Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 24
Jednání proběhlo korespondenčně v průběhu července 2012
Zúčastnili se ho členové výboru Loučka R., Půlpánová H., Švarcová M., Rájová D., Sklenaříková H.,
členové KRK Sochorová S., Opočenská P. Malinská B. a webmaster Malinská J.
Kontrola úkolů:
Ad 13, 16 a 17/22 splněno
Ad 6, 7, 10, trvá
Ad 12, 13 splněno
Nově projednáváno:
1. Sídlo klubu
Vzhledem k tomu, že ŠB podmínila posílání klubové pošty nájmem za sídlo klubu, výbor rozhodl sídlo
klubu změnit a s ním i stanovy.
Rozhodnutí: Požadovanou částku za nájem do dne konání členské schůze 2000 Kč proplatit.
2. Změna stanov
Stanovy byly přepracovány, doplněny o nové sídlo klubu na adrese: Opočenská Petra, Jiránkova 2299,
530 02 Pardubice
Rozhodnutí: ihned uveřejnit návrh nových stanov na WEB stránkách klubu tak, aby se k nim mohli
členové do 22.8. vyjádřit, do 25.8. návrhy z pléna projednat a buď akceptovat, nebo ne.
3. Posílání účetních dokladů
Rozhodnutí: Originály by měly jít poštou Radaně Píšťkové a kopie (stačí emailem) Hance Sklenaříkové,
aby mohla dělat kontrolu. K dokladům by mělo být přiloženo vyúčtování akce, pokud se to akce týká.
4. Podmínka členství pro uplatnění slevy na akce pořádané BCCCZ
Požadavek o zavedení podmínky členství minimálně jeden měsíc pro uplatnění slevy na akce
pořádané BCCCZ byl navržen proto, aby se zamezilo spekulacím (lidé, kteří si pročetli propozice a
zjistili, že se jim vyplatí si zaplatit členství, se přihlašují na poslední chvíli do klubu), ale hlavně
komplikacím poradkyni chovu a hlavně těm, kteří pořádají výstavy či jakékoli další klubové akce se
slevou pro členy. Nemají aktuální podklady a pak se s těmi lidmi musí dohadovat zda platili členství, či
ne (aktualizace členů probíhá jednou za měsíc).
Rozhodnutí: schváleno
5. Informace o jednání výboru v předstihu
Vzhledem k tomu, že zápisy z jednání výboru se zveřejňují jen jednou za 3 měsíce, výbor rozhodl, že
některé důležité informace mohou být uvedeny v novinkách na stránkách www.bcccz.cz
6. Příspěvek na cestu do Holandska na Continental, soutěž MR v pasení
M. Koško požádal o příspěvek. Výbor navrhnul 5000 Kč.
Rozhodnutí: výbor souhlasí s tím, že bude prezentovat klub BCCCZ např. nášivkou na oblečení, čepicí s
logem apod., že pošle alespoň jednu fotku z akce a reportáž o akci jako zpětnou vazbu, aby klub mohl
prezentovat, co sponzoroval.
7. Příspěvky členům klubu na reprezentaci
Návrh podmínek:
- dotace na základě žádosti, žádost bude podána předem, písemně na adresu jednatele (v ní by mělo
být zdůvodnění a číslo účtu, na který by se měly poslat peníze)
- členství v klubu min 2 roky
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- pes FCI registrace
- dotace pouze na nejvyšší stupeň daného "závodu" ať v pasení, agi, obedience apod.
- prezentace klubu (nášivka na oblečení, apod.)
- alespoň jedna fotka z akce /účastník a pes/ a reportáž
- výši příspěvku určí výbor
- příspěvek nebude nárokový.
Rozhodnutí: schváleno
8. Příspěvek klubu na výzkum epilepsie
Návrh: BCCCZ objedná kartáčky na odběr bukální sliznice (zatím 100 ks, cena á 4,05 Kč + poštovné),
ty bychom rozeslali lidem s epileptiky (popř. úzce spřízněnými psy) s žádostí a vysvětlením… Vzorky
by dotyční majitelé poslali zpět na klub (Janě Malinské, nebo Monice Švarcové). Po kompletaci by
byly odeslány do Finska. Klub by hradil kartáčky a hlavně poštovné majitelům psů + poštovné do
zahraničí.
Rozhodnutí: schváleno
9. Klubové předměty
Stránka na www.bcccz.cz/klubovea.html je hotova, včetně krásných fotografií. Poděkování patří P.
Opočenské a J. Malinské. K tomu, aby klubové předměty byly více v klubu prezentovány bylo
navrženo několik opatření:

-

klubové předměty (KP) budou na těch nejdůležitějších akcích BCCCZ jako je klubová výstava,
mistrovství agility, pasení, flyballu, obedience. Seznam akcí, na kterých se budou prodávat
klubové předměty, bude uveřejněný na klubových stránkách vždy pro aktuální rok..., včetně
aktuální informace, že z nějakých důvodů na té a té akci prodej nebude organizován,
- klubové předměty bude možné objednávat i přes klubové stránky na internetu, nebo přímo u
referenta klubu za KP. Ten je po přičtení částky za balné a poštovné (se sníženou sazbou 50
Kč, tedy částečné sponzorování klubem) pošle objednavateli poštou,
- pro platbu klubových předmětů bude variabilní symbol 9 (sponzorské dary budou mít VS 0,
stejně jako ostatní platby),
- referent klubu za KP bude mít proplaceno cestovné na akci a zaplacenou provizi z prodeje
(bude stanovována výborem průběžně na základě výkazu o prodeji).
Rozhodnutí: schváleno
10. Dny BOC v roce 2013
Jako rozhodčí i přednášející pro klubovou výstavu při Dnech border kolií, které máme naplánovány na
27. - 29. 9. 2013, jsme oslovili paní Joanne Ratcliffe a pana Rosse Greena z Velké Británie. Oba jsou
dlouholetí chovatelé border kolií a rozhodčí - specialisté na plemeno. Chceme jejich návštěvu
maximálně využít a tak bychom při Dnech BOC rádi pořádali 2 výstavy, klubovou i speciální. Oba
rozhodčí naše pozvání nadšeně přijali, posoudili by společně obě výstavy a udělali by nám několik
přednášek k tématům týkajících se plemene - Výklad standardu z pohledu specialisty na plemeno,
pohyb border kolie, mezi výstavy by rádi zařadili i seminář o správném předvedení border kolie.
Přednášky budou doprovozené obrazovými prezentacemi, ukázkami na živých psech a samořejmě
bude
diskuze.
Myslíme si, že akce bude velmi přínosná pro chovatele border kolií a očekáváme i účast chovatelů ze
zahraničí. Rádi bychom pozvali i české rozhodčí pro border kolie, měli by tak možnost poznat pohled
specialistů na plemeno - pokud budou chtít.

11. Možnost pořádat v roce 2013 mimořádnou výstavu pro plemeno border kolie
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BCCCZ pořádá každý rok dvě výstavy (klubovou se zadáváním CAC a klubovou bez zadávání CAC),
navíc podle výstavního řádu máme každý druhý rok možnost pořádat speciální výstavu pro border
kolie, střídáme se s KCHMPP. Pokud bychom se nedohodli, KV bez zadávání titulu, která je
naplánována na jaro, bychom museli zrušit, což by se mohlo některých chovatelů dotknout např. tím,
že jejich fena by v době pořádání výstavy měla hárat a tím by ztratili celý rok. ČMKU jsme požádali o
možnost pořádat v roce 2013 mimořádnou výstavu pro plemeno border kolie, např. Středoevropskou
Speciální Výstavu Border Kolií, nebo mimořádnou změnu v systému střídání speciální výstavy
s KCHMPP (posunutí o jeden rok). Z ČMKU nám odpověděli, že to projednají, resp. požadavek předají
Výstavní komisi, ale lepší by prý bylo, kdybychom se dohodli s KCHMPP o výměně termínu speciální
výstavy. Není už totiž mnoho času. Termíny a místa je třeba nahlásit co nejrychleji.
Úkol: R. Loučka požádá ČMKU a KCHMPP
12. Jednání s KCHMPP ohledně speciální výstavy
Předseda KCHMPP, J. Rudolf, na naši prosbu dohodnout se o pořádání speciální výstavy v roce 2013
odpověděl: bohužel sekce BOC nesouhlasí se změnou Speciální výstavy, Rozšířený výbor klubu
potvrdil jejich rozhodnutí.
13. Oficiální žádost na ČMKU o zrušení sekce BOC při KCHMPP
Protože všechny dosavadní snahy o dohodě s KCHMPP o zrušení sekce BOC selhaly a navíc klubu
BCCCZ klub KCHMPP nevyšel vstříc v pořádání speciální výstavu, bude BCCCZ požadovat, aby tuto
záležitost projednalo předsednictvo, případně valná hromada ČMKU.
Sekce BOC je stále evidována v málopočetných plemenech u KCHMPP, ačkoliv už je evidováno v PK
ČMKU skoro 5800 jedinců a BOC patří k nejvíce se rozšiřujícím plemenům.
Jako první krok jsme požádali předsedu KCHMPP, J. Rudolfa, aby projednali na výboru KCHMPP
zrušení sekce BOC. Pokud s tímto návrhem nebudou souhlasit, aby na ČMKU poslali důvody, proč
tuto sekci nehodlají zrušit.
Úkol: R. Loučka požádá ČMKU a KCHMPP
14. Uplatňování slev pro členy klubu
Protože se množí spolumajitelství psů, nebo dokonce člen klubu podává inzerát za nečlena, byla
navržena následující pravidla:
1/
Pokud je zvíře ve spolumajitelství vztah rodiče a dítě stačí členství v klubu u dospělého na
uplatnění slevy
2/
Pokud je spolumajitelství u dospělých osob se společným bydlištěm taktéž stačí členství v
klubu jednoho ze spolumajitelů
3/
Pokud je spolumajitelství u dospělých osob s různým bydlištěm musí být členové BCCCZ oba
spolumajitelé
4/
Klubová inzerce je jen pro členy klubu, přesněji pro přímé potomky feny či psa v majetku
člena klubu. Nabídky krytí psa taktéž jen v majetku člena klubu. Není možné podávat inzerci pro
nečlena přes člena klubu.
Rozhodnutí: schváleno
15. Žádost ZKO Rokycany
ZKO Rokycany požádala o souhlas s vystavováním plemena Border kolie na oblastní výstavě v
Rokycanech 6.10.12.
Rozhodnutí: schváleno
16. Žádost o povolení prodeje na klubové výstavě
Žádost podala paní Jana Ryšková, která na výstavách prodává vodítka a obojky
Rozhodnutí: schváleno za podmínky, že věnuje něco ze svého sortimentu jako sponzorský dar na akci.
Příloha: návrh stanov
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Rekapitulace
Úkoly: 11,13
Rozhodnutí:1-4, 6-9, 14-16
Dne: 1.8.2012, zapsal: Radko Loučka

STANOVY KLUBU BCCCZ

PREAMBULE
Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen „klub“) je prostřednictvím ryze
zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:
- podporovat a propagovat kvalitu chovu čistokrevných border kolií (dále jen „BOC“) s důrazem na jejich přirozenou schopnost
pracovat
- popularizovat plemeno BOC a klub na veřejnosti
- podporovat členy klubu ve všech aktivitách vhodných pro uplatňování vlastností typických pro toto plemeno
- podporovat v klubu vzájemnou soudržnost a dobré vztahy mezi členy
- zprostředkovávat členům klubu informace o chovu a využití BOC u nás i ve světě
Na důkaz tohoto přijímají zakladatelé klubu i jeho členové Etický kodex klubu a tyto stanovy.
Článek 1
Založení klubu
Border Collie Club Czech Republic se sídlem v Praze byl založen na ustavující členské schůzi klubu dne 11.9.1999.
Článek 2
Právní postavení klubu
1. Klub je dobrovolným sdružením příznivců BOC. Sdružuje členy na základě společného zájmu.
2. Klub je právnická osoba, nepolitická, nezávislá, nezisková, dobrovolná, založená na humanitárních principech.
3. Klub vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení
členů je vyloučeno.
Článek 3
Název a sídlo klubu
1. Název klubu zní: Border Collie Club Czech Republic
2. Zkrácený název: BCCCZ
3. Sídlem klubu je: Klub BCCCZ, Opočenská Petra, Jiránkova 2299, 530 02 Pardubice
Článek 4
Doba trvání klubu
Klub je založen na dobu neurčitou.
Článek 5
Předmět činnosti klubu
1. Klub se zabývá organizací, propagací a koordinací veškeré činnosti se vztahem k BOC a odpovídajícím kynologickým sportům.
Dbá přitom na to, aby soutěže, které jsou pro BOC pořádány, probíhaly ve smyslu daných ustanovení Českomoravské
kynologické unie (dále jen "ČMKU"), případně norem vydaných klubem.
2. Klub specifikuje podmínky chovu BOC pro Českou republiku, vychází přitom z FCI standardu BOC a jeho aktualizací.
Klub zajišťuje jednotný výklad standardu BOC na území České republiky.
3. Klub zastupuje své členy ve vztahu k FCI, ke všem organizacím, v jejichž rámci působí, k orgánům státní správy, kynologickým i
nekynologickým organizacím a jednotlivcům. Hájí zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem, zajišťuje spolupráci s jinými
organizacemi.
4. Klub předává svým členům aktuální informace prostřednictvím klubového zpravodaje, veřejným tiskem nebo jiným vhodným
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5.
6.
7.

způsobem, vydává nebo podporuje vydávání kynologických publikací, jednotlivých řádů a tiskopisů týkajících se BOC.
Klub je oprávněn provádět vydavatelskou, poradenskou či jinou činnost související s jeho posláním.
Klub řeší sporné záležitosti mezi jednotlivými členy.
Veškerá činnost klubu musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s platnými stanovami klubu
a s platným Chovatelským a zápisním řádem ČMKU.
Článek 6
Podmínky členství

1.
2.

3.
4.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

1.

Členství v klubu je řádné nebo čestné.
Řádným členem klubu se může stát po splnění podmínek určenými Stanovami:
a) fyzická osoba
b) právnická osoba
Fyzická osoba, která nedosáhla 18-ti let věku, se může stát členem klubu, pokud s jejím členstvím vysloví písemný souhlas její
zákonný zástupce.
Čestným členem se může stát ten, kdo se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužil
o rozvoj chovu a popularizaci BOC. Čestné členství uděluje členská schůze na návrh výboru. Čestný člen není povinen platit
členské příspěvky.
Článek 7
Vznik členství
Klub přijímá své členy na základě jejich písemné přihlášky, zaplacení vstupního vkladu ve výši 100,- Kč (jednosto korun českých)
a členského příspěvku.
Členství v klubu vzniká dnem zaplacení členského příspěvku na daný rok.
Článek 8
Zánik členství
Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok do termínu stanoveného výborem klubu a zveřejněného na
internetových stránkách, nebo ve zpravodaji klubu.
Vyloučením člena za hrubé porušení stanov klubu nebo Chovatelského a zápisního řádu ČMKU. O vyloučení rozhoduje členská
schůze na návrh výboru.
Vystoupením člena z klubu na základě písemného prohlášení člena (dobrovolné ukončení členství).
Úmrtím člena.
Článek 9
Práva a povinnosti členů
Členové mají zejména právo:
- hlasovat na členské schůzi a volit do orgánů klubu (pokud jsou starší 15ti let)
- být voleni do orgánů klubu (pokud jsou starší 18ti let)
- využívat výhod poskytovaných klubem
- podávat návrhy, náměty a stížnosti, vznášet dotazy na členy výboru a členy kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“)
- odvolávat se proti rozhodnutí výboru ke členské schůzi, odvolání se podává jen v písemné formě, musí být doručeno
nejpozději jeden měsíc před konáním členské schůze některému ze členů výboru
- zúčastňovat se akcí pořádaných klubem
- být informován o činnosti a hospodaření klubu
Členové mají zejména povinnost:
- řídit se platnými stanovami klubu, usneseními členské schůze a rozhodnutími výboru
- platit členské příspěvky řádně a včas, tj. v termínu stanoveném výborem klubu
- hlásit výboru klubu změny bydliště a dalších důležitých údajů
Článek 10
Orgány klubu
Orgány klubu jsou:
- členská schůze
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2.

1.
2.

1.

2.

1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.

1.
2.

3.

1.

- výbor
- kontrolní a revizní komise
Orgány klubu mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov spadají do jejich působnosti.
Článek 11
Členská schůze
Je nejvyšším orgánem klubu a tvoří ji členové klubu přítomní na jejím zasedání.
Na členské schůzi uplatňují členové klubu svá práva řídit záležitosti klubu a kontrolovat činnost klubu.
Článek 12
Postavení a působnost členské schůze
Do výlučné pravomoci členské schůze patří:
- přijímat a měnit stanovy klubu
- volit a odvolávat členy výboru a KRK klubu
- zrušit rozhodnutí výboru
- stanovit výši členského příspěvku
- rozhodovat o zániku klubu a o rozdělení jeho majetku
Do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se klubu a jeho činnosti, pokud si členská schůze rozhodování o
těchto věcech vyžádala, a to souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů.
Článek 13
Svolávání členské schůze
Členskou schůzi svolává výbor klubu zveřejněním pozvánky v klubovém zpravodaji nebo v aktualitách na klubových webových
stránkách, a to nejméně jeden měsíc před plánovaným dnem konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu
a místo konání členské schůze a program jednání.
Řádnou členskou schůzi svolává výbor klubu jedenkrát ročně. Bude-li na členské schůzi probíhat volba členů výboru a KRK, je
tato schůze volební členskou schůzí. Volební členská schůze má stejné postavení a působnost jako členská schůze.
Mimořádnou členskou schůzi je povinen výbor klubu svolat, jestliže je potřeba neprodleně řešit otázky, které přesahují
kompetence výboru klubu. Mimořádnou členskou schůzi je povinen výbor klubu svolat, pokud o to písemně požádá nejméně
jedna třetina členů. Musí ji svolat ve lhůtě do dvou měsíců od doručení žádosti.
Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor klubu zveřejněním pozvánky v klubovém zpravodaji nebo v aktualitách na
klubových webových stránkách, a to nejméně jeden měsíc před plánovaným dnem konání schůze. Pozvánka musí obsahovat
datum, dobu a místo konání a program jednání.
Článek 14
Účast a hlasování na členské schůzi
Členská schůze je veřejná, tzn. že se ji mohou účastnit i nečlenové klubu.
Právo hlasovat na členské schůzi má každý člen, který zaplatil členské příspěvky pro daný kalendářní rok nebo rok předchozí,
pokud se členská schůze koná v prvním čtvrtletí roku následujícího.
Každý člen má jeden hlas.
Článek 15
Jednání členské schůze
Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda výboru, případně pověřený člen výboru.
Členská schůze volí zapisovatele, komisi návrhovou, komisi volební, osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel může být současně členem komise návrhové. Osoby pověřené sčítáním hlasů mohou být současně členy komise
volební. Ověřovatel zápisu musí být nezávislá osoba, nesmí jím tedy být člen návrhové komise, ani člen výboru klubu.
O průběhu jednání členské schůze pořizuje zapisovatel zápis, který bude po ověření členskou schůzí zvoleným ověřovatelem
zápisu uložen u jednatele klubu. Kopie zápisu bude po dobu nejméně pěti let přístupná každému členovi, který o to písemně
požádá.
Článek 16
Rozhodování členské schůze
Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro klub závazná. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně většina přítomných
členů.
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Členská schůze může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů programu.
O záležitosti, která nebyla uvedena v předem oznámeném programu jednání, může členská schůze rozhodnout pouze tehdy,
jestliže s projednáváním této záležitosti souhlasí dvoutřetinová většina přítomných členů.
Hlasování je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak.
Volba členů výboru a KRK klubu je vždy tajná.
Členská schůze hlasuje nejprve o návrhu výboru. Jestliže nebude schválen, hlasuje o protinávrzích členů klubu,
a to v pořadí, jak byly vzneseny. Pokud byl některý z návrhů přijat, o dalších se již nehlasuje.
Členská schůze může rozhodnout o zrušení klubu a o rozdělení jeho majetku, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných
členů.
Článek 17
Výbor
Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost klubu a jedná jeho jménem. Členem výboru může být pouze fyzická osoba
plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí.
Výbor je kolektivním orgánem, skládá se nejméně z pěti členů. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Člen výboru nemůže
být současně členem KRK klubu.
Členové výboru jsou voleni na období dvou let. Volba členů výboru probíhá každý lichý rok na výroční členské schůzi.
Opětovná volba není vyloučena.
Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude
zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením svého funkčního období.
Zvolení členové výboru zvolí ze svého středu předsedu a jednatele a rozdělí si ostatní funkce. Předseda výboru je zároveň i
předsedou klubu.
Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům výboru a členům KRK.
V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal nebo projednat mohl. Předseda
výboru je povinen o tom informovat předsedu KRK klubu.
Výbor, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. Následující členská schůze pak
náhradního člena výboru buď schválí nebo zvolí člena nového.
Výbor jedná podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční
většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů výboru. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají u jednatele po dobu pěti let.
Výbor vydává vlastní jednací řád, kterým se upravuje způsob jeho jednání. Jednací řád podléhá schválení KRK.
Jednání výboru se mají právo zúčastnit členové KRK, mohou na něm také vznášet dotazy a připomínky k projednávaným
záležitostem.
Jednání výboru se v odůvodněných případech mohou zúčastnit i členové klubu. Jednání výboru může být i uzavřené, rozhoduje
o tom předseda výboru.
Členové výboru jsou při výkonu své funkce povinni jednat s náležitou péčí a v zájmu klubu a zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit klubu škodu nebo poškodit jeho dobré jméno.
Členové výboru odpovídají klubu, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, za škodu, kterou
způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce. Způsobí-li takto škodu více členů výboru, odpovídají za ni klubu
společně a nerozdílně.
Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami klubu a usneseními členské schůze.
Článek 18
Působnost výboru

1.

Do působnosti výboru náleží zejména:
- svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat
- předkládat členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh změn a doplňků stanov a směrnic klubu
- plnit usnesení členské schůze
- zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví

7

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.

19.

rozhodovat o nakládání s majetkem klubu
zodpovídat za finanční hospodaření klubu
delegovat zástupce klubu na valnou hromadu a jiné akce ČMKU
delegovat zástupce klubu do komisí ČMKU, resp. FCI
vydávat a aktualizovat kalendář akcí v České republice, kde se prezentují BOC
stanovovat a chránit termín národních soutěží klubu
podílet se na organizaci vybraných akcí klubu
provádět vydavatelskou, poradenskou a jinou činnost vycházející z poslání klubu
zajišťovat kontakt klubu s jinými kynologickými organizacemi v České republice i v zahraničí
fungovat současně jako disciplinární komise
projednávat písemné podněty a stížnosti členů
zřizovat pro potřeby své činnosti pracovní komise a týmy.
Článek 19
Kontrolní a revizní komise
KRK je orgánem klubu, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost klubu. Členem KRK může být pouze fyzická osoba plně
způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena KRK je nezastupitelný. Členové KRK jsou voleni členskou schůzí.
KRK je kolektivním orgánem, skládá se ze tří členů. Člen KRK nemůže být současně členem výboru klubu.
Členové KRK jsou voleni na období dvou let. Volba členů výboru probíhá každý lichý rok na členské schůzi, která je považována
za volební členskou schůzi. Opětovná volba není vyloučena.
Funkční období KRK neskončí dříve, než je zvolena KRK nová. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat
volbou nové KRK, nejpozději jeden měsíc před skončením funkčního období KRK stávající.
KRK odpovídá za svoji činnost členské schůzi.
Zvolení členové KRK volí ze svého středu předsedu.
Člen KRK se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům výboru a členům KRK.
V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení KRK projednal nebo projednat mohl. Předseda KRK je
povinen o tom informovat předsedu výboru klubu.
KRK, pokud počet jejích členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. Následující členská schůze pak
náhradního člena KRK buď schválí nebo zvolí člena nového.
KRK se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. KRK je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina
jejích členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů KRK. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
O průběhu jednání KRK se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let u jednatele klubu.
KRK vydává vlastní jednací řád, kterým se upravuje způsob jejího jednání.
Jednání KRK jsou přístupná všem členům výboru. V odůvodněných případech může předseda KRK rozhodnout o jednání
uzavřeném.
Členové KRK jsou oprávněni kdykoliv nahlížet do všech dokladů, evidence, účtů, prověřovat vedení účetnictví, kontrolovat
hospodaření klubu a stav majetku klubu.
KRK má právo být výborem informována o jeho záměru svolat členskou schůzi a být současně informována o jejím
navrhovaném programu s tím, že výbor je povinen doplnit navrhovaný program jednání o body požadované KRK.
Členové KRK mají nejen právo účastnit se jednání výboru, ale také vznášet dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem.
KRK může provádění kontrolní činnosti rozdělit mezi své jednotlivé členy, o čemž informuje členskou schůzi a výbor klubu.
Rozdělením činnosti KRK není dotčena odpovědnost členů KRK, ani jejich právo vykonávat další kontrolní činnost.
Členové KRK jsou při výkonu své funkce povinni jednat s náležitou péčí a v zájmu klubu, zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit klubu škodu nebo poškodit jeho dobré jméno.
Členové KRK odpovídají klubu za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, za škodu, kterou
způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce. Způsobí-li takto škodu více členů KRK, odpovídají za ni klubu společně
a nerozdílně.
KRK se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami klubu a usneseními členské schůze.
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Článek 20
Působnost kontrolní a revizní komise klubu
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Do působnosti KRK náleží zejména:
- kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, platných stanov klubu a usnesení členské schůze
- přezkoumávat zprávu o hospodaření klubu, zprávu o stavu majetku a zprávu o činnosti klubu
- seznamovat členskou schůzi s výsledky své kontrolní a revizní činnosti
- předkládat členské schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy.
Článek 21
Jednání a podepisování za klub
Za klub je, jako jeho statutární orgán, oprávněn jednat ve všech věcech výbor. Za klub jedná vždy předseda a jeden člen
výboru, nebo jednatel a jeden člen výboru. Výbor může určit, ve kterých věcech může jednat za klub pouze jeden člen výboru,
a to na základě písemné plné moci udělené výborem.
Podepisování za klub se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu klubu připojí podpis předseda a jeden člen
výboru, nebo jednatel a jeden člen výboru. Výbor může určit ve kterých věcech může podepisovat za klub pouze jeden člen
výboru, a to na základě písemné plné moci udělené výborem.
Článek 22
Hospodaření klubu
Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím rok kalendářní.
Evidence a účetnictví klubu se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.
Zdrojem příjmů klubu jsou především:
- členské příspěvky
- poplatky za služby související s organizací soutěží
- výnosy z prodeje klubových tiskovin a klubových propagačních předmětů, případně smluvně podložené podíly na
výnosech z akcí klubu, nebo z akcí, na nichž se klub podílí
- sponzorské příspěvky a dary
- příspěvky státu, či kynologických organizací na reprezentaci a sportovní činnost
- jiné příjmy vyplývající z provozu klubu.
Klub hradí ze svého rozpočtu především:
- náklady na činnost orgánů klubu
- vydávání a distribuci klubových tiskovin, náklady na propagaci plemene BOC
- náklady na svolání a organizaci členské schůze
- podle možností náklady na organizaci významných klubových akcí
- poplatky související se sdruženým členstvím v jiných kynologických organizacích
- podle možností náklady spojené s činností delegátů na akce nebo do komisí ČMKU, či FCI
- podle možností náklady na reprezentaci klubu nebo České republiky
- jiné náklady nutné k zajištění provozu klubu.
Článek 23
Zánik klubu
O zániku klubu rozhoduje členská schůze, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Jinak než rozhodnutím členské
schůze může dojít k zániku klubu jen, stanoví-li tak zákon.
Spolu s rozhodnutím o zániku klubu rozhodne členská schůze o způsobu likvidace majetkové podstaty klubu
v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Článek 24
Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
V případě, že některé ustanovení stanov klubu se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám,
ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov klubu touto
skutečností nedotčena.
Článek 25
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Změna stanov
O doplnění nebo změně stanov klubu rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov klubu může podat výbor nebo KRK. Členové uplatňují své návrhy na jejich změnu
písemně prostřednictvím výboru.
Návrh na doplnění nebo změnu stanov klubu předá výbor členské základně písemně, a to nejpozději 30 dnů před konáním
členské schůze, která bude mít takovouto změnu na pořadu jednání.
Stanovy byly schváleny zakladateli klubu na ustavující členské schůzi konané dne 11.9.1999 v Praze Tróji.
Tyto upravené stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení u Ministerstva vnitra ČR.
Nová úprava stanov byla schválena na členské schůzi konané dne 22.9.2012 ve Zbraslavi u Brna.
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