
Nové znění schváleno členskou schůzí  
dne 15.9.2018 v Kněževsi,  

změněno sídlo Klubu po volbě nového výboru v roce 2020. 
 

 

KLUB COTON DE TULÉAR, z. s. 

STANOVY – původní znění 

 

1. Úvodní ustanovení 
 
1.1. KLUB COTON DE TULEAR, z. s. (dále jen „Klub“) je dobrovolným nezávislým 

nepolitickým sdružením, pracujícím podle platných předpisů, s vlastní právní osobností. 
Posláním Klubu je sdružovat majitele, chovatele a příznivce plemene psa Coton de Tuléar 
(dále jen „CTU“). 
 

1.2.  Členství v Klubu zavazuje člena v rozsahu těchto stanov a dalších dokumentů přijatých 
členskou schůzí a výborem Klubu (dále jen „Výbor“) a nijak neomezuje jeho další 
individuální činnost. 
 

2. Název a sídlo, působnost 
 
2.1. Klub má název KLUB COTON DE TULÉAR, z. s. 

 
2.2. Sídlem Klubu je: Praha 5, Libínská 12, PSČ 150 00. 
 
2.3. Sídlo Klubu je vždy na adrese stávajícího předsedy, a to bez nutnosti hlasování o této adrese. 

Zvolený předseda provede příslušné změny v OR, na ČMKU a u všech dalších příslušných 
institucí, zajistí publikování na webu klubu apod. 

 
2.4. Klub působí na území České republiky. 
 

3. Účel Klubu 
 
3.1. Klub má za cíl sdružovat majitele, chovatele a příznivce plemene psa CTU. 

 
3.2.  Klub bude vyvíjet činnost směřující k řízení, péči a zdokonalování chovu plemene psa 

CTU, k organizování a zabezpečování jeho plemenitby v souladu s předpisy Mezinárodní 
kynologické federace – FCI, Českomoravské kynologické unie – ČMKÚ a platným 
standardem FCI. 

 
3.3. Klub je povinen vést předepsanou dokumentaci (kopii plemenné knihy) nutnou k chovu. 

 
4. Členství v Klubu 

 
4.1. Členství v Klubu je dobrovolné. 

 
4.2. Členem Klubu se může stát fyzická osoba - občan (i cizinec), který souhlasí se stanovami a 

dalšími předpisy Klubu a zavazuje se jimi řídit. Osoba mladší 18 let může být členem Klubu 
pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Členství v Klubu nevylučuje souběžně 
členství v jiných i kynologických organizacích oficiálně uznaných FCI. 
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4.3. Členství v Klubu vzniká přijetím řádně vyplněné přihlášky do Klubu (ať již v listinné 
podobě nebo elektronicky na adresu předsedy Klubu uvedenou na oficiálních internetových 
stránkách Klubu) a zaplacením členského příspěvku. Členové Klubu jsou povinni 
k prodloužení svého členství na daný rok zaslat předsedovi Klubu do 15. ledna příslušného 
roku potvrzení o zaplacení členského příspěvku spolu s vyplněnou evidenční kartou 
s platnými údaji. Do okamžiku zaplacení členského příspěvku spolu se zasláním evidenční 
karty spojeným s prodloužením členství nemá fyzická osoba práva člena Klubu a není jako 
člen Klubu evidována. Potvrzení o zaplacení členského příspěvku a přijetí přihlášky 
provede předseda Klubu, případně jím pověřený člen Výboru písemně do 30 dnů (případně 
e-mailem na adresu uvedenou v evidenční kartě). 

 
4.4. Členství v Klubu zaniká: 

• vystoupením člena, který své rozhodnutí písemně sdělí Výboru 
• včasným nezaplacením členských příspěvků (členství v tomto případě zaniká k 31. 

prosinci předchozího roku) 
• vyloučením pro závažné nebo opakované porušení povinností člena Klubu 
• úmrtím 

 
4.5. Při ukončení členství nevzniká členovi nárok na jakékoli majetkové vyrovnání, rovněž 

nezanikají případné závazky vůči Klubu nebo jeho členům. 
 

5. Práva členů 
 
Člen Klubu má tato práva: 
 
5.1. Účastnit se členských schůzí a ostatních akcí pořádaných Klubem. 

 
5.2. Předkládat Výboru své návrhy a připomínky k činnosti Klubu. 

 
5.3. Právo hlasovat, volit členy Výboru a být volen do Výboru, je-li starší 18 let. 
 
5.4. Právo být informován o činnosti Klubu a plnění jeho cílů průběžně prostřednictvím 

zabezpečených webových stránek pro členy Klubu, e-maily, souhrnně na členských 
schůzích a jinými způsoby. 

 
5.5. Právo odvolávat se proti rozhodnutí Výboru v rámci kárného řízení ke členské schůzi. 

 
6. Povinnosti členů 

 
Člen Klubu má povinnost: 

 
6.1. Respektovat stanovy Klubu, platné řády a směrnice. 

 
6.2. Respektovat rozhodnutí Výboru a členských schůzí Klubu. 

 
6.3. Platit členské příspěvky a účelové poplatky. 

 
6.4. V rámci svých možností podporovat a prosazovat cíle Klubu. 
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6.5. Oznamovat Výboru neprodleně závažné změny (jméno, adresa, počet chovaných zvířat aj.) 
 

7. Orgány Klubu 
 
7.1. Orgány Klubu jsou:  

 
• Členská schůze 
• Výbor 

 
 

7.2. Členská schůze. 
 
7.2.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu. Tvoří ji shromáždění členů, které je 

usnášeníschopné za přítomnosti alespoň jedné třetiny členů Klubu. Jestliže se ve 
stanovenou dobu zahájení schůze neshromáždí alespoň jedna třetina členů, je 
členská schůze ukončena. V takovém případě po uplynutí 15 minut může Výbor 
svolat náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná při jakémkoli počtu 
přítomných členů. Na náhradní členskou schůzi se vztahují jinak veškerá 
ustanovení shodně jako na členskou schůzi. Pouze v případě, jestliže členská 
schůze má rozhodnout o zániku Klubu, musí být přítomna nadpoloviční většina 
všech členů.  
 

7.2.2. Členové Klubu se mohou účastnit členské schůze pouze osobně.  
 
7.2.3. Členskou schůzi svolává Výbor podle potřeby, nejméně jednou za rok písemnými 

pozvánkami s návrhem programu členské schůze (případně e-mailem na adresy 
uvedené v evidenční kartě člena) alespoň 15 dnů před jejím konáním. 

 
7.2.4. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, je-li o to písemně požádán 40% členů 

Klubu, a to do dvou měsíců od doručení této žádosti. 
 

7.2.5. Členská schůze je oprávněna projednat záležitosti neuvedené v pozvánce na 
členskou schůzi pouze tehdy, jsou-li jednání členské schůze přítomni všichni 
členové Klubu. 

 
7.2.6. Do výlučné působnosti členské schůze patří: 

• volba Výboru na další funkční období, odměňování členů Výboru 
• projednávání zprávy o činnosti Výboru za minulý rok, schvalování plánu 

činnosti a rozpočtu na příští rok 
• projednávání a schvalování změn a doplňků stanov a všech klubových 

předpisů 
• projednávání a schvalování výše zápisného, členských příspěvků, poplatků 

za bonitace, jakož i dalších poplatků stanovených Klubem a případné 
osvobození od těchto poplatků a příspěvků 

• rozhodování o zániku Klubu a způsobu likvidace jeho majetku 
• rozhodování o změnách orgánů Klubu 
• rozhodování o vyloučení člena v kárném řízení a délce vyloučení (bližší 

podmínky stanoví kárný řád)  
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• rozhodování o znovupřijetí člena vyloučeného rozhodnutím členské schůze 
• oprávnění odvolat funkcionáře Klubu z výkonu jeho funkce před uplynutím 

volebního období, pokud porušil svoje povinnosti 
• kontrolování veškeré činnosti a hospodaření Klubu 
• řešení odvolání proti rozhodnutí kárné komise 

 
7.2.7. Nevyžadují-li stanovy vyšší počet hlasů, rozhoduje členská schůze alespoň prostou 

většinou hlasů přítomných členů. 
 

7.2.8. K vyloučení člena Klubu a udělení souhlasu se znovupřijetím vyloučeného člena 
Klubu je nutná nadpoloviční většina všech členů Klubu. K rozhodnutí o zániku 
Klubu je třeba 3/5 většina všech členů Klubu 

 
7.2.9. O průběhu členské schůze je pořizován zápis, jenž musí být podepsán 

zapisovatelem a jedním ověřovatelem zápisu, kteří jsou voleni vždy na začátku 
schůze z řad přítomných členů. 

 
7.2.10. Členská schůze jedná podle jednacího řádu schváleného členskou schůzí. 

 
7.2.11. Členská schůze volí z řad svých členů revizora účtů, který 1x ročně provádí 

kontrolu účtů Klubu. Revizor účtu se volí na jeden rok. Zprávu o stavu přednáší na 
členské schůzi. Revizor účtů nemůže být zároveň členem Výboru, ani v přímém 
příbuzenském vztahu se členem Výboru. 
 

7.3. Výbor 
 
7.3.1. Výbor je statutárním orgánem Klubu, který řídí činnost Klubu mezi členskými 

schůzemi a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi. 
 

7.3.2. Výbor je tvořen předsedou, pokladníkem, poradcem chovu, výstavním referentem, 
tajemníkem klubu a případně dalšími členy. Výbor je tvořen maximálně šesti členy.  

 
7.3.3. Výbor je volen členskou schůzí na tříleté období, a to tajným hlasováním. Způsob 

volby je upraven volebním řádem, který je schválen členskou schůzí.  
 

7.3.4. Členové Výboru jsou odpovědni členské schůzi. 
 

7.3.5. Výbor zasedá podle potřeby. Jestliže s tím souhlasí všichni členové Výboru, může 
Výbor učinit rozhodnutí i mimo zasedání na základě písemného hlasování nebo 
hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. V takovém případě se hlasující 
považují za přítomné. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v 
zápisu nejbližšího zasedání Výboru. 

 
7.3.6. Zasedání Výboru svolává předseda Klubu. V případě, že je zapotřebí svolat 

zasedání Výboru a předseda tak neučiní, je oprávněn svolat zasedání Výboru 
kterýkoli člen Výboru. Zasedání Výboru se svolává nejméně s čtrnáctidenním 
předstihem. 
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7.3.7. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů Výboru. 
Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Výboru. V případě 
rovnosti hlasů se hlas předsedy počítá dvakrát. 
 

7.3.8. V případě, že skončí členství v Klubu některého ze členů Výboru nebo je člen 
Výboru odvolán členskou schůzí nebo člen Výboru odstoupí ze své funkce, je 
Výbor oprávněn kooptovat Výborem vybraného člena Klubu s jeho souhlasem na 
uvolněnou funkci. Funkční období tohoto nově zvoleného člena Výboru končí 
současně s funkčním obdobím Výboru, do kterého byl takto dovolen. 

 
7.3.9. Člen Výboru může ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit ostatním 

členům Výboru. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal Výbor. Výbor 
musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení 
dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení 
považuje za projednané. 

 
7.3.10. Zasedání Výboru řídí předseda. O zasedání Výboru je předseda nebo jiný předsedou 

pověřený člen Výboru povinen zhotovit zápis, jehož přílohou je listina přítomných. 
Kopie zápisu musí být všem členům Výboru rozeslána do 14 dnů po zasedání.  

 
7.3.11. Neodkladné záležitosti spadající do působnosti Výboru, u kterých by hrozilo 

nebezpečí z prodlení, může vyřídit předseda s poradcem chovu, případně s jiným 
příslušným funkcionářem. Takto přijatá opatření však musí být dodatečně 
projednána ve Výboru. 

 
7.3.12. Za Klub jedná navenek předseda nebo ten člen Výboru, kterého jednáním za Klub 

písemně pověří předseda pro určitý případ nebo určité časové období nebo člen 
Výboru, který je tím pověřen stanovami. Podepisování za Klub se děje tak, že k 
napsanému nebo vytištěnému názvu Klubu připojí předseda svůj podpis. Pokud za 
Klub jedná z pověření předsedy jiný člen Výboru, připojí k názvu Klubu a svému 
podpisu též název své funkce ve Výboru a datum pověření. V případech výslovně 
uvedených ve stanovách jedná za Klub ten jeho funkcionář, kterému stanovy toto 
právo svěřují. 

 
7.3.13. Předseda Klubu reprezentuje Klub navenek. Je oprávněn jednat jménem Klubu 

neomezeně, vždy však v souladu s rozhodnutím Výboru. Předseda koordinuje 
činnost členů Výboru, odpovídá za správnost stanov a dalších předpisů Klubu, 
předkládá členské schůzi návrhy na změny těchto předpisů. Předseda dbá na 
respektování práv členů Klubu a dodržování ustanovení předpisů Klubu, ČMKU a 
FCI. Předseda svolává schůze Výboru. Předseda odpovídá za vnitřní chod Klubu, 
zodpovídá za přijímání nových členů, udržování evidence o členech, přijímá a 
ukládá veškerou korespondenci. Předseda komunikuje s ČMKU, navrhuje 
kandidáty nebo delegáty na Valné hromady ČMKÚ. Předseda koordinuje klubové 
akce, rozděluje jejich organizační zabezpečení mezi ostatní členy Klubu.  

 
7.3.14. Pokladník odpovídá za hospodaření Klubu podle obecně platných právních 

předpisů, odpovídá za včasné platby a zajištění materiálně technických podmínek 
pro činnost Klubu. Pokladník vede veškeré účetnictví Klubu, zodpovídá za vedení 
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a kontrolu účtu Klubu u peněžního ústavu, vede evidenci majetku. Má povinnost 
informovat Výbor na jeho pravidelných schůzích o stavu majetku a závazků. 
Pokladník zastupuje Klub vůči třetím osobám ve věcech obchodně-právních, 
účetních, daňových i finančních.  

 
7.3.15. Poradcem chovu je člen Klubu – dlouholetý aktivní chovatel plemene CTU 

s předpokladem příslušných odborných znalostí (základů anatomie a genetiky a 
platného standardu plemene CTU atd.). Poradce chovu působí v souladu 
s povinnostmi poradce chovu, viz Zápisní řád CTU. Odpovídá zejména za důsledné 
dodržování bonitačního řádu po odborně kynologické stránce, přispívá ke 
zvyšování odborných znalostí chovatelů v Klubu a ke zvyšování odborné úrovně 
chovatelství, zajišťování školení rozhodčích pro posuzování exteriéru plemene 
CTU, delegování rozhodčích na bonitace. Ve všech uvedených záležitostech je 
oprávněn jednat jménem Klubu, vždy však v souladu s rozhodnutím Výboru.  

 
7.3.16. Výstavní referent koordinuje po organizační stránce výstavy a další kynologické 

akce pořádané Klubem, zajišťuje ceny, sponzoring, diplomy, odpovídá za 
delegování rozhodčích pro posuzování exteriéru na speciální a klubové výstavy, 
delegaci rozhodčích na národní a mezinárodní výstavy pořádané v ČR atd. Ve všech 
uvedených záležitostech je oprávněn jednat jménem Klubu, vždy však v souladu 
s rozhodnutím Výboru. 

 
7.3.17. Tajemníkem klubu je člen Klubu s uživatelskou znalostí práce na PC 

v programech Word a Excel. Tajemník zodpovídá za vedení klubových materiálů 
v elektronické podobě a aktualizaci www stránek Klubu. Ostatní členové výboru 
poskytují tajemníkovi na vyžádání potřebné informace pro aktualizaci www. 
Tajemník je nápomocen ostatním členům výboru při zajišťování činností 
souvisejících s chodem Klubu, zejména při komunikaci a zveřejňování 
požadovaných materiálů na www.  

 
7.3.18. Ostatní členové Výboru volení členskou schůzí jsou předsedou pověřováni úkoly 

dle potřeby. 
 

7.3.19. Funkce předsedy je neslučitelná s funkcí pokladníka a naopak. Předseda a 
pokladník nesmí být v přímém příbuzenském poměru, nesmí být manželé či 
registrovaní partneři. 

 
8. Hospodaření Klubu 

 
8.1. S finančními prostředky hospodaří Výbor na základě plánu schváleného členskou schůzí. 

Pokladník předkládá pravidelně zprávu členům Klubu na členských schůzích. 
 

8.2. Příjmy – jejich zdrojem jsou: 
• zápisné nových členů 
• členské příspěvky 
• účelové poplatky stanovené klubovými předpisy 
• dary, příspěvky, dotace 
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• úroky z účtů Klubu vedených u peněžních ústavů 
• vybrané pokuty a jiné sankce 
• hospodářská činnost, movitosti a nemovitosti Klubu 

 
9. Řešení sporů, kárná opatření 

 
9.1. Za porušování povinností a vztahů v rámci činnosti Klubu mohou být členům Klubu 

uložena kárná opatření, která se řídí Kárným řádem Klubu. 
 

9.2. O kárných proviněních členů Klubu rozhoduje Výbor. 
 

9.3. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí o kárných opatřeních Výboru je členská schůze. 
 

10. Zrušení Klubu 
 

10.1. Rozhodne-li členská schůze o zrušení Klubu, rozhodne zároveň o vypořádání majetku 
Klubu.  
 
 
 
Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 22. června 2013, nabývají účinnosti 
rozhodnutím členské schůze dne 1. srpna 2013. 
Návrh nového znění stanov přepracovaných v souladu s účinnou právní úpravou (zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) byl schválen na členské schůzi dne 14. března 2015 
a nabývá účinnosti s okamžitou platností. 
Doplnění a úprava Stanov byla projednána a schválena členskou schůzí dne 15. 9. 2018 
v Kněževsi. 
Po zvolení nového výboru Klubu v roce 2020 bylo v souladu s bodem 2.3. Stanov změněno 
Sídlo Klubu. 
 
 
  

 


