Organizační řád
1. Název, vymezení, sídlo a působnost
"Klub chovatelů belgických ovčáků v Českých zemích" (dále jen Klub) je dobrovolné, nezávislé,
nepolitické, zájmové sdružení chovatelů, majitelů a příznivců plemene "belgický ovčák" (ve smyslu
znění standardu č. 15b, vydaného Mezinárodní kynologickou federací - FCI) a "australský ovčák" (ve
smyslu znění standardu č.342, vydaného Mezinárodní kynologickou federací - FCI). Sídlem Klubu je
Jíchova 854/8, Praha 9 198 00. Působnost Klubu se vztahuje na území České republiky. Klub je
právnickou osobou. Sídlo klubu se měni na adresu bydliště předsedy klubu, vždy automaticky po
zvolení nového předsedy Klubu.
2. Účel a poslání Klubu
Klub zaměřuje svou činnost na péči o zdokonalování plemen belgický a australský ovčák, na
organizování a zabezpečování jejich plemenitby, na zušlechťování plemen současného stavu, a to jak
z hlediska exteriéru, tak i užitkových a povahových vlastností, zejména:
a) zlepšování plemenné hodnoty chovaných zvířat na základě genetických zákonitostí
b) odbornou výchovou a vzděláváním svých chovatelů (školením, přednáškami, výstavami,
apod.)
c) pořádáním klubových a speciálních výstav, popisných přehlídek, povahových testů a akcí
zaměřených na pracovní využití belgických a australských ovčáků
d) kontrolou vrhů a odchovů, ustájení, výživy a péče o zvířata
e) chov je umožněn i nečlenům Klubu za předpokladu sepsání časově omezené smlouvy
s Klubem, ve které se nečlen zejména zavazuje dodržovat řády a směrnice Klubu.
Klub neposkytuje servis nečlenům, pokud je plemeno nebo varieta zastřešena v jiném
chovatelském klubu na území ČR pod patronací organizace uznávané FCI. Dále neposkytuje
servis chovateli, který nedodržel podmínky již uzavřené smlouvy o poskytnutí chovatelského
servisu klubem KCHBO.
3. Členství v klubu
3.1 Členem Klubu může být každý občan ČR, jakož i občané jiných států. Členové Klubu jsou ve
vzájemném rovnoprávném postavení. Členem klubu nemůže být právnická či fyzická osoba,
která byla disciplinárně trestána v rámci organizací sdružených v FCI nebo která prokazatelně
porušuje předpisy FCI. V těchto případech rozhoduje o členství Členská schůze.
3.2 Členství v Klubu vzniká registrací přihlášky a složením zápisného.
3.3 Členství v Klubu je podmíněno zaplacením účelového příspěvku na daný rok do data členské
schůze. Pokud bude členská schůze pořádána po 28.2. daného roku, pak je nutné účelový
příspěvek zaplatit do 28.2. daného roku.
3.4 Členství v Klubu zaniká:
- dobrovolným vystoupením sděleným písemně výboru Klubu
- nezaplacením členského příspěvku ve stanovené době
- vyloučením pro závažné porušení povinností člena Klubu
- úmrtím člena Klubu
3.5 Mezi základní práva členů Klubu patří:
a) účastnit se členské schůze Klubu a být volen do orgánů Klubu;
b) vlastnit průkaz člena Klubu;
c) požívat všech výhod poskytovaných Klubem, pokud plní podmínky, které jsou pro
udělení těchto výhod stanoveny;
d) podávat návrhy, dotazy, náměty a stížnosti orgánům Klubu;
3.6 Mezi základní povinnosti člena Klubu patří:
a) dodržovat organizační řád a napomáhat realizaci jeho programu;
b) platit ročně účelový příspěvek ve výši stanovené na členské schůzi;
c) podílet se na činnosti Klubu a dodržovat členskou kázeň;
d) oznámit výboru Klubu do 14-ti dnů změny související se členstvím v Klubu (změny adresy,
zánik členství);
e) dodržovat řády a směrnice Klubu;
4. Majetek Klubu
4.1 Majetek Klubu je tvořen zejména:
a) zápisným;
b) členskými příspěvky;

c)
d)
e)
f)
g)
h)

poplatky za posouzení na akcích Klubu;
výnosy z podniků a akcí Klubem pořádaných;
výnosy z hospodářské činnosti Klubu;
příspěvky, subvencemi, dary, odkazy;
úroky z kont Klubu;
movitostmi a nemovitostmi Klubu;

4.2 Majetek Klubu spravuje výbor Klubu na základě programu schváleného členskou schůzí Klubu.
Na hospodaření dohlíží kontrolní a revizní komise.
5. Správa Klubu
Členové spravují Klub prostřednictvím svých orgánů, jimiž jsou:
a) členská schůze;
b) výbor Klubu;
c) kontrolní a revizní komise;
5.1 Členská schůze Klubu: Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu. Tvoří ji shromáždění
členů, které je usnášení schopné za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů. Jestliže se ve
stanovenou dobu neshromáždí jedna třetina členů, je členská schůze po uplynutí 15 minut usnášení
schopná při jakémkoliv počtu přítomných členů. Toto ustanovení se netýká členské schůze, která má
rozhodovat o zániku Klubu. Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů.
Členskou schůzi svolává výbor Klubu podle plánu, nejméně však 1x za rok oznámením v klubovém
zpravodaji a na klubovém webu nejméně 15 dní předem.
Do kompetence členské schůze patří:
a) volba výboru Klubu a revizní komise na další čtyři roky;
b) schvalovat změny a doplňky organizačního řádu;
c) schvalovat výši zápisného, členských příspěvků a poplatků;
d) schvalovat změny a doplňky chovatelského, zápisního a řádu pro provádění PP a PT;
e) rozhodovat o zániku Klubu a likvidaci jeho majetku. Pokud má členská schůze rozhodovat o
zániku Klubu, musí být svolána zvlášť k tomuto účelu a o zániku Klubu je přitom třeba
rozhodnout dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů;
f) proti rozhodnutí kárné komise je možné se odvolat k členské schůzi jako k nejvyššímu orgánu
KCHBO.
5.2 Výbor Klubu: Výbor Klubu je statutárním orgánem Klubu. Navenek jednají jeho jménem
předseda, místopředseda, jednatel, nebo jiný, k tomu účelu pověřený člen výboru. Výbor Klubu volí
členská schůze v tajných volbách na čtyřleté období. Na své ustavující schůzi volí výbor Klubu ze
svého středu funkcionáře, a to předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka a hlavního poradce
chovu. Ostatní členové výboru, jejichž počet se může měnit a je stanoven dohodou před tajnými
volbami výboru, jsou pověřováni úkoly podle potřeby.
Výbor Klubu řídí činnost Klubu v období mezi členskými schůzemi a přísluší mu zejména:
a) připravovat, svolávat členské schůze a provádět jejich usnesení;
b) přijímat členy Klubu, vydávat členské průkazy, vést členskou evidenci, vést zápisy z
členských a výborových schůzí;
c) vést účetní evidenci o hospodaření, příjmech a výdajích;
d) informovat členskou základnu o činnosti výboru a činnosti Klubu;
e) řídit a kontrolovat činnost chovatelské komise;
Na úseku odborné chovatelské práce výbor Klubu navrhuje změny veškerých řádů a směrnic Klubu,
jejichž schválení podléhá pravomoci členské schůze a zároveň dbá na jejich dodržování členy Klubu.
Hlavní poradce chovu je člen výboru Klubu, který je zodpovědný za řízení chovu a jeho výsledky.
Hlavním poradcem chovu může být aktivní chovatel s dlouholetou zkušeností a zejména se znalostí
zákonitostí genetiky a se znalostí platného mezinárodního standardu. Hlavní poradce chovu plní tyto
úkoly:
- vede evidenci chovných jedinců;
- doporučuje krytí fen vhodnými psy;
- zúčastňuje se výstav a provádí rozbor výsledků;
- je vedoucím chovatelské skupiny, která řídí chov ve smyslu Chovatelského řádu;
- ze své činnosti se zodpovídá výboru Klubu;
Výbor Klubu se zodpovídá ze své činnosti členské schůzi Klubu. Výbor Klubu se schází minimálně 2x
ročně. Výborová schůze může proběhnout i elektronickou formou mezi jednotlivými členy výboru.
Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda (místopředseda) společně s jednatelem. Jejich opatření
však musí být předloženo k
projednání
výboru na jeho
nejbližším
zasedání.

5.3

Kontrolní a revizní komise (KRK):
a) KRK tvoří 3 členové volení v tajných volbách na členské schůzi;
b) Členem KRK nesmí být člen výboru;
c) Volební období členů KRK jsou čtyři roky. Žádný z členů KRK nesmí být zvolen znovu v
následujícím období;
d) KRK sleduje soustavně činnost a hospodaření Klubu, provádí pravidelné revize a ze své
činnosti se zodpovídá členské schůzi Klubu;
e) Členové KRK mají právo zúčastňovat se zasedání výboru Klubu s hlasem poradním.

6.

Kárná pravomoc

a) Za porušování povinností a soužití v rámci činnosti Klubu mohou být členům Klubu uložena kárná
opatření nebo kárný poplatek, která se řídí Kárným řádem Klubu; Pokud vzniklou situaci neřeší Kárný
řád KCHBO, tak se Kárná komise klubu řídí Kárným řádem ČMKU.
b) Kárným orgánem je výbor Klubu, který může stíhat členy Klubu za porušení kteréhokoliv
ustanovení řádů nebo směrnic klubu, nebo za provinění spáchaná při činnosti Klubu. Odvolacím
orgánem je členská schůze Klubu.

7. Ostatní ustanovení
Problematiku rozdělení kompetencí a funkcí ve výboru řeší příloha Organizačního řádu – Vnitřní
směrnice KCHBO číslo 1/06.
8. Závěrečná ustanovení
Tento organizační řád podléhá změnám a doplňkům ze strany členů Klubu formulovaných na
členských schůzích.

Poslední změnu řádu schválila členská schůze konaná dne 13.02.2010 v Hradci Králové

