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STANOVY 
  



Článek I. 

Název a sídlo společenství 

(1) Název spolku: 

Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů, zapsaný spolek 

– zkratka KCHHMO, z.s. 

(2) Působnost spolku: 

Česká republika 

(3) Sídlo spolku: 

ČMKJ, Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4 

(4) Zastupování: 

za spolek jsou oprávněni jednat předseda, místopředseda a jednatel jako statutární orgány. 

 

Článek II. 

Základní ustanovení 

(1)  Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů, zapsaný spolek, KCHHMO, z.s. (dále jen „Klub“) je 

samostatným spolkem – právním subjektem a ve smyslu občanského zákoníku. Sdružuje zájemce 

(jednotlivce a chovatelské subjekty) o chov, výcvik a o další zájmovou kynologickou činnost plemen 

hrubosrstých ohařů, maďarských ohařů a dalších plemen ohařů v České republice, která zastřešuje. 

(2)  Klub je samostatnou právnickou osobou začleněnou do Českomoravské kynologické jednoty (dále jen 

ČMKJ), která respektuje Mezinárodní kynologickou federaci (dále jen FCI), řídí se jejími předpisy a je 

členem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU), která zastupuje kynologii České republiky 

v FCI. Jeho hlavním cílem je zušlechťování plemen hrubosrstých ohařů, maďarských ohařů a dalších 

plemen ohařů v České republice, která zastřešuje. 

(3)  Kontrola chovu vyplývající z požadavků FCI u chovatelských subjektů i jednotlivců začleněných 

v ČMKJ přísluší ČMKU. 

 

Článek III. 

Poslání klubu 

(1)  Veškerá činnost klubu je zaměřena na zájmovou kynologickou činnost (chov, výcvik, zkoušky, 

soutěže, svody a výstavy) regionálního, národního a mezinárodního významu a je v souladu 

s předpisy Mezinárodní kynologické organizace FCI. 

 

 

 



(2)  Činnost klubu má tyto hlavní cíle: 

a) Napomáhá a usiluje o zušlechťování a rozšiřování plemen hrubosrstých ohařů, maďarských ohařů 

a ostatních ohařů, která zastřešuje, o zachování a osvěžování pracovních a exteriérových 

vlastností těchto plemen. 

b) Zabezpečuje loveckou upotřebitelnost plemen hrubosrstých, maďarských ohařů a ostatních 

ohařů, která zastřešuje v souladu s potřebami praktického využití myslivosti. 

c) Stanoví zásady koncepce chovu. Toto stanoví členská schůze klubu na základě komplexního 

rozboru, který vyhotoví poradci chovu s chovatelskou radou. 

d) Vypracuje jednotný zápisní řád a dbá na jeho přísné dodržování. 

e) Organizuje klubové akce. 

f) Zúčastňuje se akcí pořádaných ČMMJ, ČMKU a ČMKJ. 

g) Navrhuje čekatele na funkci rozhodčích při posuzování exteriéru plemen. 

h) Podílí se na přípravě a výchově rozhodčích pro posuzování exteriéru a výkonu plemene, vede 

jejich klubovou evidenci. 

i) Udržuje kontakty se zahraničními organizacemi zabývajícími se chovem hrubosrstých ohařů, 

maďarských ohařů a ostatních ohařů, které zastřešuje a využívá jejich dobrých zkušeností pro 

práci a vývoj klubu. 

j) Pro informovanost členské základny vydává klubový Zpravodaj (nejméně 1x ročně). Náklady 

zahrnuje do výše členského příspěvku. 

k) Podává návrhy na vyznamenání. 

 

Článek IV. 

Vznik a zánik klubu 

(1)  Klub vznikl v souladu s právní úpravou o sdružování občanů registrací Ministerstvem vnitra ČR v Praze 

dne 1.9.1994 pod číslem jednacím 129. 

(2)  Klub zaniká: 

a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným klubem z rozhodnutí nejvyššího 

orgánu 2/3 většinou všech hlasů přítomných členů za účasti minimálně 1/3 aktuálních 

členů klubu. 

b) Pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění. 

(3)  Zaniká-li klub dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Členská schůze o způsobu majetkového 

vypořádání a zřídí 5 člennou likvidační komisi, v níž musí být předseda a ekonom klubu. 

 

Článek V. 

Členství v Klubu 

(1)  Všeobecná ustanovení: 

a) Členem je fyzická osoba, která se zabývá zájmovou kynologickou činností, jak je uvedeno 

v čl. II. a III. 

b) Členem klubu se může stát každý občan ČR. 

c) Členem klubu se může stát mládež od 15 let. 

d) Členem klubu se může stát jiný státní příslušník. 



(2)  Čestné členství:  

a) Výbor klubu může udělit čestné členství osobám, které se zasloužily o chov hrubosrstých 

ohařů, maďarských ohařů a ostatních ohařů, která zastřešuje. 

b) Čestný člen je osvobozen od povinnosti platit zápisné a členský příspěvek, ostatní práva 

a povinnosti má shodné s členem řádným. 

(3)  Vznik členství: 

a) Uchazeč o členství podá vyplněnou přihlášku; před jejím podáním je povinen se seznámit 

s obsahem normativů klubu.  

b) Nové členy přijímá výbor klubu s možností odvolání k nadřízeným orgánům. 

c) Nově přijaté členy o vzniku jejich členství včas informuje matrikář klubu a vydává novému 

členovi členský průkaz. 

d) Nově přijatí členové jsou zveřejněni na webových stránkách klubu a ve Zpravodaji klubu. 

e) Nově přijatí členové současně s přihláškou zaplatí zápisné a členský příspěvek na ten který 

rok. V případě nepřijetí člena výborem mu bude poplatek vrácen. 

(4)  Pozastavení členství:  

a) Členství může pozastavit výbor klubu pro závažné porušování stanov, řádů, směrnic, pokynů 

či jiných nařízení KCHHMO, ČMKJ, ČMKU, ČMMJ a FCI s možností odvolání k nadřízeným 

orgánům. 

(5)  Ukončení členství: 

a) Zánikem klubu. 

b) Úmrtím člena. 

c) Dobrovolným vystoupením člena (písemně oznámeném výboru klubu). 

d) Nezaplacením členského příspěvku do 31. 3. toho kterého roku. 

e) Vyloučením pro hrubé a opakované porušování povinností člena, o kterém rozhoduje 

Členská schůze nebo Konference. 

f) Ukončení členství neopravňuje k vrácení členského příspěvku a je bez náhrady. 

(6)  Práva členů: 

a) Podílet se na činnosti klubu. 

b) Účastnit se všech jednání orgánů klubu s možností vystupovat aktivně na Členské schůzi 

či Konferenci. 

c) Účastnit se klubových akcí. 

d) Podílet se na vydávání klubového Zpravodaje (zasíláním příspěvků, článků, názorů 

a námětů). 

e) Navrhovat kandidáty k volbám; volit a být volen od věku 18 let má člen, jehož členství trvá 

déle než dva roky. 

f) Podávat návrhy, stížnosti a obdržet jím požadované informace, týkající se činnosti klubu 

nebo jeho orgánů. 

g) Nosit členský odznak a propůjčená vyznamenání. 

h) Všeobecně využívat výhod člena klubu. 

(7)  Povinnosti členů: 

a) Dodržovat stanovy klubu, zápisní řád, jednací, provozní a organizační řád klubu, včetně 

dodržování předpisů FCI, ČMKJ, ČMMJ a ČMKU. 

b) Zachovávat kázeň a klubovou disciplínu a plnit úkoly vyplývající z členství a z funkce. 

c) Do 31. 3. toho kterého roku uhradit členský příspěvek. 

d) Hlásit veškeré změny mající vliv na členství (bydliště, příjmení, apod.) matrikáři klubu 

nejpozději do měsíce od vzniku této změny. 



e) Zdržet se jakékoliv činnosti, která by poškodila dobré jméno klubu, ČMKU, ČMMJ, 

ČMKJ a FCI. 

f) Plnit usnesení orgánů klubu. 

(8)  Zastoupení Plnou mocí v orgánech klubu /čl. VI. (1)/ a v činnosti klubu není možné. 

 

Článek VI. 

Orgány klubu 

(1)  Orgány klubu jsou: 

a) konference 

b) členská schůze 

c) statutární orgán 

d) výbor 

e) dozorčí rada 

f) chovatelská rada 

g) odborné komise 

(2)  Orgány uvedené v odst. 1 písm. d) a e) čl. VI. těchto stanov jsou volenými orgány klubu a jsou 

voleny konferencí či členskou schůzí. 

(3)  Orgány uvedené v odst. 1 písm. c) čl. VI. těchto stanov jsou voleny členy výboru klubu z řad jejich 

zástupců. 

(4)  Orgány uvedené v odst. 1 písm. g) čl. VI. jsou ustavovány a řízeny výborem klubu dle potřeb klubu. 

(5)  Délka funkčního období členů volených orgánů klubu činí 5 let ode dne zvolení nebo ode dne, který 

byl při volbě určen jako počátek výkonu orgánu.  

(6)  Orgány klubu vykonávají svou činnost podle následujících dokumentů: 

a) Stanovy 

b) Zápisní řád 

c) Provozní řád 

Klub dále může vydat následující řády: 

d) Jednací řád 

e) Organizační řád 

f) Volební řád 

Veškeré řády schvaluje členská schůze. 

(7)  Orgány klubu jsou usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina členů. Toto však neplatí 

o členské schůzi a o konferenci, které jsou usnášeníschopné vždy tak, jak se sejdou, ale jen 

za předpokladu, že je členská schůze nebo konference včas a řádně svolána a jsou-li pozváni všichni 

členové klubu, kteří mají zaplaceny členské příspěvky. Usnesení orgánů klubu jsou platná, přijala-li 

je alespoň nadpoloviční většina přítomných členů s výjimkou odst. 2 písm. a) čl. IV. těchto stanov. 

(8)  O jednáních a usneseních orgánů jsou zpracovány písemné zápisy, které jsou pravidelně 

zveřejňovány na webových stránkách a v klubovém Zpravodaji. 

(9)  Funkce volených členů orgánů klubu jsou čestné. Náklady spojené s výkonem funkce členů orgánů 

(cestovné, ubytování, stravování) jsou hrazeny dle možnosti z rozpočtu klubu, a to podle obecně 

platných předpisů nebo vnitřních schválených přepisů klubu. 



(10)  Během volebního období mohou být orgány kooptovány do 1/3 svého počtu. O kooptaci 

rozhoduje členská schůze. 

(11)  Volení členové orgánů mohou být v odůvodněných případech členskou schůzí odvoláni. 

 

Článek VII. 

Konference 

(1)  Vždy jednou za pět let ji svolává výbor klubu. Konference má statut členské schůze (je nejvyšším 

orgánem klubu) a přísluší jí veškerá rozhodovací působnost a pravomoc.  

(2)  Hlavní úkoly konference jsou totožné s hlavními úkoly členské schůze, navíc doplněné o: 

a) hodnocení práce klubu za uplynulé pětileté období 

b) návrh koncepce a zásad práce pro příští pětileté období 

c) schvalování dokumentů klubu (stanovy, zápisní řád, jednací, provozní a organizační řád, 

volební řád, apod.) 

d) volby nových členů orgánů klubu na pětileté období odst. 1 písm. d) a e) čl. VI. těchto stanov 

(3)  Konference musí být svolána písemně, a to zveřejněním v klubovém zpravodaji a pomocí webových 

stránek klubu, nejméně 30 dní předem. Pro řízení konference volí členové pracovní předsednictvo, 

mandátovou, volební a návrhovou komisi. Dále pak skrutátory, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Program, průběh a usnesení konference je publikováno na webových stránkách klubu a ve 

Zpravodaji. 

(4)  Mimořádnou konferenci svolává výbor klubu: 

a) V mimořádných a naléhavých případech. 

b) Požádá-li o to nejméně jedna třetina členské základny nebo dozorčí rada. 

(5)  Náklady na účast na konferenci si hradí každý člen ze svých prostředků, vyjma členů orgánů klubu. 

 

Článek VIII. 

Členská schůze 

(1)  Je nejvyšším orgánem klubu, nejméně jedenkrát ročně ji svolává výbor klubu. Členské schůzi přísluší 

veškerá rozhodovací působnost a pravomoc (pokud není vyhrazena výboru a dozorčí radě). 

(2)  Členská schůze je svolána zveřejněním v klubovém zpravodaji a pomocí webových stránek klubu, 

a to nejméně 30 dní předem. Pro řízení členské schůze volí členové pracovní předsednictvo, 

mandátovou, volební a návrhovou komisi. Dále pak skrutátory, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Program, průběh a usnesení konference je publikováno na webových stránkách klubu a ve 

Zpravodaji. 

(3)  Hlavní úkoly členské schůze: 

a) Projednání zprávy o činnosti výboru, chovatelské a dozorčí rady. 

b) Projednání hospodaření klubu a účetní uzávěrky za uplynulý rok. 

c) Projednání návrhu rozpočtu klubu pro příští rok. 

d) Stanovení konkrétních cílů klubu a návrhu plánu práce klubu pro příští rok. 

e) Stanovení výše členských příspěvků na příští období. 

f) Schvalování změn a doplňků v závazných dokumentech klubu (stanovy, zápisní řád, jednací, 

provozní a organizační řád, apod.). 



(4)  V odůvodněných případech odvolává volené funkcionáře klubu. 

(5)  Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor klubu: 

a) V mimořádných a naléhavých případech. 

b) Požádá-li o to nejméně jedna třetina členské základny nebo dozorčí rada. 

(6)  Náklady na účast na členské schůzi si hradí každý člen ze svých prostředků, vyjma členů orgánů 

klubu. 

 

Článek IX. 

Statutární orgán 

(1) Statutární orgán klubu je předseda, místopředseda a jednatel. 

 

Článek X. 

Výbor klubu 

(1)  Řídí práci klubu v období mezi konferencemi klubu. Rozhoduje o všech věcech, které nejsou výhradně 

v pravomoci členské schůze nebo konference. V období mezi členskými schůzemi je nejvyšším 

orgánem klubu. 

(2)  Je volen konferencí klubu v počtu (nejméně 7 členů) 11 členů na funkční období 5 let.  

(3)  Výbor ze svého středu musí zvolit: 

a) Předsedu 

b) Místopředsedu 

c) Jednatele 

(4)  Výbor dále ze svého středu volí jednotlivé členy do dalších funkcí např.: 

a) Ekonom 

b) Matrikář 

c) Poradce chovu 

d) Výcvikář 

e) Členové výboru 

(5)  Výbor ze svého středu volí orgány v odstavci 1) písm. c) čl. VI. těchto stanov. 

(6)  Výbor je za svoji činnost plně odpovědný členské schůzi a konferenci. 

(7)  Pracuje na základě ročního plánu práce, schváleného členskou schůzí. 

(8)  Zasedá nejméně 4x do roka. Zasedání uskutečněné elektronicky (např. Skype) je rovnocenné 

fyzickému zasedání. 

(9)  Výbor svolává předseda nebo místopředseda a to písemně nebo e-mailem, nejméně 15 dní před 

zasedáním. V mimořádných případech to může být po dohodě většiny členů výboru i doba kratší. 

(10)  Schůzí výboru se zúčastňuje předseda /místopředseda/ dozorčí rady s hlasem poradním. 

(11)  Vede přesnou evidenci členské základny, schvaluje přijetí nových členů, sleduje výstupy. 

(12)  Schvaluje a realizuje opatření navržené dozorčí radou. 

(13)  Výbor klubu může jmenovat odborné komise, které jsou jeho poradním orgánem. Komise 

podávají o své činnosti zprávu na každém zasedání výboru. 

(14)  Předsedou komise je vždy člen výboru a je výborem do této funkce jmenován, rovněž i ostatní 

členy komise jmenuje výbor. 



(15)  Podává návrhy na vyznamenání a uděluje čestné odznaky klubu. 

(16)  Proti každému členovi, který porušil členské povinnosti, ihned zahájí řízení. 

(17)  O své činnosti pravidelně a průběžně informuje členskou základnu prostřednictvím zpráv 

ve Zpravodaji, za jehož vydání minimálně jednou ročně zodpovídá, na členské schůzi (konferenci) 

a na webových stránkách klubu. 

 

Článek XI. 

Dozorčí rada 

(1)  Je volena konferencí klubu v počtu 3 členů, ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. 

(2)  Sleduje dodržování dokumentů klubu (stanovy, zápisní řád, jednací, volební, provozní a organizační 

řád) a kontroluje plnění usnesení orgánů klubu (výboru, členských schůzí, konferencí, rad a komisí). 

(3)  Provádí revizi hospodaření a činnosti klubu a odborných komisí. 

(4)  Veškeré kontroly podloží zápisem. 

(5)  O své činnosti podává průběžné zprávy každé výborové schůzi, členské schůzi a konferenci. 

(6)  Zasedá dle potřeby, nejméně 2x do roka. 

(7)  Spolupracuje s revizními orgány ČMMJ, ČMKJ a ČMKU. 

(8)  Předseda /místopředseda/ DR se zúčastňuje jednání výboru klubu s hlasem poradním. 

(9)  V případě opětovného neplnění připomínek DR k činnosti výboru klubu či členů klubu, je dále 

postoupeno členské schůzi případně vyšším orgánům. 

(10)  O své činnosti členskou základnu pravidelně a průběžně informuje prostřednictvím zpráv 

ve Zpravodaji a na členské schůzi (konferenci). 

 

Článek XII. 

Chovatelská rada 

(1)  Je jmenována výborem klubu minimálně v počtu 7 členů s preferencí poradců chovu. Chovatelskou 

radu mohou mimo členů výboru tvořit další k tomu způsobilí členové klubu. Je žádoucí, aby 

v chovatelské radě byli rovnoměrně zastoupeni chovatelé jednotlivých klubových plemen.  

(2)  Výbor jmenuje chovatelskou radu do 3 měsíců po Konferenci KCHHMO.  

(3)  Funkční období chovatelské rady je pětileté a končí jmenováním nové chovatelské rady.  

(4)  V případě odstoupení člena chovatelské rady v průběhu volebního období doplňuje chovatelskou radu 

výbor klubu.  

(5)  Ze svého středu si chovatelská rada volí předsedu. 

(6)  Respektuje chovatelské cíle, stanovené orgány klubu (konference, členská schůze, výbor). 

(7)  Přísně dbá na dodržování zápisního řádu. 

(8)  Zasedá nejméně 3x do roka. Zasedání uskutečněné elektronicky (např. Skype) je rovnocenné 

fyzickému zasedání. 

 

 



Článek XIII. 

Odborné komise 

(1)  Jsou ustavovány a řízeny výborem klubu dle potřeby.  

(2)  Předsedou komise je vždy člen výboru a je výborem do této funkce jmenován, rovněž i ostatní členy 

komise jmenuje výbor. 

(3)  Jedná se například o výstavní výbory, výbory akcí, soutěží, seminářů, redakční rada, apod. 

(4)  Za svoji práci zodpovídají výboru. 

(5)  Odborné komise a výstavní výbory mohou pracovat i jen příležitostně (např. jen po dobu konání 

akce). 

 

Článek XIV. 

Ekonomika a hospodaření 

(1)  Klub hospodaří podle každoročně schváleného plánu členskou schůzí.  

(2)  Cílem je každoroční hospodaření klubu s vyrovnaným rozpočtem. Přebytek je použit na hospodaření 

pro další období a chovatelskou činnost klubu. Ztráta je hrazena z přebytků minulých období. 

(3)  Klub průběžně (nejméně 3x ročně) prostřednictvím výboru klubu sleduje stav svého hospodaření, 

účelnost a hospodárnost vynakládání finančních prostředků. 

(4)  Výkon funkcí v klubu je čestný. Funkcionáři klubu mají právo pouze na náhradu prokázaných výdajů 

souvisejících s výkonem funkce. 

(5)  Zdrojem příjmů jsou: 

a) Řádné a mimořádné příspěvky a zápisné. 

b) Příjmy z poplatků za poradenskou činnost. 

c) Příjmy z poplatků na chovatelskou činnost. 

d) Příjmy z poplatků za výcvikovou činnost. 

e) Příjmy od majitelů chovných jedinců. 

f) Podíl z vydaných průkazů původu. 

g) Dotace, subvence a dary od sponzorů. 

h) Jiné příjmy. 

(6)  Předpokládané výdaje: 

a) Členské příspěvky a poplatky ČMKJ. 

b) Náklady na vydávání a distribuci klubového Zpravodaje. 

c) Náklady na pořádání klubových akcí (zkoušky z výkonu, výstavy, svody, apod.). 

d) Náklady potřebné pro činnost orgánů klubu (výbor, čl. schůze, konference, rady, komise). 

e) Náklady na tisk propozic a ostatního propagačního materiálu. 

f) Náklady na nákup darů, věcných cen, medailí, diplomů, samolepek, pohárů, atd. 

g) Náklady na poskytnutí příspěvků na reprezentaci klubu na národní i mezinárodní úrovni. 

h) Další náklady schválené výborem klubu nebo členskou schůzí.  

(7)  Ekonom klubu zajišťuje běžné hospodaření, nakládání s majetkovými hodnotami, vede účetnictví 

a zajišťuje plnění daňových povinností.  

(8)  Nakládání s jednorázovými majetkovými hodnotami schvaluje Výbor klubu.  

 



Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

(1)  Všechna důležitá usnesení a oznámení klubu jsou pravidelně zveřejňována v klubovém Zpravodaji 

a na členských schůzích a konferencích a na webových stránkách klubu. 

(2)  Při komunikaci mezi klubem a členy je možné využít i elektronickou poštu na členem určenou 

elektronickou schránku. To neplatí u písemné formy vyžadované stanovami nebo dalšími 

klubovými předpisy a u doručování rozhodnutí o kárném opatření.  

(3)  S podnětem na porušení těchto stanov se může člen obrátit na orgány klubu nebo na příslušný 

soud. 

(4)  Tyto stanovy byly schváleny a přijaty na konferenci klubu dne 19. 3. 2016, s platností a účinností 

téhož dne. 

Přijetím Stanov KCHHMO z.s. v této formě a znění, pozbývají předchozí Stanovy KCHHMO 

platnosti. 


