STANOVY
STANOVY EURASIER Klub o.s.
Čl. 1
Název občanského sdružení, jeho účel
1) Název:
Sídlo:
Obvod činnosti:

EURASIER Klub o.s
Kamýk 101, 412 01 Litoměřice
území České republiky

Jménem EURASIER Klubu o.s. (dále jen „EK o.s.“) jsou oprávněni jednat navenek a
podepisovat za něj předseda EK o.s. spolu s dalším členem výboru EK o.s..
Podepisování za EK o.s. se děje tak, že k vypsanému názvu EK o.s. či otisku razítka EK
o.s. připojí svůj podpis předseda EK o.s. a jeden člen výboru EK o.s. s uvedením funkce
ve výboru EK o.s.
EK o.s. je dobrovolným sdružením fyzických osob – a to majitelů, chovatelů a přátel
plemene Eurasier.
Čl. 2
Činnost EK o. s.
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Předmětem činnosti EK o.s. a jejich členů je odborná, společenská a jiná klubová
činnost, zaměřená na podporu čistokrevné plemenitby Eurasierů, a to v rámci
vlastní působnosti či ve spolupráci se subjekty obdobného charakteru v zahraničí.
Je garantem čistokrevné plemenitby Eurasierů v České republice.
V souladu s předpisy Mezinárodní kynologické federace Federation Cynologique
Internationale (dále jen „FCI“), Českomoravské kynologické unie (dále jen
„ČMKU“) a platnými standardy organizuje, řídí a propaguje chov svého plemene
Snaží se o zlepšování plemenné hodnoty chovaných zvířat na základě
nejnovějších poznatků genetiky.
Pořádá bonitace, klubové a speciální výstavy atd.
Provádí kontrolu odchovů, vrhů, způsobu držení chovných zvířat a jejich péče.
Vede veškerou dokumentaci nutnou k chovu plemene Eurasier.
Informuje členy o své činnosti prostřednictvím Zpravodaje.
Vysílá delegáta na valnou hromadu ČMKU.
Členové EK o.s. nesmějí jakoukoliv formou realizovat či podporovat překupnictví
psů (tzn. zejména nákup psů za účelem dalšího prodeje).
Čl. 3
Členství v EK o.s.

1)
2)
3)
4)
5)

Členství v EK o.s. je dobrovolné.
Členem se může stát občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami, zavazuje se
jimi řídit a platit členské příspěvky.
Členy EK o.s. mohou být i cizí státní příslušníci
Členství vzniká zasláním vyplněné přihlášky a zaplacením příspěvků na kontaktní
adresu EK o.s.
Průkazem členství je doklad o zaplacení členského příspěvku.
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Čl. 4
Práva a povinnosti člena EK o. s
1) Člen EK o.s. má tato práva:
a) účastnit se členských schůzí s právem hlasovacím
b) volit a být volen do vedení EK o.s.
c) podílet se na činnosti EK o.s.
d) být volen jako delegát za EK o.s. na valnou hromadu ČMKU
2) Člen EK o.s. je povinen:
a) dodržovat stanovy EK o. s, organizační řád a členskou kázeň
b) účastnit se schůzí a činnosti EK o.s.
c) platiti členské a účelové poplatky
d) oznámit výboru EK o.s. do 14 dnů změny související se členstvím v
klubu (změna jména, adresy apod.).
Čl. 5
Zánik členství v EK o.s
1) Členství v EK o.s. zaniká:
a) vystoupením formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla EK o.s
b) výmazem z evidence při nezaplacení členských příspěvků (po zaplacení
členského příspěvku se členství automaticky obnovuje)
c) úmrtím
d) vyloučením či nepřijetím za člena EK o.s. – rozhodnutím nadpoloviční většiny
členů výboru ze závažných příčin.
2) Závažné příčiny jsou:
a) chování v příkrém rozporu s organizačním řádem, stanovami nebo předpisy
FCI a ČMKU
b) prokázání odchovu bez průkazových štěňat psů, prokázané týrání držených
psů (fyzické či psychické)
c) prokázání, že zájemce o členství nebo člen v EK o.s. již před vstupem do EK
o.s. nebo v průběhu členství narušoval nebo narušuje dobré soužití EK o.s. a
vystupoval nebo vystupuje proti EK o.s. a to jak ústně či písemně. V případě,
že zaplatil členský poplatek, bude mu neprodleně vrácen.
Čl. 6
Orgány EK o.s.
1) Orgány EK o.s. jsou :
a) výroční členská schůze
b) výbor klubu
c) revizní komise
d) poradce chovu
2) Výroční členská chůze je nejvyšším orgánem EK o.s.. Výroční členskou schůzi
svolává vedení EK o.s. 1x ročně minimálně 3 týdny před stanoveným termínem informace ve Zpravodaji. Výroční členská schůze jednou za 5 let volí členy výboru,
revizní komise a zástupce do nadřízených orgánů. Projednává průběžně plnění
plánu činnosti EK o.s., bere na vědomí přijetí nových členů, projednává zprávu o
činnosti za minulé období a schvaluje plán činnosti a rozpočet na další rok.
Schvaluje výši poplatků a pokut. Výroční členská schůze řeší spory vzniklé v EK o.s.
a je kompetentní rozhodnout o změnách stanov . K přijetí návrhů o změně stanov
se vyžaduje 2/3 většina všech přítomných členů.
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3) Výbor klubu (dále též „výbor“) je řídícím orgánem EK o.s.. Je tvořen předsedou,
pokladníkem a dalšími třemi členy. Členové výboru mají právo hlasovací. Schůzí
vedení EK o.s. se může účastnit i člen pověřený revizní funkcí, ale jen s hlasem
poradním. Schůze výboru je svolávána nejméně 2x do roka a je z ní pořízen
písemný záznam se seznamem přítomných. Výbor klubu odpovídá členské schůzi
za plnění plánu činnosti. Stará se o plnění plateb členských a účelových příspěvků.
Hospodaří s prostředky EK o.s.. Dbá na dodržování předpisů FCI a ČMKU. Volební
období výboru je pětileté.
4) Revizní komise je tvořena předsedou revizní komise a dvěma členy. Její členové
jsou voleni a odvoláváni výroční členskou schůzí. Provádí revizi hospodaření a
kontrolu činnosti EK o.s. a výboru. Výsledky kontrol nebo revizí s návrhy na opatření
předává výboru nebo přímo výroční členské schůzi. Předseda revizní komise se
účastní schůzí výboru. Členové revizní komise nemohou být členy výboru. Volební
období revizní komise je pětileté.
5) Poradce chovu může být osoba, která je členem klubu, chová Eurasiery nejméně
5 let a její chovatelská stanice má minimálně 3 vrhy plemene Eurasier. Poradce
chovu volí ustavující členská schůze.
Čl. 7
Finanční hospodaření klubu EK o.s
1) Členem výboru je pokladník. Jeho činnost je kontrolována výroční členskou schůzí.
2) Zdroje příjmů EK o.s. schvaluje nadpoloviční většinou přítomných členů výroční
členská schůze.
3) Zdrojem příjmu EK o.s. jsou :
a) členské příspěvky
b) účelové poplatky
c) hospodářská činnost
d) dary
e) pokuty
4) O pohybu financí musí být vedena pokladní kniha. Pro potřebu EK o.s. je založen
běžný účet.
Čl. 8
Informovanost členů EK o.s.
Výbor klubu je povinen informovat o své činnosti členy EK o.s. průběžně formou
zpravodaje a souhrnně na výroční členské schůzi.
Čl. 9
Řešení sporů a kárná opatření
1) Řešení sporů a kárnou činnost na podnět výboru klubu navrhuje členská nebo
výroční členská schůze a řídí se kárným řádem ČMKU.
2) Za neplnění povinností nebo porušování chovatelských předpisů, stanov EK o.s.
nebo narušování dobrého soužití v EK o.s. mohou být členům EK o.s. uložena
následující kárná opatření:
a) napomenutí – projedná výbor a rozhodne 2/3 většinou svých členů
b) pokuta – projedná výbor a rozhodne 2/3 většinou svých členů
c) zákaz činnosti (dočasně nebo trvale)- na návrh výboru je projednán na
výroční členské schůzi, která rozhodne nadpoloviční většinou
přítomných členů
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d) odvolání z funkce- na návrh revizní komise či výroční členské schůze
rozhodne nadpoloviční většina přítomných členů výroční členské
schůze
e) vyloučením - projedná výbor a rozhodne nadpoloviční většinou svých
členů.
Čl. 9
Zánik EK o.s.
EK o.s. zanikne, rozhodne-li o tom výroční členská schůze 100% hlasů přítomných . Ta
také určí jak naložit s majetkem EK o.s

Stránka | 4

