
Stanovy Klubu chovatelů italských chrtíků

I.

Obecná ustanovení

Název klubu:  Klub chovatelů italských chrtíků, z.s.

   (dále jen KCHICH)

Sídlo:    Rtyně nad Bílinou 139, 417 62

Obvod činnosti:  území České republiky

II.

Činnost a úkoly klubu

 1) KCHICH je právnickou osobou jejíž působení se vztahuje na celé území České republiky. 

Je to dobrovolná nepolitická organizace, sdružující chovatele a příznivce plemene 

italský chrtík bez ohledu na jejich bydliště, s cílem propagovat toto plemeno a rozvíjet 

jeho chov na území České republiky. K dosažení tohoto cíle pořádá KCHICH výstavy, 

soutěže, besedy a školení. Klub informuje o činnosti prostřednictvím svých webových 

stránek a Zpravodaje, případně neperiodických tiskovin. Chovatelský servis nečlenům 

klubu je poskytován na základě písemné smlouvy.

 2) Úkoly KCHICH jsou zaměřeny výhradně na odbornou zájmovou obecně platnou 

kynologickou činnost.

III.

Členství v klubu

 1) Členství v KCHICH je dobrovolné.

 2) Členem se může stát fyzická osoba starší 15-ti let, Členy klubu se mohou stát i cizí 

státní příslušníci

 3) Členství vzniká po splnění všech následujících skutečností:

  a) obdržení přihlášky

  b) schválení výborem

  c) zaplacení členského poplatku

a)  sdružovat majitele, chovatele a přátele plemene italský chrtík

b)  v souladu s předpisy FCI a platnými standardy organizovat, řídit a propagovat 

chov svého plemene, pracovat v souladu s Řádem ochrany zvířat při chovu psů 

ČMKU, s předpisy ČMKU a FCI a platnými standardy

c)  cílevědomá plemenitba (cílevědomé páření za účelem zlepšování exteriérových 

znaků a dalších vlastností plemene respektující především zásady genetického 

zdraví jedince i populace)

d) zvyšování úrovně chovu plemene a to jak z hlediska exteriéru, zdraví, tak i 

povahových vlastností

e)  řídit a propagovat chov svého plemene

f)  vést plemennou knihu (dokumentaci) nutnou k chovu

g)  rozvíjet odborné znalosti svých členů

h)  pořádat speciální a klubové výstavy

i)  navazovat kontakty s ostatními kynologickými organizacemi uznávanými FCI



 4) Ze závažných důvodů (zejména z důvodu předchozího vyloučení z KCHICH za 

chovatelské přestupky a jiná provinění proti řádům KCHICH nebo jiného chovatelského 

klubu, nebo důvodných obav z jednání žadatele, které by mohlo poškodit dobré jmé-

no KCHICH a jeho oprávněné zájmy) může být členství v KCHICH na základě 

rozhodnutí výboru klubu zamítnuto. Proti zamítavému rozhodnutí se může žadatel 

odvolat k členské schůzi KCHICH, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí o zamítnutí 

členství.

 5) Členství v KCHICH zaniká:

  a) vystoupením, a to doručením písemného prohlášení výboru

  b) výmazem z evidence v důsledku nezaplacení členských příspěvků ve stanovené 

lhůtě

  c) úmrtím

  d) vyloučením člena na základě rozhodnutí Výboru KCHICH ze závažných a 

doložených důvodů, to 2/3 většinou všech členů Výboru HCHICH. Za závažné 

důvody lze považovat mimo jiné nedodržení etiky chovu a závažné nebo 

opakované přestupky proti klubovým a obecně platným předpisům. Proti 

rozhodnutí o vyloučení Výborem KCHICH lze do 30 dnů od doručení rozhodnutí 

podat odvolání, o odvolání rozhoduje Členská schůze KCHICH.

  e) vyloučením člena na základě podání návrhu nejméně 5 členy KCHICH nebo 

výborem KCHICH rozhodnutím Členské schůze KCHICH ze závažných důvodů, a 

to 2/3 většinou přítomných na členské schůzi. Za závažné důvody lze považovat 

mimo jiné nedodržení etiky chovu a závažné nebo opakované přestupky proti 

klubovým a obecně platným předpisům. O podání návrhu na vyloučení musí být 

člen, o jehož vyloučení se má rozhodovat, písemně vyrozuměn.

IV.

Práva a povinnosti členů

 1) Členové KCHICH mají tato práva:

  a) účastnit se členských schůzí a právo volit orgány KCHICH

  b) plně svéprávný člen má právo být volen do orgánů KCHICH

  c) aktivně se podílet na činnosti KCHICH a podílet se na výhodách členů

  d) nahlížet do zápisů z výborových a členských schůzí KCHICH a dalších klubových 

dokumentů

  e) obracet se na orgány KCHICH s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

  f) odvolávat se proti rozhodnutí výboru ke členské schůzi KCHICH, a to do 30 dnů 

od doručení rozhodnutí, proti němuž je odvolání podáváno

  g) být informován prostřednictvím Zpravodaje a webových stránek o činnosti a 

dění v KCHICH

 2) Členové KCHICH jsou povinni:

  a) dodržovat předpisy KCHICH

  b) řídit se Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU

  c) platit členské příspěvky v termínu a ve stanovené výši

  d) dbát na dodržování chovatelské etiky (jednat v souladu s dobrými mravy v 

rámci chovu a držení psů)

  e) oznámit do 30 dnů výboru klubu změny související s členstvím v KCHICH 

(změna adresy, zánik členství apod.)

  f) fyzické osoby sdružené v KCHICH nesmějí jakoukoliv formou realizovat či 

podporovat překupnictví psů.



  g) po předchozí písemné výzvě umožnit Výboru KCHICH provést kontrolu 

veškerých podmínek pro chov, stavu chovu, stavu chovných jedinců, 

dokumentů pro chov a provést kontrolu, zda se chovatel řídí se Řádem 

ochrany zvířat při chovu psů ČMKU

V.

Organizace klubu

 Orgány KCHICH:

  a) Členská schůze

  b) Výbor KCHICH

  c) Ombudsman

VI.

Členská schůze

1) Členská schůze je svolávána Výborem KCHICH nejméně jedenkrát do roka.

2) Členská schůze volí Výbor KCHICH a Ombudsmana.

3) Členská schůze stanovuje zásadní úkoly pro další činnost KCHICH, jedná o zavedení 

a změně interních předpisů a titulů KCHICH, projednává a schvaluje zprávy členů 

Výboru KCHICH o činnosti a hospodaření KCHICH.

4) Členská schůze jedná a rozhoduje o změnách Stanov KCHICH.

5) Členská schůze schvaluje výši členských příspěvků na příští období.

6) Členská schůze je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí nejméně 20% členů.

7) Členská schůze schvaluje svá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů, 

není-li dále stanoveno jinak.

8) V případě potřeby operativního rozhodnutí lze použít korespondenční (písemnou) 

formu hlasování.

9) Členskou schůzi svolává výbor KCHICH písemně vyvěšením na klubovém webu a to 

minimálně 30 dnů před jejich konáním. V pozvánce musí být uveden i program 

schůze.

10) Požádá-li 1/3 členů písemně o svolání členské schůze je povinen výbor KCHICH 

nejpozději do 3 měsíců tuto schůzi svolat.

11) Členskou schůzi vede pověřený člen Výboru KCHICH.

VII.

Výbor KCHICH

 1) Výbor klubu je kolektivním statutárním orgánem KCHICH.

 2) Navenek jeho jménem Výboru KCHICH jednají předseda nebo místopředseda.

 3) Výbor má 5 členů se skládá z předsedy, místopředsedy, pokladníka, poradce chovu a 

dalšího člena. Funkce předsedy a místopředsedy jsou neslučitelné.

 4) Předepisuje-li právní předpis pro určité jednání písemnou formu, je třeba podpis 

předsedy; nebo místopředsedy spolu s jiným členem výboru.

 5) Funkční období výboru jsou dva roky.

 6) Ukončí-li člen výboru nebo Ombudsman svoji činnost, jmenuje Výbor KCHICH na 

jeho místo náhradníka, kterého sám zvolí. Pokud není náhradník, může být 

kooptován jiný člen KCHICH. Kooptace musí být schválená nejbližší členskou schůzí.

 7) Výbor KCHICH volí předsedu, místopředsedu, poradce chovu a pokladníka.



 8) Výbor se schází dle potřeby nejméně 2x do roka. Neodkladné záležitosti řeší 

předseda a místopředseda, případně další pověřený člen. Rozhodnutí musí být 

předloženo na příštím zasedání výboru.

 9) Výbor může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků, například telefon, internet.

 10) Výboru KCHICH stanovuje podmínky pro zařazení jedince do chovu, v souladu s 

obecně platnými předpisy stanovuje administrativní náležitosti chovu, navrhuje 

členy KCHICH či jiné kynology na funkci rozhodčích pro posuzování exteriéru, 

stanovuje termíny klubových a speciálních výstav či dalších akcí, svolává členské 

schůze a zajišťuje plnění jejich usnesení, předkládá členské schůzi zprávu o činnosti 

a hospodaření KCHICH, vede evidenci členské základny, funkční období výboru 

KCHICH je dvouleté, vede kárné řízení ve věci přestupků členů proti obecně 

platným kynologickým předpisům a proti předpisům KCHICH.

 11) Výbor KCHICH je povinen informovat členy o své činnosti formou Zpravodaje, 

průběžně na webových stránkách KCHICH a souhrnně na členských schůzích.

VIII.

Ombudsman

 1) reviduje zprávy výboru KCHICH

 2) sleduje činnost a hospodaření KCHICH a všech jeho orgánů

 3) zabezpečuje úkoly vyplývající z rozhodnutí Výboru Klubu a členské schůze

 4) provádí kontrolu činnosti výboru klubu v souladu s platnými řády klubu a ČMKU, ve 

všech oblastech činnosti a na základě zjištěných nedostatků doporučuje výboru 

klubu opatření na jejich odstranění

 5) prověřuje stížnosti členů klubu na Výbor KCHICH a navrhuje Výboru řešení

 6) V případě opakování nebo přetrvávání zjištěných nedostatků je Ombudsman 

oprávněn požádat Výbor KCHICH o svolání členské schůze, kterou musí výbor klubu 

svolat nejpozději do 30-ti dnů po obdržení písemné žádosti

 7) zajišťuje další komunikaci mezi členy a výborem KCHICH

 8) Ombudsman je volen členskou schůzí na funkční období 2 roky. Nesmí být zároveň 

členem Výboru KCHICH.

IX.

Přestupky členů klubu

 1) Přestupku se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti porušil:

  a) Stanovy KCHICH, Bonitační řád KCHICH, Zápisní řád KCHICH,

  b) ostatní právní předpisy (zákony, vyhlášky atd.) upravující chov psů,

  c) dohody a usnesení volených orgánů KCHICH nebo rozhodnutí funkcionářů 

KCHICH na všech organizačních stupních, pokud k takovému rozhodnutí byli 

kterýmkoliv voleným orgánem zmocněni

  d) Svým subjektivním, tendenčním či zištným jednáním poškodil jiného člena 

KCHICH nebo obdobným jednáním poškodil dobré jméno KCHICH navenek.

  e) Nedbá na dodržování chovatelské etiky

  f) Přestupku se dopouští také ten, kdo jedná vědomě proti zájmům KCHICH.

 2) Kárné řízení vede Klubový výbor KCHICH

 3) Podle závažnosti mohou být navrženy tyto kárné postihy, které lze uložit současně



  a) napomenutí

  b) důtka

  c) důtka s výstrahou

  d) pokuta 

  e) pozastavení chovatelské činnosti na dobu určitou

  f) pozastavení vydávání chovatelské dokumentace

  g) odvolání z funkce

  h) vyloučení z KCHICH

 4) Několik kárných postihů může být uloženo najednou kumulativně. Napomenutí, 

důtka a důtka s výstrahou společně kumulativně nemohou být uloženy.

 5) Člen, proti kterému je zahájeno kárné řízení, musí být o tomto zpraven písemnou 

formou alespoň 10 dnů předem a k tomuto jednání přizván a má právo se k celé věci 

písemně vyjádřit.

 6) Proti rozhodnutí výboru KCHICH je možno se odvolat ke členské schůzi, kterou je 

Výbor KCHICH povinen svolat do 60-ti dnů po obdržení odvolání.

X.

Finanční hospodaření klubu

 1) KCHICH hospodaří podle rozpočtu, který je schválen výborem KCHICH. Za správné 

hospodaření s finančními a jinými prostředky a jejich vyúčtování odpovídá pokladník 

a výbor KCHICH.

 2) Zdroje příjmu klubu:

  a) členské příspěvky

  b) podíl z poplatků za vystavené průkazy původu

  c) podíl z kynologických akcí (speciální a klubová výstava)

  d) sponzorské dary a příspěvky

 3) Výdaje klubu:

  a) poplatky plynoucí z členství v ČMKU

  b) náklady plynoucí z činnosti poradce chovu

  c) náklady spojené s činností Výboru KCHICH

  d) náklady spojené s organizováním kynologických akcí

  e) náklady spojené s vydáváním a expedicí Zpravodaje KCHICH

  f) náklady spojené s provozem webových stránek

  g) náklady spojené s propagací plemene a klubu

  h) náklady spojené se zastupováním KCHICH při jednání s dalšími kynologickými 

organizacemi

 4) Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním a k tomuto datu se provede vždy 

finanční vyúčtování.

 5) O pohybu finančních prostředků musí být vedena pokladní kniha a pro potřeby 

klubu musí být založen běžný účet

XI.

Členská evidence

 1) Výbor KHCICH vede seznam členů, který bude výborem zpřístupněn vždy na členské 

schůzi.

 2) Seznam členů je aktualizován vždy po přijetí nových členů výborem, nejméně však 

jedenkrát ročně vždy k poslednímu dni měsíce ledna příslušného kalendářního roku.



 3) V seznamu členů je zaznamenáno:

  a) jméno a příjmení člena

  b) trvalé bydliště a případná adresa pro doručování

  c) telefon, email

XII.

Zánik klubu

 1) Klub zanikne, rozhodne-li o tom členská schůze KCHICH svolaná k tomuto 

účelu. O rozhodnutí o ukončení činnosti KHCICH musí rozhodnout 2/3 většina 

všech evidovaných členů KCHICH.

 2) Členská schůze zároveň určí likvidátora.

 

 Změny Stanov KCHICH odsouhlasené Členskou schůzí konanou dne 14. 3. 2015 

nabývají účinnosti okamžitě.
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