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Článek I 

Obecná ustanovení 

Název spolku:  Klub pinčů České republiky, z. s. 

Zkratka:  KPČR, z. s., nebo jen KPČR 

IČO: 485 10 386 

Sídlo spolku:  Konečná 1177, 755 01 Vsetín 

Právní forma:  Klub pinčů České republiky, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. 

zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu 

jednání a je registrován ve veřejném rejstříku. Je právním nástupcem Klubu 

pinčů ČR, je samostatným členem Českomoravské kynologické unie (ČMKU) a 

řídí se předpisy a řády ČMKU a Féderation Cynologique Internationale (FCI). 

 

Článek II 

Účel činnosti spolku 

1. KPČR, z. s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické a zájmové sdružení členů na základě společného 

zájmu. Cílem jeho činnosti je rozvoj a propagace plemen německý pinč (NP), opičí pinč (OP), 

rakouský krátkosrstý pinč (RKP), trpasličí pinč (TP) ve smyslu znění standardu č. 184, 185, 064 

a 186, vydaných FCI v souladu s platnými ustanoveními ČMKU a FCI. 

2. Posláním spolku je   

a. zušlechťování plemen NP, OP, RKP a TP na základě řízeného chovu a zdokonalování jak 

z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností typických pro tato plemena; 

b. řízení chovu prostřednictvím hlavních poradců chovu. 

c. pořádání ve spolupráci s dalšími organizátory klubových a speciálních výstav, setkání a 

bonitací, podpora aktivit zastřešených plemen, které mohou být zpřístupněny také 

nečlenům a zahraničním účastníkům; 

d. provádění kontrol vrhů, odchovů, držení zvířat a péče o zvířata; 

e. propagace zastřešovaných plemen; 

f. vytváření podmínek pro rozvoj chovatelské, výcvikové a klubové činnosti; 

g. předávání informací členům prostřednictvím Zpravodaje v elektronické formě a webových 

stránek, e-mailu. 

 

Článek III 

Vznik a zánik spolku 

1. KPČR, z. s. vznikl v souladu s právní úpravou o sdružování občanů  

2. Klub zanikne usnesením 2/3 většiny členů, za přítomnosti nadpoloviční většiny členů nebo 

sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze.  
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Článek IV 

Členství 

1. Členem KPČR, z. s. může být každá fyzická nebo právnická osoba, která podá písemnou nebo 

elektronickou přihlášku, zaplatí zápisné a roční členský příspěvek. Zápisné a členský příspěvek 

hradí v plné výši bez ohledu na to, ve které části kalendářního roku přihlášku podal.  

2. Členem klubu nemůže být fyzická či právnická osoba trestaná dle zákona č. 246/1992 Sb. na 

ochranu zvířat proti týrání, dále fyzická nebo právnická osoba disciplinárně trestaná v rámci 

organizací sdružených v FCI, resp. ČMKU. V těchto případech o členství rozhoduje členská 

schůze. 

3. Členství v KPČR, z. s. je nepřenosné, nepřechází ani na právního nástupce člena. 

4. Členové KPČR, z. s. jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení. 

5. Výbor klubu může udělit fyzické osobě čestné členství. Čestný člen je osvobozen od povinnosti 

platit zápisné a členský příspěvek, nemá právo volit a být volen do výboru klubu. Ostatní práva 

má jako člen klubu. 

6. Členství v klubu zaniká 

a. nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě; 

b. doručením písemného vzdání se členství výboru klubu; 

c. úmrtím nebo zánikem právnické osoby; 

d. zrušením členství jako kárným opatřením schváleným členskou schůzí (řádná, 

mimořádná) pro porušování stanov a norem KPČR, z. s., pro porušování Zápisního řádu 

ČMKU, pro falšování nebo zneužívání průkazu původu a jiných listin, pro hrubé nebo 

nezodpovědné zacházení se psy, které je v rozporu se zákonem 246/1992 Sb. na 

ochranu zvířat proti týrání, pro podvody na klubových akcích a výstavách, pro 

pravomocné odsouzení pro úmyslnou trestnou činnost. 

7. Člen klubu má právo 

a. účastnit se jednání orgánů klubu; 

b. podávat návrhy, stížnosti a obdržet jím požadované informace týkající se činnosti 

klubu nebo jeho orgánů; 

c. volit a být volen do orgánů klubu; 

d. účastnit se klubových akcí; 

e. využívat výhod člena klubu, pokud doloží uhrazení členského příspěvku. 

8. Člen klubu je povinen 

a. uhradit nejpozději do 31. března členský příspěvek na týž kalendářní rok schválený 

členskou schůzí; 

b. řídit se stanovami klubu, jednacím a kárným řádem, standardem plemene a normami 

schválenými orgány klubu; 

c. vykonávat svá členská práva a povinnosti pouze osobně dle svých objektivních 

možností a schopností; 

d. hlásit prezidentovi klubu změny údajů uvedených v přihlášce nejpozději do měsíce od 

vzniku změny; 

e. zdržet se činností, které by poškozovaly zájmy nebo dobré jméno klubu nebo 

kynologie; 

f. dodržovat povinnosti plynoucí ze Zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání 

ve znění pozdějších předpisů 
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Článek V 

Orgány klubu 

1. Orgány KPČR, z. s. jsou 

a. členská schůze; 

b. výbor klubu; 

c. kontrolní a revizní komise. 

 

Článek VI 

Členská schůze 

3. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Svolává ji výbor klubu nejméně jednou v roce 

k projednání zprávy o činnosti a hospodaření klubu a k zajištění klubových akcí. Tuto schůzi lze 

svolat a může proběhnout elektronicky. Součástí programu je projednání zprávy kontrolní a 

revizní komise. 

4. Konkrétní program členské schůze je uveden v pozvánce na členskou schůzi, která je 

zveřejněna na webových stránkách klubu, minimálně 30 dní před konám schůze. Program 

schůze nelze bez přítomnosti všech členů klubu měnit. 

5. Na konci volebního období volených orgánů klubu zařadí výbor na program jednání členské 

schůze nové volby orgánů klubu (volební členská schůze).  

6. Jestliže o to požádá nejméně 1/3 členů klubu, nebo jestliže to schválí členská schůze, svolá 

výbor mimořádnou volební členskou schůzi, i když volební období orgánů klubu ještě 

neskončilo. 

7. Do výhradní pravomoci členské schůze náleží:  

a. projednávat a schválit výroční zprávu výboru o činnosti; 

b. projednávat a schválit plán hospodaření na příslušný rok a závěrečnou zprávu 

o hospodaření klubu za uplynulé období; 

c. schvalovat výši členského příspěvku a zápisného; 

d. schvalovat podmínky chovnosti; 

e. schvalovat na návrh výboru klubu Chovatelský a zápisní řád a Bonitační řád; 

f. projednávat případy kárného provinění členů volených orgánů klubu a ukládat jim 

kárná opatření, rozhodovat o odvolání členů klubu proti kárnému opatření; 

g. rozhodovat o zrušení členství z důvodu vyloučení pro závažné porušení povinností 

člena klubu 

h. volit jednotlivé funkcionáře výboru klubu a členy kontrolní a revizní komise a jejich 

náhradníky na dobu 3 let; 

i. změnit stanovy klubu; 

j. rozhoduje o zrušení klubu a likvidaci majetku klubu na základě návrhu výboru klubu. 

V tomto případě je nutná přítomnost nadpoloviční většiny členů klubu a souhlas 2/3 

většiny přítomných členů klubu. 

8. Členská schůze je usnášeníschopná v počtu ½ přítomných členů, kteří se dostavili na jednání 

podle pozvánky zveřejněné prostřednictvím webových stránek. V případě, že se nesejde 

počet členů dle věty předchozí, uskuteční se členská schůze NÁHRADNÍ a to jednu hodinu po 

schůzi řádné, přičemž tato náhradní schůze bude mít totožný program.  

Usnesení členská schůze přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů. 

9. Z jednání se pořídí písemný zápis, který se ke konci schůzi přečte, schválí a podepíše 

předsedou schůze a zapisovatelem. Poté bezodkladně zapisovatel, či jiná pověřená osoba 

vyhotovení zveřejní na webových stránkách klubu. Tím je zajištěno právo člena na nahlížení 

do zápisu z jednání. 
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Článek VII 

Výbor klubu 

1. Výbor klubu je výkonným orgánem klubu, který řídí činnost klubu a odpovídá členské schůzi za 

zajištění účelu existence klubu, dodržování stanov klubu a řádné hospodaření klubu. 

2. Výbor má nejméně pět členů, kteří jsou voleni členskou schůzí. Členové výboru si rozdělí 

funkce prezident, jednatel, pokladník, aspoň dva poradci chovu. Funkce mohou být zdvojené 

při dodržení minimálního počtu členů výboru dle předchozí věty. Při sudém počtu členů má 

rozhodující právo prezident, v jeho nepřítomnosti jednatel. 

3. Jménem klubu jsou pověřeni jednat prezident klubu a jednatel klubu, přičemž každá jedná 

a podepisuje samostatně a vzájemně se mohou v nepřítomnosti zastupovat. 

4. Výbor klubu je volen na dobu 3 let. 

5. Členství ve výboru klubu končí odvoláním členskou schůzí, zánikem členství v klubu, písemným 

odstoupením člena z funkce písemným odstoupením z funkce doručeným prezidentovi klubu, 

zvolením nového výboru. 

6. Do působnosti výboru klubu náleží: 

a. uskutečňovat cíle a poslání klubu podle článku II stanov; 

b. stanovit náplň činnosti funkcionářů klubu; 

c. navrhnout čl. schůzi podmínky chovnosti; 

d. schvalovat případné výjimky z chovnosti; 

e. schvalovat chovatelské a jiné akce klubu z hlediska čerpání finančních prostředků, vést 

evidenci o hospodaření, příjmech a výdajích; 

f. stanovit výši poplatků za služby poskytované klubem nebo za účast na klubových 

akcích; 

g. vést evidenci členů, zajistit zápisy z členských schůzí a schůzí výboru; 

h. svolávat členské schůze, volební členské schůze a mimořádné volební členské schůze 

klubu a zabezpečit jejich konání; 

i. projednat a rozhodnout o uložení kárného opatření; 

j. doplnit člena výboru z řad náhradníků 

k. navrhovat čekatele na rozhodčí pro posuzování exteriéru, tipovat a navrhovat 

stávající rozhodčí exteriéru pro rozšíření aprobace; 

l. navrhovat delegace rozhodčích na výstavy; 

m. organizovat klubové a speciální výstavy; 

n. svolávat svody a bonitace jedinců pro chov; 

o. plánovat činnost a připravit rozpočet klubu na roční období; 

p. zabezpečovat vydávání Zpravodaje a předávání informací prostřednictvím 

elektronické pošty nebo webových stránek klubu;  

q. uzavírat smlouvy s nečlenem o poskytování chovatelského servisu; 

r. příprava a podání daňového přiznání dle platných zákonů ČR. 

7. Výbor klubu se schází minimálně dvakrát ročně. Schůzi svolává prezident nebo jednatel klubu. 

Výborová schůze může proběhnout elektronickou formou mezi jednotlivými členy výboru 

nebo videokonferencí. Neodkladné záležitosti řeší prezident a jednatel klubu a provedená 

opatření předloží na nejbližším zasedání výboru klubu. 

8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru klubu. Výbor se 

usnáší naprostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje prezident klubu.  

9. Z jednání výboru vyhotoví pověřený člen písemný zápis, který se zveřejní na webových 

stránkách klubu. 

10. Hlavní poradce chovu, poradce chovu 
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a. vede evidenci chovných jedinců, a veškerou agendu související s výkonem jeho funkce 

dle aktuálních norem ČMKU, aktualizuje informace pro webové stránky klubu nejméně 

jednou ročně; 

b. doporučuje krytí fen vhodnými psy; 

c. zúčastňuje se výstav klubu a bonitací a provádí rozbor výsledků; 

d. ze své činnosti se odpovídá členské schůzi. 

 

 

Článek VIII 

Kontrolní a revizní komise 

1. Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem KPČR, z. s., který za svoji činnost odpovídá 

členské schůzi klubu.  

2. Kontrolní a revizní komise má  nejméně jednoho člena, vždy lichý počet, kteří jsou voleni 

členskou schůzí na tři roky. Tito členové nesmí být členy výboru a ani v příbuzenském či 

rodinném vztahu k nim. Po zvolení si členové zvolí ze svého středu předsedu, který řídí její 

činnost. 

3. Kontrolní a revizní komise sleduje činnost klubu, provádí revize, schvaluje výroční zprávu o 

hospodaření spolku před jejím předložení členské schůzi. Členové kontrolní a revizní komise se 

mohou účastnit jednání výboru klubu s poradním hlasem. 

4. Kontrolní a revizní komise řeší stížnosti a provádí kárná řízení. U kárného řízení komise 

shromáždí dostupné podklady k případu a předkládá je k projednání členské schůzi. 

5. O odvolání proti kárnému opatření rozhoduje výbor klubu. 

 

Článek IX 

Hospodaření klubu 

1. Výbor klub hospodaří s majetkem klubu. 

2. Zdrojem příjmů klubu jsou příspěvky do členů, dary, dotace, poplatky za služby klubu. 

3. Majetek klubu je používán pouze k zabezpečení jeho provozu a plnění jeho úkolů. Výkon funkcí 

v klubu je čestný. Funkcionáři klubu mají právo pouze na náhradu prokázaných výdajů 

souvisejících s výkonem funkce. 

4. Dispoziční právo s majetkem klubu má prezident klubu, jednatel, pokladník. Na hospodaření 

dohlíží kontrolní a revizní komise. 

5. Zaniká-li klub dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu 

finančního vypořádání a o likvidaci majetku spolku. 
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Článek X 

Seznam členů 

1. Výbor klub vede seznam fyzických osob, které požádaly o členství v klubu a osob, které 

s klubem uzavřely smlouvu o poskytování služeb pro chovatele. Seznam je neveřejný, nahlížet 

do něj mohou pouze členové výboru klubu.  

2. Vznikem členství, resp. souhlasem uvedeným v přihlášce člen souhlasí se zpracováním a je si 

vědom účelem zpracování jeho osobních údajů dle platných norem. 

 

Článek XI 

Závěrečná ustanovení 

1. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení dle rozhodnutí členské schůze KPČR, z. s., tyto 

budou zveřejněny ve spolkovém rejstříku, ve sbírce listin. 

2. Problematika výslovně neřešená Stanovami KPČR, z. s., popřípadě, je-li problematika řešená 

ve stanovách v rozporu s kogentními ustanoveními občanského zákoníku, se problematika řídí 

platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem a předpisy a řády ČMKU a FCI 

Schváleno Členskou schůzí Klubu pinčů České republiky, z. s. dne 17.09.2022, čímž zaniká platnost 

stanov předchozích. 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Zuzana Staňková - prezident 

 Klub pinčů České republiky, z. s. 

 


