STANOVY DKČR

STANOVY SPOLKU
Dobrman klub ČR z.s.
Název, forma a sídlo
1. Dobrman klub ČR z.s. (dále také spolek) je dobrovolná, nepolitická organizace, sdružující
chovatele, majitele a příznivce plemene dobrman založeným za účelem naplňování cílů a úkolů
dále uvedených v těchto stanovách.
2. Spolčování ve spolku je dobrovolné. Členům spolku nemůže být bráněno ve vystoupení ze spolku.
3. Dobrman klub ČR z.s. je právnickou osobou ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
4. Název obce sídla spolku:
Obec Praha
5. Oficiální webové stránky: www.dobermannclub.cz
Článek 1 - Hlavní úkoly a cíle spolku
a/ usměrňování chovu plemene dobrman v ČR
b/ vedení evidence o chovných jedincích a jejich odchovech
c/ plánovat, případně zajišťovat chovatelské a výcvikové akce plemene
d/ informovat členskou základnu, případně širokou kynologickou veřejnost o činnosti Dobrman klubu
ČR, stavu plemene a jeho propagaci
e/ dbát o zajištění dostatečného množství odborného kádru
f/ navázat spolupráci s ostatními kluby dobrmanů
g/ zajišťovat pro svou činnost potřebné finanční prostředky
h/ podávání kvalifikovaných podnětů příslušným orgánům v případech zjištěného porušení právních
předpisů na ochranu zvířat
Článek 2 - Zásady hospodaření
a) Spolek vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
b) účetním obdobím je kalendářní rok.
c) Spolek vede v souladu s platnou legislativou daňovou evidenci.
Článek 3 - Formy činnosti spolku
1. Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) pořádání akcí sloužících k prezentaci spolku navenek, chovatelských a výstavních akcí
b) pořádání kulturních, společenských a charitativních akcí souvisejících s předmětem činnosti
c) zajišťování volnočasových aktivit pro členy spolku i další zájemce včetně jejich rodinných
příslušníků
d) příležitostná publikační činnost
e) zprostředkování příležitostné výpomoci mezi členy spolku a zájemci o činnost pořádanou spolkem
2. Všechny aktivity uvedené výše budou provozovány jako neziskové, případný výtěžek z kulturních, a
společenských akcí bude použit na činnost spolku.
ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU
Článek 4 - Členství
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba. Možnost vzniku členství osoby, jež není plně
svéprávná, řeší zákon.
2.Členství ve spolku je:
a/ členství řádné
b/ členství čestné
3. Členství čestné může být uděleno těm, kteří se aktivně a dlouhodobě podíleli na činnosti spolku
nebo jiným způsobem se zasloužili o rozvoj dobrmanů u nás a je spojeno s právem člena neplatit
členské příspěvky. Ostatní práva a povinnosti stanovené ve stanovách spolku platí i pro čestné členy.
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Článek 5 - Člen klubu
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která svým dobrovolným vstupem do spolku vyjadřuje
souhlas s těmito stanovami a zaplatí členský příspěvek a zápisné. O přijetí za člena spolku rozhoduje
předsednictvo na základě písemné přihlášky. Přijetí nezletilého zájemce o členství je podmíněno
písemným souhlasem jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Členství ve spolku není vázáno
členstvím v některé základní organizaci Českého kynologického svazu nebo jiného kynologického
sdružení. Dokladem o členství je platný členský průkaz spolku, tzn. členský průkaz a doklad o
zaplacení členského příspěvku na příslušný rok. Podáním přihlášky projevuje žadatel vůli být vázán
stanovami spolku okamžikem vzniku členství. Stanovy spolku musí být žadateli před podáním
přihlášky k dispozici. Stanovy jsou uloženy v sídle spolku a jsou veřejně přístupné na internetové
adrese spolku, kde jsou jednoduchým způsobem dohledatelné pro veřejnost.
2. Předsednictvo spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
3. Spolek vede seznam členů, do nějž se zapisují údaje shodné s údaji uváděnými v přihlášce, dále se
zapisuje i den vzniku členství, popřípadě výmaz členství. Změny zápisu provádí předsednictvo spolku
bezodkladně. Seznam není veřejně přístupný. Na požádání člena spolku však spolek členovi vydá za
poplatek ve výši nákladů potvrzení v části týkající se žadatele - člena spolku z tohoto seznamu. Na
webových stránkách spolku uveřejní předsednictvo neúplný (bez uvedení osobních údajů) aktuální
seznam členů, kde bude uvedeno pouze jméno, příjmení a evidenční číslo člena.
4. Podáním přihlášky souhlasí člen s tím, že jeho osobní údaje budou poskytnuty ČKS za účelem
evidence členské základny
5. Členství se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
Článek 6 - Členství - zánik a pozastavení
1. Členství zaniká:
a/ vystoupením na základě písemné odhlášky
b/ nezaplacením členských nebo účelových příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě 15 dnů od
uplynutí stanovené lhůty ve stanovách spolku
c/ vyloučením člena pro závažné nebo opakované porušování stanov spolku, když ani po výzvě
spolku nezjednal člen v přiměřené lhůtě ne kratší než 30 dnů nápravu.
d/ úmrtím člena
e/ zánikem spolku
2. Při zániku členství se zaplacené příspěvky nevracejí.
3. Návrh na vyloučení člena může podat v písemné formě kterýkoli člen spolku. Návrh nesmí být
zjevně nedůvodný nebo šikanující. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se
s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i vše v jeho prospěch. O vyloučení
rozhoduje předsednictvo. Proti rozhodnutí výboru má člen právo odvolat se ke kontrolní komisi, a to do
jednoho měsíce od doručení rozhodnutí o vyloučení členu spolku. V rozhodnutí o vyloučení se vždy
uvede podrobně i důvod vyloučení. Odvolání projedná a rozhodne o něm kontrolní komise na svém
zasedání konající se po doručení odvolání proti rozhodnutí předsednictva spolku. Vylučovaný člen má
právo vystoupit na schůzi předsednictva nebo kontrolní komise projednávající jeho vyloučení
s krátkým projevem s rozsahem do 5 minut mluveného slova. Členství vylučovaného člena spolku
zaniká dnem rozhodnutí kontrolní komise, která jeho vyloučení potvrdila prostou většinou přítomných
členů. Pokud kontrolní komise na svém zasedání vyloučení nepotvrdí, členství vylučovaného člena
trvá.
4. Vyloučený člen má právo v tříměsíční prekluzivní lhůtě podat návrh na soudní přezkum svého
vyloučení dle § 242 zákona.
5. V případě oznámení o ukončení členství – končí členství prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž bylo písemné oznámení o ukončení členství spolku doručeno nebo
rozhodnuto o odvolání.
6. Předsednictvo může rovněž rozhodnout o pozastavení členství na dobu určitou (nejméně na 1 rok,
nejvíce na 2 roky). Proti tomuto rozhodnutí se může člen spolku odvolat ke kontrolní komisi.
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Článek 7 - Práva členů
1. Základní práva členů jsou:
a/ účastnit se podle svých možností, schopností a zálib akcí organizovaných spolkem
b/ účastnit se členských schůzí spolku
c/ podávat návrhy a náměty, stížnosti, vznášet dotazy, vyžadovat pravidelné zprávy o činnosti a
hospodaření
d/ účastnit se jednání předsednictva spolku, jedná-li se o jeho členských záležitostech
e/ volit a být volen do předsednictva spolku nebo kontrolní komise spolku. Členem předsednictva nebo
kontrolní komise však může být zvolen pouze člen starší l8-ti let, který je zároveň členem spolku
nejméně 3 roky a splňuje i další kritéria dle článku 13. Stanov spolku.
f/ obdržet zdarma nejméně 1x ročně vydávaný Zpravodaj Klubu
g/ požívat ostatní výhody poskytované spolkem, pokud plní podmínky, které jsou na udělení těchto
výhod stanoveny
Článek 8 - Povinnosti členů
1. Základní povinnosti členů jsou:
a/ dodržovat stanovy spolku a další normativy vydané spolkem (chovatelský řád, bonitační řád apod.).
b/ platit včas členské příspěvky. U nových členů zaslat jednateli kopii potvrzení o zaplacení. Ve
stanovených lhůtách rovněž vyrovnat účelové příspěvky.
c/ odpovědně plnit úkoly, kterými byl pověřen nebo jiným způsobem se podílet na práci Klubu.
d/ odpovědně vykonávat funkci, do které byl členskou schůzí zvolen.
e/ bez zbytečného odkladu oznámit předsednictvu spolku - jednateli veškeré změny údajů uvedených
v přihlášce /změna adresy, tel. či emailového spojení, a to formou zaslání evidenčního listu/
f) bez zbytečného odkladu písemně oznámit ÚPCH nabytí, prodej nebo úhyn chovného jedince
g/ dodržovat zákon na ochranu zvířat proti týrání
h/ na všech kynologických akcí dodržovat základní principy etiky a sportovního vystupování
i/ při reprezentaci klubu podepsat kodex reprezentanta
ORGÁNY SPOLKU
Článek 9 - Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Svolává ji předsednictvo spolku nejméně l x ročně
zveřejněním pozvánky s datem, místem konání a navrhovaným programem schůze v klubovém
zpravodaji a na internetových stránkách klubu nejméně 3 týdny před konáním této schůze. V případě
svolání mimořádné členské schůze zveřejněním na internetu a písemnými pozvánkami zaslanými
členům spolku nejméně 3 týdny před datem konání s uvedením pořadu jednání, datem a místem
konání.
2. Předsednictvo spolku je povinno svolat mimořádnou členskou schůzi, požádá-li o to nejméně l/2
členů spolku.
3. Svolat mimořádnou členskou schůzi je oprávněna ve zvlášť závažných případech i kontrolní
komise.
4. Do působnosti členské schůze patří zejména:
a/ projednává a schvaluje zprávu o činnosti spolku za uplynulé období, zprávu kontrolní komise,
zprávu finanční
b/ schvaluje plán činnosti a rozpočet na další období
c/ rozhodování o změně stanov
d/ volí a odvolává členy předsednictva spolku a kontrolní komise
e/ schvalování klubových normativů
f/ stanovení výše, splatnosti a způsobu úhrady členských příspěvků
g) rozhodnutí o zániku spolku
h) a další otázky, které do působnosti členské schůze svěřují tyto stanovy nebo zákon;
5. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní více než polovina členů. Není-li členská
schůze schopna se usnášet, koná se náhradní členská schůze 30 minut po začátku původně svolané
členské schůze, bez další pozvánky. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na
počet přítomných členů a má stejný program jednání jako původně svolaná členská schůze.
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6. Pokud členskou schůzi nesvolá statutární orgán, ačkoliv od konání poslední členské schůze uplynul
více než jeden rok, je tak oprávněna učinit kontrolní komise spolku.
7. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.
Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutí o zániku spolku musí schválit 2/3 většina členů přítomných na
členské schůzi.
8. Každý člen spolku má právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí, toto právo zaniká v tříměsíční
prekluzivní lhůtě, její běh je blíže upraven v § 258 občanského zákoníku.
9. Do doby zvolení orgánů členské schůze řídí členskou schůzi svolavatel nebo předseda
předsednictva. Členská schůze nejprve zvolí svého předsedu, zapisovatele a osoby pověřené
sčítáním hlasů. Následně přistoupí k hlasování o otázkách navržených předsednictvem v pořadí
uvedeném na pozvánce. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze
rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
10. Předsednictvo spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího konání.
11. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy e konalo, kdo je zahájil, kdo mu
předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis
vyhotoven.
12. Zápis z členské schůze podepisuje její předseda a zapisovatel a je uložen u předsedy
předsednictva.
13. Jednací a hlasovací řád členské schůze
13.1. Jednání členské schůze zahajuje svolavatel. Pořad jednání členské schůze je stanoven
programem uvedeným v pozvánce na tuto členskou schůzi.
13.2. Předseda udílí slovo předkladatelům jednotlivých návrhů a diskutujícím, formuluje
návrhy závěrů k jednotlivým bodům programu a řídí hlasování o jejich schvalování.
13.3. V případě předložení více návrhů na řešení daného bodu se hlasuje nejdříve o návrhu
předsednictva. V případě schválení návrhu se o protinávrhu a dalším návrhu již nehlasuje.
13.4 Hlasovat jsou oprávněni všichni členové spolku, kteří jsou přítomni v době vyhlášení
hlasování na členské schůzi a byli zapsáni do listiny přítomných.
13.5. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků. Hlasuje se hlasovacím lístkem s číselným
označením vyhlášeným předsedajícím. Hlasování pro, proti nebo zdržení se hlasování se
vyznačí křížkem v příslušném políčku. Za neplatné jsou považovány hlasovací lístky
znehodnocené a na nichž je vyznačen křížek u více než jednoho políčka nebo není-li
vyplněno políčko žádné. Rozdíl hlasů mezi počtem registrovaných hlasů a počtem
odevzdaných platných hlasů bude vykázán jako počet hlasů, který se zdržel hlasování.
13.6. Přednesení žádosti o vysvětlení členem spolku. V průběhu členské schůze mohou
jednotliví členové požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se spolku, je-li takové vysvětlení
potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad členské schůze nebo pro
výkon jeho práv na ní. Každý člen spolku má pro přednesení své žádosti časové omezení 5
minut. Tyto se uplatňují u předsedy členské schůze. V odůvodněných případech může
předseda rozhodnout o podání odpovědi do 15-ti dnů písemnou formou na tazatelem udanou
adresu.
13.7. Předseda členské chůze může členské schůzi navrhnout změnu pořadí projednávání
bodů pořadu jednání. O této záležitosti rozhodne členská chůze většinou hlasů přítomných
členů spolku.
13.8. Předseda členské schůze je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání členské schůze,
jestliže je to potřebné k poradě orgánů členské schůze, k opatření informací potřebných pro
další rozhodování členské schůze nebo pro vysvětlení členovi spolku nebo z jiných
organizačních důvodů.

Článek 10 - Předsednictvo spolku
1. Statutárním orgánem spolku je pětičlenné předsednictvo spolku. Předsednictvo je kolektivním
statutárním orgánem. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost spolku. Funkční období členů
předsednictva spolku je čtyřleté. Opětovné zvolení je možné.
2. Členy předsednictva volí a odvolává členská schůze.
3. Předpoklady pro vznik a výkon funkce člena předsednictva upravuje zákon a tyto stanovy.
4. Předsednictvo si volí ze svého středu svého předsedu a místopředsedu a další funkcionáře.
Stanovy DKČR ve znění usnesení
členské schůze

Strana 4 (celkem 8)

STANOVY DKČR

5. Předsednictvo spolku tvoří:
a/ předseda - řídí předsednictvo klubu, svolává schůze, kontroluje činnost jednotlivých členů
předsednictva, zastupuje spolek při jednání s kynologickými organizacemi nebo jinými orgány.
b/ místopředseda – vede evidenci členů, zprostředkovává běžný styk s členy a zájemci o členství, v
případě potřeby zastupuje předsedu a spolupracuje s ním
c/ ústřední poradce chovu - vede evidenci chovných jedinců, jejich odchovů a kontroluje chov
dobrmanů v celé ČR - podrobnosti viz chovatelský řád klubu
d/ hospodář - pokladník - má na starosti veškerou majetkovou a finanční agendu spojenou se spolkem
e/ výcvikář - metodicky řídí a koordinuje výcvikové akce
6. Každý člen předsednictva řeší a je zodpovědný za úkoly, které jsou v jeho kompetenci, i když
předsednictvo jako celek zodpovídá za řádný chod spolku.
7. Za spolek jedná předseda samostatně nebo místopředseda spolu s dalším členem předsednictva.
Písemné právní jednání za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí
jednající svůj podpis.
8. Funkce člena předsednictva zaniká jeho odvoláním, diskvalifikací z výkonu funkce, odstoupením,
smrtí, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
9. Odstoupení. Kterýkoli člen předsednictva může kdykoli ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí
být učiněno písemně a to z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu a musí být doručeno
předsedovi předsednictva. Předsednictvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání
poté, co se o odstoupení z funkce dovědělo. Výkon funkce odstoupením končí dnem, kdy odstoupení
předsednictvo projednalo nebo mělo projednat. V případě, že odstupující člen oznámí své odstoupení
na zasedání předsednictva, končí výkon funkce až uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení,
neschválí-li předsednictvo na žádost rezignujícího jiný okamžik zániku jeho funkce.
10. V případě smrti člena předsednictva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho
funkce zvolí členská schůze do dvou měsíců nového člena předsednictva.
11. Kooptace. Neklesne-li počet členů předsednictva zvolených členskou schůzí v důsledku
odstoupení nebo jiné skutečnosti pod polovinu, může předsednictvo jmenovat náhradní členy do
nejbližší příští členské schůze. Kooptovaný člen vykonává funkci se všemi právy a povinnostmi. Doba
výkonu jeho funkce jako náhradního člena se však nezapočítává do celkové doby výkonu funkce pro
případ, že bude příští členskou chůzí zvolen do funkce (potvrzen).
12. Jednání předsednictva. Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři
měsíce, a to dle schváleného plánu zasedání nebo na výzvu předsedy předsednictva.
12.1. Předsednictvo je usnášeníschopné při účasti alespoň nadpoloviční většiny jeho členů.
Předsednictvo rozhoduje prostou většinou hlasů členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy předsednictva.
12.2. Zápis jednání předsednictva. O průběhu zasedání předsednictva a o jeho rozhodnutích
se pořizují zápisy podepsané předsedou a zapisovatelem. Každý člen předsednictva má
právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost.
12.3. Členové předsednictva jsou povinni při výkonu své funkce dodržovat pravidla jednání
členů orgánů stanovených zákonem, stanovami, členskou schůzí a dalšími předpisy spolku,
vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo spolku způsobit
škodu. Důkazní břemeno, že člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře nese tento člen.
12.4. Rozhodování předsednictva per rollam. Předsednictvo může činit rozhodnutí i mimo
zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové
předsednictva. Hlasující se považují za přítomné.
Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání
předsednictva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání
představenstva zajišťuje předseda předsednictva.
Článek 11 - Komise
1. K zabezpečení některých specifických úkolů může předsednictvo spolku přizvat ke spolupráci na
určitém specifickém úkolu některého člena spolku s příslušnými odbornými a morálními předpoklady,
případně vytvořit z několika členů komisi, která bude pověřena řešením tohoto úkolu.
2. Komisi může také vytvořit /jmenovat, zvolit/ přímo členská schůze.
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Článek 12 - Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a
odvolává členská schůze. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté. Člen kontrolní komise
nesmí být členem statutárního orgánu spolku ani likvidátorem. Opětovná volba je možná.
2. Kontrolní komise je orgán nezávislý na předsednictvu spolku a je tvořen předsedou a dvěma členy
a podléhá přímo nejvyššímu orgánu spolku - členské schůzi.
3. Kontrolní komise především:
a/ kontroluje dodržování stanov
b/ kontroluje, zda finanční a materiálové prostředky jsou účelně a efektně vynakládány k zabezpečení
plánovaných úkolů a chodu spolku
c/ zda spolek vykonává činnost v souladu se stanovami a právními předpisy
d/ kontroluje práci předsednictva spolku, vč. prověřování včasnosti a správnosti vyřizování připomínek,
námětů a stížností, které byly zaslány předsednictvu spolku
e/ kontroluje stav členské a chovatelské evidence, placení členských a účelových příspěvků apod.
f/ rozhoduje jako odvolací orgán v případě vyloučení člena spolku
4. Kontrolní komise při své činnosti nenařizuje ani jiným direktivním způsobem nezasahuje přímo do
pravomoci předsednictva nebo jednotlivých členů předsednictva spolku, ale na nedostatky poukazuje
a o výsledcích své práce informuje členskou základnu, a to buď v klubovém zpravodaji nebo přímo na
členské schůzi.
5. Ve zvlášť závažných případech může kontrolní komise dát podnět ke svolání mimořádné členské
schůze.
6. Předseda kontrolní komise se může zúčastnit jednání předsednictva spolku, ale pouze s hlasem
poradním. Na jednání je vždy písemně přizván a má právo vyslat za sebe náhradníka, člena kontrolní
komise.
7. Zasedání kontrolní komise. Rozhodnutí per rollam. Kontrolní komise se schází obvykle jedenkrát za
tři měsíce, nejméně však dvakrát za rok na výzvu předsedy. Kontrolní komise je usnášeníschopná,
pokud je přítomna dvoutřetinová většina jejích členů a o veškerých otázkách rozhoduje prostou
většinou všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V případě naléhavé
potřeby může předseda kontrolní komise vyzvat členy k písemnému hlasování nebo hlasování pomocí
prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí rady. Hlasující se považují za přítomné.
Hlasování musí obsahovat kromě přesného označení spolku, orgánu a jeho členů, formulaci
rozhodnutí, k němuž se hlasuje a možnosti pro návrh, proti návrhu, zdržel se, datum a podpis.
8. Zápis z jednání kontrolní komise. O zasedání kontrolní komise se pořizuje zápis podepsaný jejím
předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska jednotlivých členů, jestliže o to požádají.
9. Každý člen kontrolní komise vykonává některou z činností dle odstavce 3. na základě dohody mezi
členy.
10. Odstoupení. Kterýkoli člen kontrolní komise může kdykoli ze své funkce odstoupit. Odstoupení
musí být učiněno písemně a musí být doručeno předsedovi kontrolní komise, v době zasedání
předsedajícímu kontrolní rady nebo na jednání členské schůze, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez
udání důvodu. Kontrolní komise je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o
odstoupení z funkce dověděla. Výkon funkce odstoupením končí dnem, kdy odstoupení kontrolní
komise projednala nebo měla projednat. V případě, že odstupující člen oznámí své odstoupení na
zasedání kontrolní komise, končí výkon funkce až uplynutím jednoho měsíců po takovém oznámení,
neschválí-li kontrolní komise nebo členská schůze na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
11. Kooptace. Neklesne-li počet členů kontrolní komise zvolených členskou schůzí v důsledku
odstoupení nebo jiné skutečnosti pod polovinu, může kontrolní komise jmenovat náhradní členy do
nejbližšího příštího zasedání členské schůze. Kooptovaný člen kontrolní komise vykonává funkci se
všemi právy a povinnostmi. Doba výkonu jeho funkce jako náhradního člena se však nezapočítává do
celkové doby výkonu funkce pro případ, že bude příští členskou schůzí zvolen do funkce (potvrzen).
12. Skončení funkčního období. V případě smrti člena kontrolní komise, odstoupení z funkce, odvolání
anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí členská schůze do dvou měsíců nového člena kontrolní
komise.
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VOLBA ČLENŮ ORGÁNŮ
Článek 13 - Způsob voleb
1. Do předsednictva a kontrolní komise jsou jednotliví členové voleni členskou schůzí.
2. Hlasovací lístek pro volbu členů předsednictva a kontrolní komise je platný, pokud obsahuje max. 5
označených kandidátů do předsednictva a max. 3 kandidáty do kontrolní komise.
3. Volit může každý člen spolku přítomný na členské schůzi.
4. Volen do funkce však může být pouze člen starší l8 let, který není současně funkcionářem jiného
klubu dobrmanů na území ČR a který je zároveň členem spolku nejméně 3 roky.
5. Kandidáta do funkce má právo navrhnout kterýkoli člen spolku. V zájmu objektivity volby a poznání
navrženého kandidáta je vhodné každý návrh zdůvodnit, případně je možné ještě před vlastním aktem
voleb klást kandidátům otázky.
6. Počet kandidátů není omezen. Nikdo však nesmí být volen do předsednictva a zároveň do kontrolní
komise.
7. Volen do funkce může být pouze člen, který vykonává chovatelskou činnost pod DKČR, pokud tuto
činnost vykonává.
8. Kandidáty do předsednictva, ve stejném volebním období, nemohou být osoby blízké ve smyslu
Občanského zákoníku
9. Kandidátem do předsednictva nemůže být člen, který v právě uplynulém volebním období
reprezentoval jiný Dobrman klub.
Článek 14 - Volební komise, průběh voleb
1. Průběh voleb se řídí článkem 9.13. těchto Stanov.
2. Do předsednictva jsou zvoleni kandidáti podle počtu získaných hlasů, a to 5 členů.
3. Do kontrolní komise jsou zvoleni 3 členové s největším počtem hlasů.
4. Zvolení členové předsednictva zvolí předsedu a místopředsedu a dále rozhodnou mezi sebou o
obsazení jednotlivých funkcí.
5. Zvolení členové kontrolní komise zvolí mezi sebou předsedu.
Článek 15 - Zápisné
1. Nově přijatí členové zaplatí kromě níže uvedeného členského příspěvku jednorázově 100 Kč jako
zápisné. Po zaplacení členského příspěvku a zápisného obdrží každý člen průkazku člena a poslední
vydání zpravodaje.
Článek 17 - Členské příspěvky
1. Roční členský příspěvek:
a/ členství řádné 500 Kč
b/ členství čestné 0 Kč
2. Úhrada ročního členského příspěvku a zápisného je prováděna převodem na účet nebo peněžní
poukázkou (složenkou) typu A na účet Klubu.
3. Platba musí být provedena nejpozději do 28.února každého kalendářního roku.
Článek 18 - Účelové poplatky
1. Za úkony funkcionářů klubu v případě chovatelské činnosti jsou stanoveny tzv. účelové příspěvky.
Specifikace těchto příspěvků a způsoby platby - viz Chovatelský řád klubu.
Článek 19 - Kárná opatření
1. Pro splnění svých obecně prospěšných snah a udržení vnitřního i vnějšího pořádku má Dobrman
klub ČR právo použít proti členům, kteří porušili stanovy nebo ostatní normativy Klubu nebo svým
chováním a jednáním hrubě porušily základní principy etiky, použít následující kárná opatření:
a/ napomenutí
b/ veřejná důtka
c/ odvolání z funkce
d/ pozastavení členství v Klubu na dobu určitou /nejméně na jeden a nejvíce na dva roky/. Členové s
pozastavenou činností nemají práva řádných členů Klubu. Povinnost platit členské příspěvky není
pozastavením členství dotčena.
e/ vyloučení z klubu /o znovupřijetí je možno požádat nejdříve po 5 letech/
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2. Jednotlivé druhy kárných opatření budou uloženy podle závažnosti projednávaného přestupku.
3. Vyloučení z Dobrman klubu ČR je krajním řešením.
4. Rozhodnutí o kárných opatřeních přísluší předsednictvu Klubu. V případě rozhodnutí o vyloučení
musí toto rozhodnutí schválit kontrolní komise. Až do rozhodnutí kontrolní komise zůstává rozhodnutí
předsednictva v platnosti.
5. Ke každému projednávanému přestupku resp. před rozhodnutím o přestupku, majícím za následek
některý z výše uvedených kárných opatření, musí být doporučenou zásilkou přizváni k projednání
členové, jichž se celá záležitost bezprostředně týká. Projednávaní členové se zúčastní jednání na
vlastní náklady. Pokud se řádně obeslaný člen k projednání přestupku nedostaví nebo nepřevezme 2x
po sobě zaslanou doporučenou zásilku má předsednictvo právo projednat věc bez přítomnosti tohoto
člena.
6. Proti rozhodnutí předsednictva je možné podat do tří týdnů odvolání, a to ke kontrolní a revizní
komisi. Odvolání se zasílá doporučenou zásilkou předsedovi této komise.
7. Rozhodnutí kontrolní a revizní komise je závazné.
Článek 20 - Závěr
1. Písemné materiály se archivují.
2. Zrušení spolku a jeho likvidace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.
3. Vztahy neupravené těmito Stanovami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., normativy ČMKU a ČKS a
obecně závaznými právními předpisy.
4. Schváleno na členské schůzi Dobrman klubu ČR dne ………………………….. Současně se k
tomuto datu ruší Stanovy DKČR dříve vydané.
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