolku a veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i
otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že se některá ustanovení těchto stanov - ať už vzhledem k platnému právnímu řádu ČR, nebo
vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo některá ustanovení chybí, zůstávají
ostatní ustanovení v těchto stanovách v platnosti.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich zápisu do veřejného rejstříku. Nabytím účinnosti těchto stanov
pozbývají účinnosti předchozí stanovy.
Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou
stanovy vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin veřejného rejstříku, v případě rozporů v názorech na
právní výklad textu jsou rozhodující právní normativy ČR.
Toto úplné znění stanov se změnami schválenými na ČLSCH dne 14. 11. 2015 je v rozsahu 10 stran.
Znění těchto stanov je platné dnem 14. 11. 2015 a účinné uložením do sbírky listin.

