STANOVY
dle § 218 zákona č. 89/2012 Sb.

I.

Úvodní ustanovení

V souladu s platnými právními předpisy schválila členská schůze na jednání dne 11.
9. 2015 ve Svojanově, tuto změnu stanov pro spolek s názvem Spolek BCCCZ (dále
jen spolek). Zkratka BCCCZ značí původní název klubu: Border Collie Club Czech
Republic.
Spolek byl založen na své ustavující schůzi dne 11. 9. 1999 jako klub chovatelů psů
plemena border kolie (BCCCZ), jehož hlavním cílem je:
a) podporovat a propagovat kvalitu chovu čistokrevných border kolií (dále jen
„BOC“) s důrazem na jejich přirozenou schopnost pracovat,
b) popularizovat plemeno BOC a spolek na veřejnosti,
c) podporovat členy spolku ve všech aktivitách vhodných pro uplatňování
vlastností typických pro toto plemeno,
d) podporovat ve spolku vzájemnou soudržnost a dobré vztahy mezi členy,
e) zprostředkovávat členům spolku informace o chovu a využití BOC v České
republice a také mimo území České republiky.
II.

Znění stanov spolku

Čl. 1. Úvodní ustanovení
Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických a právnických osob,
provozující chovatelskou a zájmovou činnost, která směřuje k čistotě a kvalitě chovu
psů plemene border kolie, a to na všech úrovních a možností využití etických
chovatelských zásad pro širokou veřejnost.
Čl. 2. Základní ustanovení
2.1. Název spolku: Spolek BCCCZ.
2.2. Sídlo spolku: Praha 4 – Chodov, Konstantinova 1477/16, PSČ 149 00.
Čl. 3. Předmět činnosti spolku
3.1. Spolek se zabývá organizací, propagací a koordinací veškeré činnosti se
vztahem k BOC a odpovídajícím kynologickým sportům. Dbá přitom na to, aby
soutěže a akce, které pořádá, probíhaly ve smyslu daných ustanovení
Českomoravské kynologické unie (dále jen "ČMKU"), případně norem vydaných
spolkem.
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3.2. Spolek specifikuje podmínky chovu BOC pro Českou republiku, vychází přitom z
FCI standardu BOC a jeho aktualizací. Spolek zajišťuje jednotný výklad standardu
BOC na území České republiky.
3.3. Spolek zastupuje své členy ve vztahu k FCI, ke všem organizacím, v jejichž
rámci působí, k orgánům státní správy, kynologickým i ostatním organizacím,
spolkům a jednotlivcům. Hájí zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem, zajišťuje
spolupráci s jinými organizacemi či spolky.
3.4. Spolek předává svým členům aktuální informace prostřednictvím webových
stránek, klubového zpravodaje, veřejným tiskem nebo jiným vhodným způsobem,
vydává nebo podporuje vydávání kynologických publikací, jednotlivých řádů a
tiskopisů týkajících se BOC.
3.5. Spolek je oprávněn provádět vydavatelskou, poradenskou či jinou činnost
související s jeho posláním.
3.6. Veškerá činnost spolku musí být realizována v souladu s platnými obecně
závaznými právními předpisy, s platnými stanovami spolku a s platným
Chovatelským a zápisním řádem ČMKU.

Čl. 4. Vedlejší činnost
4.1. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost,
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní
činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
4.2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy
spolku.
Čl. 5. Orgány spolku
5.1. Spolek zřizuje tyto orgány:
a) členská schůze,
b) statutární orgán, výbor,
c) předseda,
d) kontrolní a revizní komise.
5.2. Členové orgánů spolku jsou při výkonu své funkce povinni jednat s náležitou
péčí a v zájmu spolku a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení
by mohlo způsobit spolku škodu nebo poškodit jeho dobré jméno.
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5.3. Členové výboru odpovídají spolku, za podmínek a v rozsahu stanoveném
platnými obecně závaznými právními předpisy, za škodu, kterou způsobí porušením
svých povinností při výkonu funkce. Způsobí-li takto škodu více členů orgánů spolku,
odpovídají za ni spolku společně a nerozdílně.
5.4. Členové orgánů spolku se při své činnosti řídí platnými obecně závaznými
právními předpisy, platnými stanovami spolku a usneseními členské schůze.
5.5. Za spolek je, jako jeho statutární orgán, oprávněn jednat ve všech věcech výbor.
Za spolek jedná vždy předseda a jeden člen výboru, nebo jednatel a jeden člen
výboru. Výbor může určit, ve kterých věcech může jednat za spolek pouze jeden člen
výboru, a to na základě písemné plné moci udělené výborem.
Čl. 6. Členská schůze
6.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji členové spolku přítomní
na jejím zasedání. Členská schůze se schází řádně alespoň jednou ročně. Svolává ji
předseda spolku. Členská schůze se musí sejít i na návrh výboru, na návrh kontrolní
a revizní komise nebo na návrh alespoň 1/3 všech členů, a to ve lhůtě dvou měsíců
od doručení podnětu ke konání členské schůze předsedovi spolku. Usnesení je
přijato, hlasovala-li pro ně většina přítomných členů, není-li v těchto stanovách
uvedeno jinak.
6.2. Členská schůze:
a) schvaluje hlavní směry činnosti spolku,
b) volí a odvolává členy výboru, členy kontrolní a revizní komise,
c) schvaluje zprávu předsedy a členů výboru o činnosti a o hospodaření
spolku a bere na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise,
d) schvaluje obecné podmínky členství,
e) schvaluje rozpočet spolku a výši členských příspěvků,
f) schvaluje a mění stanovy spolku,
g) rozhoduje o zrušení a zániku spolku (v případě rozhodování o zrušení
a zániku spolku tak činí 3/5tinovou většinou přítomných členů).

Čl. 7. Statutární orgán
7.1. Statutárním orgánem je výbor, který řídí činnost spolku v období mezi členskými
schůzemi. Členem výboru může být pouze zletilá fyzická osoba plně svéprávná.
Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný. Členové výboru jsou voleni členskou
schůzí.
7.2. Výbor se skládá z pěti členů. Člen výboru nemůže být současně členem
kontrolní a revizní komise spolku.
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7.3. Členové výboru jsou voleni na období čtyř let. Volba členů výboru probíhá každý
lichý rok na výroční členské schůzi. Opětovná volba člena výboru je přípustná.
7.4. Člen výboru se své funkce může vzdát písemnou rezignací, doručenou všem
ostatním členům výboru. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho
písemná rezignace byla doručena všem členům výboru. Předseda výboru je povinen
o tom informovat předsedu kontrolní a revizní komise.
7.5. 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.
7.6. Výbor navrhuje vyloučení člena spolku.
7.7. Výbor jedná podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Výbor je
usnášeníschopný, jestliže se jednání účastní nadpoloviční většina jeho členů.
Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala většina členů výboru. V
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
7.8. Jednání výboru se mají právo zúčastnit členové kontrolní a revizní komise,
mohou na něm také vznášet dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem.

Čl. 8. Předseda
8.1. Předseda je výkonným orgánem spolku.
8.2. Funkční období předsedy je čtyřleté. Je možné opětovné zvolení. Předsedou
může být zvolena pouze zletilá fyzická osoba plně svéprávná.
8.3 Předseda zejména:
a) organizuje činnost spolku a reprezentuje spolek navenek,
b) odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení členské schůze spolku a
usnesení výboru spolku,
c) sestavuje a navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho ke schválení členské
schůzi,
d) zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům, financovaných
státním rozpočtem, z dotací a případně z jiných zdrojů,
e) projednává závěry kontrolní a revizní komise,
f) svolává členskou schůzi spolku,
g) rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně
svěřeny členské schůzi, výboru či kontrolní a revizní komisi.
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8.4. Za výkon funkce předsedy přísluší předsedovi náhrada hotových nákladů, které
mu v přímé souvislosti s výkonem funkce vznikly.
8.5. Funkce předsedy zaniká:
a) písemnou rezignací adresovanou výboru,
b) úmrtím,
c) odvoláním členskou schůzí,
d) uplynutím funkčního období,
e) odvoláním ostatními členy výboru.
Čl. 9. Kontrolní a revizní komise
9.1. Kontrolní a revizní komise má tři členy, které volí členská schůze. Funkční
období člena kontrolní a revizní komise je čtyřleté. Je možné opětovné zvolení.
Členem kontrolní a revizní komise může být zvolena pouze zletilá fyzická osoba plně
svéprávná.
9.2. Členství v kontrolní a revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce předsedy
spolku, člena výboru, ani s funkcí likvidátora.
9.3. Kontrolní a revizní komise:
a) dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost
v souladu s platnými stanovami a s platnými právními předpisy,
b) dohlíží na řádný výkon vedlejší činnosti spolku,
c) kontroluje hospodaření spolku, zejména řádné nakládání s majetkem spolku
a se členskými příspěvky.
9.4. Členové kontrolní a revizní komise, zvolení členskou schůzí, zvolí ze svého
středu předsedu.
9.5. V rozsahu své působnosti může předseda kontrolní a revizní komise, či jím
pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů
spolku, nebo od jeho zaměstnanců, vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
9.6. Zjistí-li kontrolní a revizní komise nedostatky, upozorní na ně předsedu spolku.
9.7. Členství v kontrolní a revizní komisi zaniká:
a) písemnou rezignací adresovanou předsedovi výboru,
b) úmrtím,
c) odvoláním členskou schůzí,
d) uplynutím funkčního období.
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9.8. Kontrolní a revizní komise, pokud počet jejích členů neklesl pod polovinu, může
jmenovat člena náhradního. Následující členská schůze pak náhradního člena
kontrolní a revizní komise buď schválí, nebo zvolí člena nového.
9.9 Za výkon funkce člena kontrolní a revizní komise přísluší členovi náhrada
hotových nákladů, které mu v přímé souvislosti s výkonem funkce vznikly.
Čl. 10. Členství
10.1. Řádným členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá
zletilá fyzická plně svéprávná osoba, nezletilá fyzická osoba s písemným souhlasem
zákonného zástupce nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, která souhlasí
s posláním spolku a která přistoupí ke stanovám spolku.
10.2. 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 nemá povinnost platit členské
poplatky a má stejná práva a povinnosti jako řádný člen.

10.3. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena spolku, pro který
představují nedílnou součást finančních příjmů. Výši členských příspěvků stanoví
členská schůze.
10.4. Způsob registrace členů, otázku členských průkazů apod. upraví výbor svým
interním předpisem.
10.5. Členství ve spolku zaniká:
a) písemným vystoupením ze spolku adresovaným předsedovi,
b) úmrtím,
c) vyloučením členskou schůzí pro porušení stanov, řádů spolku, etického
kodexu spolku či právních předpisů,
d) nezaplacením členského příspěvku pro dané období.
10.6. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout,
aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní a revizní komise. Kontrolní a
revizní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo
stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných
případech.
10.7. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o
svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto
právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří
měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy
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byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů;
jinak toto právo zaniká.
Čl. 11. Práva a povinnosti členů
11.1. Každý člen spolku je oprávněn:
a) účastnit se aktivně na všech činnostech spolkového života,
b) volit a být volen do orgánů spolku po dovršení zletilosti,
c) diskutovat na členské schůzi a činit zde návrhy, náměty,
d) podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které spolek svým členům
poskytuje,
e) být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření.
11.2. Každý člen spolku je povinen:
a) bezvýhradně dodržovat platný právní řád, stanovy a veškeré další interní
předpisy a pokyny orgánů spolku, a prvořadě vždy hájit zájmy spolku a zájmy
jeho členů,
b) řádně a včas platit členské příspěvky,
c) účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti spolku,
řádně, zodpovědně a plně v souladu se stanovami a platným právním řádem,
d) reprezentovat spolek navenek tak, že dodržuje právní předpisy, jedná
v souladu s morálkou a dobrými mravy a dodržuje zásady slušného chování
a etiky chovu BOC,
e) vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen.
Čl. 12. Majetek a hospodaření spolku
12.1. Hospodaření spolku se vždy řídí platným právním řádem. Hospodaření,
nakládaní s majetkem, resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně
v souladu s platným právním řádem a stanovami.
12.2. Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního
vlastnictví.
12.3. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.
12.4. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:
a) příspěvky členů,
b) příjmy z organizování soutěží BOC,
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
d) příspěvky a dotace od ČMKU,
e) státní příspěvky,
f) sponzorské příspěvky a dary.
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III.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy Spolku BCCCZ jsou projevem svobodné, určité a vážné vůle všech
členů spolku a byly schváleny předepsanou většinou na členské schůzi, konané
v Helvíkovicích 19. 3. 2017.
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