
Stanovy Beagle Clubu České republiky 
 

 
Část první 

Obecná ustanovení 
 

Článek 1 
Název a sídlo Spolku 

(1) Název spolku je Beagle Club České republiky, z.s. 
(2) Sídlem spolku je Doškův mlýn 118, Mokré Lazce, 747 62 
(3) Spolek je zastoupen ve Federation Cynologique Internationale (FCI) 

prostřednictvím Českomoravské kynologické unie (ČMKU). 
(4) Spolek působí na území České republiky. 
 
 

Článek 2 
Účel Spolku 

 
(1) Účelem Beagle Clubu České republiky, z.s. (dále jen „klub“) je výkon 

kynologické činnosti, sdružování majitelů, chovatelů, držitelů a příznivců 
plemene beagle (bígl). 

 
 

Článek 3 
Činnost klubu a jeho cíle 

 
(1) Činnost klubu je zaměřena na zájmovou odbornou kynologickou činnost. 
(2) Cílem činnosti klubu je: 
a) propagace plemene bígl a jeho použití jako loveckého a společenského psa,  
b) udržení typických povahových vlastností, a biologického zdraví plemene, 
c) zvyšování kvality exteriéru jedinců plemene, 
d) zvyšování a zkvalitňování vloh a tradičních pracovních schopností jedinců 

plemene, 
e) vznik geneticky co nejširší a nejkvalitnější chovné základny jedinců 

odpovídajících standardu plemene bígl (FCI – Standard č. 161), 
f) dosažení cílů klubu prostřednictvím chovu přátelského psům, 
g) chov zaměřený na zdraví a vitalitu, na povahu a socializaci jedinců, chov bíglů 

přátelský psům (WELFARE). 
h) pořádání výstav, zkoušek a soutěží psů a tematických sportovních, kulturních 

či jiných odborných akcí, 
i) shromažďování informací o chovu plemene v ČR a v zahraničí a jejich 

poskytování členům, 
j) podporu rozvíjení odborných znalostí členů klubu, 
k) zpracování a podávání návrhů a připomínek k předpisům týkajících se 

kynologie (předpisy ČMKU, zkušební řád, atd.), 
l) spolupráci a navazování kontaktů s ostatními kynologickými organizacemi 

uznávanými FCI (Mezinárodní kynologickou federací), 



m) informování členů klubu například prostřednictvím Zpravodaje nebo 
internetových stránek klubu 

n) kontrola dodržování předpisů FCI, ČMKU, ČMKJ a vnitřních předpisů klubu 
členy. 

o) finanční pomoc bíglům v nouzi, dary spolkům a útulkům 

  
 

Článek 4 
Způsob jednání za klub 

 
(1) Jménem klubu jedná výbor, a to tak, že navenek za něj jedná předseda,             

nestanoví-li stanovy jinak. Podepisování za klub se děje tak, že jednající           
osoba připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému názvu klubu. 

(2) Právo výboru jednat jménem klubu je omezeno v případech uvedených v části          
třetí těchto stanov a dále může být v konkrétních jednotlivých případech          
omezeno rozhodnutím členské schůze. 

 
 

Část druhá 
Členství 

 
Článek 5 

Vznik a zánik členství 
 

(1) Klub sdružuje chovatele plemene bígl, majitele jedinců plemene bígl a          
příznivce tohoto plemene, bez ohledu na členství v jiných organizacích. 

(2) Členství v klubu je dobrovolné (dále jen „Členství“). 
(3) Členem klubu se může stát fyzická osoba za podmínek určených Stanovami           

(dále jen „Člen“). 
(4) Členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na daný 

kalendářní rok. Členství vzniká zpětně, ke dni zaplacení členského příspěvku, 
přičemž za datum zaplacení se považuje datum připsání peněz na účet klubu 
nebo datum, kdy byl členský příspěvek uhrazen v hotovosti do pokladny. 
Pokud není členský příspěvek zaplacen do jednoho měsíce od podání 
přihlášky, členství nevznikne. Výbor může odmítnout člena klubu do čtrnácti 
dnů od splnění poslední podmínky pro vznik členství. 

(5) Výši a splatnost členského příspěvku určuje Členská schůze.  
(6) Čestné členství lze udělit jak stávajícímu členu, tak osobě, která do jeho            

udělení nebyla členem klubu. Čestné členství může být uděleno pouze za           
výjimečné zásluhy o plnění cílů klubu. Čestné členství může být uděleno na            
dobu určitou, dobu neurčitou nebo in memoriam. Čestné členství vzniká dnem           
jeho udělení členskou schůzí a může zaniknout buďto uplynutím doby, na           
kterou bylo uděleno nebo rozhodnutím členské schůze o jeho odnětí. Čestný           
člen neplatí členský příspěvek po dobu trvání čestného členství, počínaje          
kalendářním rokem následujícím po jeho udělení.  

(7) Členství zaniká:  



a) odmítnutím člena klubu výborem, ke dni, který by byl jinak považován za 
den vzniku členství, 

b) rozhodnutím výboru o vyloučení člena pro nezaplacení schváleného 
poplatku nebo povinné platby uložené platit členům klubu, dnem vydání 
rozhodnutí o vyloučení člena. Rozhodnutí výboru o takovémto vyloučení 
člena se vyloučenému členu nedoručuje. 

c) vystoupením člena, dnem doručení oznámení o vystoupení z klubu nebo 
dnem pozdějším, který v tomto oznámení člen sám uvede 

d) rozhodnutím dozorčí rady o vyloučení člena, vydaném jako kárné opatření 
v kárném řízení, dnem vyhlášení rozhodnutí o  vyloučení člena  

e) úmrtím člena 
 

 
 

Článek 6 
Seznam členů 

 
(1) Klub vede seznam členů.  
(2) Zápisy a výmazy týkající se členství, popř. o uložených trestech, v seznamu 

členů klubu provádí výbor klubu. 
(3) Každý člen, a to i bývalý, obdrží  na svou žádost od klubu potvrzení s výpisem 

ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto 
údaje byly vymazány, a to na základě písemné žádosti adresované výboru 
klubu, je však povinen uhradit náklady s tím spojené. Namísto zemřelého 
člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný 
z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li 
zájem hodný právní ochrany. 

(4) Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou 
v něm zapsáni. 

(5) Zápisy, výmazy v seznamu provádí a potvrzení vydává výbor klubu bez 
zbytečných odkladů. 

 
Článek 7 

Práva a povinnosti Členů  
 
(1) Členové mají právo účastnit se všech akcí pořádaných klubem za podmínek 

stanovených pro každou jednotlivou akci. 
(2) Členové mají právo účastnit se členské schůze, na které vykonávají svá práva 

týkající se řízení klubu a kontroly jeho činnosti. 
(3) Členové mají právo požadovat od výboru informace o záležitostech klubu, a to 

prostřednictvím pravidelných výročních zpráv o činnosti a hospodaření klubu a 
dalších informačních materiálů distribuovaných z rozhodnutí výboru. 

(4) Jedna třetina členů, je oprávněna svolat členskou schůzi, nesvolá-li ji výbor na 
jejich žádost do 30 dnů od doručení takovéto žádosti (čl. 11 odst. 3 těchto 



stanov) nebo nebyla-li svolána v termínu stanoveném pro její svolání těmito 
stanovami. 

(5) Členové mají právo podávat návrhy, dotazy, podněty a stížnosti výboru, 
nestanoví-li tyto stanovy jinak. 

(6) Členové jsou povinni platit členské příspěvky a schválené poplatky ve 
stanovených termínech. 

(7) Členové jsou povinni dodržovat ustanovení těchto stanov, dalších předpisů 
klubu vydaných v souladu s těmito stanovami členskou schůzí nebo výborem 
a předpisů, jejichž závaznost pro členy vyplývá z rozhodnutí orgánů klubu, z 
členství Beagle clubu ČR ve Federation Cynologique Internationale (dále jen 
FCI), Českomoravské kynologické unii (dále jen ČMKU) a Českomoravské 
kynologické jednotě (dále jen ČMKJ). 

(8) Členové jsou povinni oznámit výboru do 30 dnů  závažné změny související s 
členstvím (zejm. změnu doručovací adresy člena).  

 
Článek 8 

Vyloučení člena 
 

(1) Klub může vyloučit člena, který porušil závažným způsobem povinnost 
vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě 
klubu. V období do vyřešení předmětného porušení povinností členem, není 
klub povinen takovému členu poskytovat chovatelský servis. Závažným 
způsobem porušení povinnosti je zejména případ, kdy člen porušil předpisy a 
takovéto porušení po upozornění  ze strany klubu neprodleně nenapravil, 
a/nebo pokud porušil chovatelskou etiku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li takové 
porušení povinnosti napravit nebo způsobilo-li klubu závažnou újmu. Uvedené 
platí obdobně pro případ opakovaného méně závažného porušení povinnosti 
člena v období jednoho kalendářního roku. 

(2) Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen nebo orgán 
klubu s výjimkou Dozorčí rady. V návrhu uvede okolnosti osvědčující důvod 
pro vyloučení. Výbor je povinen takovýto návrh prošetřit bez zbytečného 
odkladu. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem 
na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je 
k prospěchu. 

(3) O vyloučení člena rozhoduje výbor. Rozhodnutí o vyloučení se doručí 
vyloučenému členu. 

(4) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí výboru v písemné formě 
navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala dozorčí rada. 

(5) Dozorčí rada zruší rozhodnutí výboru o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení 
těmto stanovám. 

(6) Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí klubu 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 byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán 
do seznamu členů, jinak toto právo zaniká. 

 
Část třetí 

Orgány klubu 
 

Článek 9 
 
(1) Orgány klubu jsou: 
a) Členská schůze, 
b) Výbor  
c) Dozorčí rada a 
d) Tajemník 
(2) Členem voleného orgánu klubu může být zvolen nebo jmenován pouze člen           

klubu, který má místo trvalého bydliště na území České republiky a dosáhl            
věku 18ti let. 

(3) Členové volených orgánů klubu nesmí být osobami blízkými ( ustanovení o           
osobách blízkých se vztahuje jen na orgány klubu dle čl. 9 odst. 1 těchto              
stanov). 

(4) Členství ve výboru je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě. 
 
 

Oddíl I. 
Členská schůze 

 
Článek 10 

 
(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu.  
(2) Členskou schůzi tvoří všichni přítomní členové klubu.  
 

 
 

Článek 11 
Způsob svolávání členské schůze 

 
(1) Členskou schůzi svolává výbor. Vyžadují-li to zájmy klubu, může členskou          

schůzi svolat také dozorčí rada a za podmínek čl. 7, odst. 4 těchto stanov též               
jedna třetina členů klubu.  

(2) Pokud výbor nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30ti dnů ode dne,              
kdy mu došel návrh nejméně jedné třetiny členů klubu na její svolání, který             
bude obsahovat konkrétní záležitosti k projednání na členské schůzi, může         
mimořádnou členskou schůzi na návrh jedné třetiny členů klubu svolat dozorčí           
rada nebo ji mohou svolat sami členové, kteří o její svolání marně žádali výbor              
klubu.  



(3) Členská schůze se svolává uveřejněním oznámení o konání členské schůze          
na internetových stránkách klubu, a to nejpozději 30 dnů před jejím konáním.            
Oznámení může být zveřejněno též dalším vhodným způsobem. V případě         
svolání členské schůze dozorčí radou nebo jednou třetinou členů klubu podle           
předchozího odstavce, postačí zveřejnění oznámení jiným vhodným       
způsobem. 

(4) Je-li zasedání svoláno z podnětu alespoň jedné třetiny členů nebo dozorčí 
rady, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn 
jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. 

(5) Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým 
bylo svoláno. Stane-li se tak méně než 7 dní před oznámeným datem 
zasedání, klub nahradí účelně vynaložené náklady členům, kteří se na 
zasedání dostavili podle pozvánky a požádali o poskytnutí náhrady ve lhůtě 10 
dnů ode dne, kterého se mělo zasedání konat. Výše náhrady se určí podle 
předpisů o cestovních náhradách.  

(6) Podnět alespoň jedné třetiny členů musí obsahovat seznam členů, 
s uvedením kontaktů na ně a jejich podpisy. V případě pochybností o pravosti 
podpisu, resp. tolika podpisů, že by nebyl splněn požadavek jedné třetiny 
členů, je výbor oprávněn požadovat, aby příslušní členové podpisy na podnětu 
uznali za vlastní podpis, před předsedou Dozorčí rady nebo jiným jejím 
členem k tomu radou pověřeným. 

 
 
 

Článek 12 
Působnost členské schůze 

 
(1) Do výlučné působnosti členské schůze spadá: 
a) rozhodování o změně stanov, 
b) volba a odvolávání členů výboru, 
c) volba a odvolávání členů dozorčí rady,  
d) volba a odvolávání likvidátora klubu a stanovení jeho odměny,  
e) stanovování zásad pro činnost výboru klubu a dozorčí rady a schvalování           

pokynů závazných pro výbor klubu a pro dozorčí radu, 
f) rozhodování o omezení oprávnění výboru klubu jednat jménem klubu, a to i ve             

formě omezení  oprávnění pouze předsedy nebo místopředsedy klubu, 
g) schvalování řádné nebo mimořádné účetní závěrky,  
h) rozhodování o mimořádných odměnách členům výboru, dozorčí rady a         

tajemníkovi, tuto pravomoc může členská schůze delegovat na výbor,  
i) schvalování podmínek pro zařazení jedinců plemene bígl do chovu, 
j) udělování čestného členství na návrh výboru nebo nejméně jedné desetiny          

členů, 
k) projednávání výročních zpráv o činnosti a hospodaření klubu, 
l) schvalování zřízení fondů klubu, způsobu jejich plnění a použití, 
m) rozhodnutí o použití zisku nebo o úhradě ztráty (v souladu s čl. 28 těchto             

stanov), 



n) projednávání návrhů a opatření navržených výborem klubu podle čl. 16, odst.           
4 těchto stanov, 

o) projednávání výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady, se kterými ji dozorčí          
rada seznámí, 

p) rozhodování o schválení závazných vnitřních předpisů klubu a jejich změn,          
podle návrhů předložených výborem klubu, tuto pravomoc může členská         
schůze delegovat na výbor klubu, 

q) rozhodování o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení klubu s jiným spolkem.         
Spolu s rozhodnutím o dobrovolném rozpuštění klubu, rozhodne členská        
schůze též o tom, zda dojde k rozpuštění bez právního nástupce nebo na            
jakou osobu přejde její jmění. 

r) projednání a schválení zprávy o průběhu likvidace klubu a majetkového          
vypořádání, 

s) rozhodování o dalších záležitostech klubu, které zákon nebo tyto stanovy          
zahrnují do působnosti členské schůze. 

 
 

Článek 13 
Postavení člena na členské schůzi 

 
(1) Každý člen je oprávněn účastnit se členské schůze, požadovat a dostat           

vysvětlení záležitostí týkajících se klubu, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro          
posouzení předmětu jednání členské schůze, a uplatňovat návrhy a         
protinávrhy k projednávaným záležitostem.  

(2) Každý člen klubu, který má trvalé bydliště na území České republiky a dovršil             
18ti let věku má jeden hlas. Všechny hlasy jsou si rovny. Hlasovací právo             
vykonává člen klubu pouze osobně 

(3) Členové hlasují na členské schůzi veřejně, aklamací, kromě rozhodování o          
záležitostech podle čl. 12, pís. b) a c) těchto stanov, kdy členové hlasují tajně. 

(4) Jedna pětina členů může požádat výbor klubu o zařazení jimi určené           
záležitosti na pořad jednání členské schůze a výbor je povinen této žádosti            
vyhovět, pokud je podána do jednoho týdne před konáním členské schůze. O            
zařazení takovéto záležitosti na pořad jednání členské schůze informuje výbor          
členy nejpozději před schválením programu členské schůze. 

 
 

 
Článek 14 

Jednání členské schůze 
(1) Členové, kteří se dostaví na jednání členské schůze jsou povinni se zapsat do             

listiny přítomných, jež obsahuje jméno a příjmení osoby, která je členem.  
(2) Členské schůzi předsedá osoba pověřená výborem klubu, není-li taková,         

členská schůze svého předsedu zvolí. Členská schůze volí zapisovatele a          
osoby pověřené sčítáním hlasů. 

(3) Jednání členské schůze řídí předsedající členské schůze.  
(4) O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis. 
(5) Členská schůze rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných členů. 
(6) Členská schůze rozhoduje dvoutřetinovou kvalifikovanou většinou přítomných       

členů klubu v případech uvedených v čl. 12, pís. a) a  q) těchto stanov. 



(7) Předseda  vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská 
schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla 
zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a 
souhlasem všech členů oprávněných o ní hlasovat. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Oddíl II. 
Výbor  

 
Článek 15 

Složení, ustavení a funkční období výboru  
 

(1) Výbor má pět až devět členů.  
(2) Výbor volí ze svého středu osoby vykonávající tyto funkce: předsedu,          

místopředsedu, ekonoma a poradce chovu.  
(3) Členové výboru jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Neklesl-li počet členů           

výboru volených členskou schůzí pod polovinu, jmenuje výbor za svého člena,           
jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, náhradního člena, do          
příštích voleb výboru. Skončila-li takto funkce předsedy výboru, volí vždy výbor           
po takovémto doplnění ze svého středu nového předsedu výboru. Do doby           
zvolení nového předsedy plní jeho funkce místopředseda. 

(4) Funkce člena výboru zaniká volbou nového člena výboru, nejpozději však          
uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období, nestanoví-li stanovy jinak.          
Znovuzvolení člena výboru je přípustné. 

(5) Člen výboru může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným         
výboru. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení           
projednal nebo měl projednat výbor. Výbor je povinen projednat odstoupení svého           
člena na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dovědělo. Oznámí-li            
člen výboru odstoupení ze své funkce na zasedání výboru, končí výkon jeho            
funkce uplynutím dvou měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán          
na žádost tohoto člena výboru jiný okamžik zániku funkce. 

(6) Klesne-li počet zvolených členů výboru pod tři, svolá výbor členskou schůzi, na            
jejímž programu bude volba nového výboru. Není-li výbor usnášeníschopný, svolá          
takovouto členskou schůzi dozorčí rada.  
 
 
 

Článek 16 
Postavení a působnost výboru  

 
(1) Výbor je statutárním orgánem klubu. 
(2) Výbor jedná za klub způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov. Členská 

schůze může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění výboru, a to i 



ve formě omezení jednatelského oprávnění pouze předsedy nebo 
místopředsedy. 

(3) Výbor rozhoduje na svých zasedáních o všech záležitostech klubu, které 
nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami klubu vyhrazeny 
do působnosti členské schůze nebo dozorčí rady.  

(4) Do působnosti výboru patří všechny záležitosti, které tyto stanovy neudělují do 
výlučné pravomoci členské schůze nebo dozorčí rady. V rámci své působnosti 
je výbor povinen zejména: 

a) uskutečňovat vedení a zajišťovat provozní činnost klubu, 
b) organizovat chovatelské a výcvikové akce klubu, jakož i další akce sloužící           

k plnění cílů klubu, 
c) delegovat rozhodčí na vlastní chovatelské výcvikové akce a doporučovat         

rozhodčí na tyto akce pořádané jinými subjekty, 
d) jmenovat tajemníka klubu, 
e) rozhodovat o odmítnutí přijetí člena klubu, 
f) rozhodovat o zřízení korespondenční adresy klubu, zajistit její fungování a          

zveřejnění na internetových stránkách, 
g) navrhovat členské schůzi udělení čestného členství v klubu, 
h) rozhodovat jako odvolací orgán o opravném prostředku proti rozhodnutí         

dozorčí rady o kárném opatření, 
i) svolávat členskou schůzi, 
j) určit ze svého středu předsedajícího členské schůzi, 
k) zařadit na návrh nejméně jedné pětiny členů jimi určenou záležitost na pořad            

jednání členské schůze, 
l) zajistit zpracování a předkládat členské schůzi zejm.: 
➢  návrh koncepce činnosti klubu, 
➢  návrhy na změnu stanov, 
➢  návrhy závazných vnitřních předpisů klubu a jejich změn, 
➢  výroční zprávu o činnosti a hospodaření klubu, 
➢ návrhy na způsob krytí ztrát klubu vzniklých v uplynulých obdobích,  
➢ návrhy na zřízení fondů klubu a způsobu jejich plnění a použití,  
➢ návrhy na zřízení a zrušení dalších orgánů klubu, jakož i na vymezení jejich             

postavení a působnosti, 
➢ návrh na dobrovolné rozpuštění klubu nebo jeho sloučení s jiným spolkem, 
m) zabezpečovat vyhotovení zápisu o členské schůzi a nakládání se zápisy o           

členských schůzích, 
n) vykonávat usnesení členské schůze, 
o) svolat mimořádnou členskou schůzi bez zbytečného odkladu: 
➢ poté, co zjistí, že klub se dostal do úpadku,  
➢ jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy klubu, 
➢ požádá-li o její svolání nejméně jedna desetina členů klubu a navrhne-li           

konkrétní záležitosti k projednání na členské schůzi, 
p) rozhodovat o použití zřízených fondů v rámci podmínek stanovených členskou         

schůzí, 
q) zajišťovat řádné vedení evidence členů, evidence chovných jedinců, další         

evidence sloužící k plnění cílů klubu, účetnictví, obchodních knih a ostatních          
dokladů klubu a sestavovat rozpočet klubu 

r) rozhodovat o vyloučení člena pro nezaplacení členského příspěvku nebo jiné          
platby uložené platit členům klubu,  



s) zajišťovat efektivní distribuci informací potřebných pro plnění cílů klubu         
členům klubu i třetím osobám nebo orgánům, 

t) umožnit členům klubu nahlédnout do roční účetní závěrky, zápisů ze zasedání           
členské schůze a zpráv o činnosti klubu a stavu jeho majetku do třiceti dnů od               
doručení žádosti, 

u) spravovat internetové stránky klubu,  
v) vykonávat jménem klubu práva a plnit povinnosti související s jejím případným          

postavením jako zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích se zaměstnanci       
klubu, 

w) podat žalobu na zaplacení členského příspěvku nebo jiných plateb uložených          
členům klubu, 

x) uzavírat smlouvy o součinnosti s jiným spolkem k dosažení určitého cíle,          
popřípadě k uplatňování jiného společného zájmu, 

y) rozhodovat o výši poplatků, 
z) zajišťovat veškerou komunikaci s orgánem provádějícím registraci spolku,        

dalšími orgány vykonávajícími veřejnou správu ve vztahu ke klubu a          
s organizacemi, jejichž je klub členem přímo nebo prostřednictvím jiné         
organizace (např. FCI, ČMKU, ČMKJ), 

aa)schvalovat řádné a mimořádné účetní závěrky, 
bb)rozhodovat o sídle klubu 
(5) Výbor klubu odpovídá za řádný výkon své působnosti svěřené mu těmito 

stanovami nebo obecně závaznými předpisy 
(6) Výbor klubu se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými členskou 

schůzí. Členové výboru klubu jsou oprávněni účastnit se členské schůze. 
(7) Výbor klubu je povinen umožnit dozorčí radě vykonávat její oprávnění v rámci 

její působnosti a bezodkladně ji k tomu poskytovat veškerou potřebnou 
součinnost. 

 
 

Článek 17 
Rozhodování výboru  

 
(1) Výbor rozhoduje na svých zasedáních. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou         

hlasů přítomných členů výboru, přičemž každý člen výboru má vždy jeden           
hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy klubu. Při          
hlasování, které se osobně týká člena výboru, dotčený člen výboru nehlasuje.  

(2) Zasedání výboru se konají podle potřeby a svolává je předseda výboru.  
(3) Výbor je schopný přijímat rozhodnutí, jsou-li na jeho zasedání přítomni          

alespoň tři jeho členové.  
(4) Výbor může podle své úvahy přizvat na zasedání i další členy nebo jiné             

osoby. Členové dozorčí rady musí být vždy uvědoměni o svolání výboru           
společně s členy výboru. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se celého           
zasedání výboru s hlasem poradním. 

(5) O průběhu zasedání výboru a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis.  
(6) Výbor může na návrh kteréhokoli jeho člena přijímat rozhodnutí i mimo           

zasedání, a to písemným hlasováním, prostřednictvím elektronické pošty, či         
jiných nástrojů či aplikací. Zápis o takovémto způsobem přijatém rozhodnutí          
musí být podepsán přítomnými členy výboru a přiložen k zápisu z nejblíže          
následujícího zasedání výboru, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení         



se užije obdobně pro hlasování pouze některého nepřítomného člena na          
zasedání výboru.  

(7) V zápisu ze zasedání výboru, resp. v zápisu o rozhodnutí výboru učiněného          
mimo jeho zasedání, se uvedou i stanoviska přehlasovaného člena výboru          
v případě, že o to požádá.  

 
 

Článek 18 
Další ustanovení o členech výboru klubu 

 
(1) Členové výboru klubu jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí           

řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a         
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit klubu         
škodu. 

(2) Členové výboru klubu odpovídají klubu za podmínek a v rozsahu stanoveném          
obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným          
porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů           
výboru klubu, odpovídají za ni klubu společně a nerozdílně.  

 
 
 

Oddíl III. 
Tajemník 

 
Článek 19 

Postavení tajemníka 
 
(1) Tajemník je výkonným orgánem výboru klubu a plní zejm. administrativně          

technické úkoly, které mu jsou výborem klubu uloženy. Tajemník je odpovědný           
výboru klubu. 

(2) Tajemník je jmenován výborem klubu a jeho funkční období nekončí s koncem           
funkčního období výboru klubu, který ho jmenoval. Výbor klubu může          
tajemníka kdykoliv odvolat a jmenovat nového.  

(3) Tajemník nemá oprávnění jednat jménem klubu navenek, ledaže je mu          
udělena plná moc ke splnění konkrétního úkolu. 

 
Oddíl IV. 

Dozorčí rada 
 

Článek 20 
Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady 

 
(1) Dozorčí rada má tři členy.  
(2) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.  
(3) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Neklesl-li          

počet členů dozorčí rady pod polovinu, jmenuje dozorčí rada za svého člena,            
jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, náhradního člena, do          
příštích voleb dozorčí rady. Skončila-li takto funkce předsedy dozorčí rady, volí           



vždy dozorčí rada po takovémto jeho doplnění ze svého středu nového           
předsedu dozorčí rady. 

(4) Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady,          
nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období,         
nestanoví-li stanovy jinak. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné.  

(5) Člen dozorčí rady může odstoupit písemným prohlášením, které je doručeno          
výboru klubu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho           
odstoupení projednal nebo měl projednat výbor klubu. Výbor klubu je povinen           
projednat odstoupení člena dozorčí rady na svém nejbližším zasedání poté, co           
se o odstoupení dověděl. Oznámí-li člen dozorčí rady odstoupení ze své           
funkce na zasedání výboru klubu končí výkon jeho funkce uplynutím dvou           
měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán klubu na žádost          
tohoto člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. 

(6) Klesne-li počet zvolených členů dozorčí rady pod dva, svolá výbor klubu           
členskou schůzi, na jejímž programu bude volba nové dozorčí rady.  

 
 

Článek 21 
Postavení a působnost dozorčí rady 

 
(1)  Dozorčí rada je kontrolním orgánem klubu. 
(2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti výboru, plnění cílů klubu,           

dodržování předpisů klubu jeho orgány i členy a dodržování obecně          
závazných předpisů klubem. 

(3)  V rámci její působnosti dozorčí radě přísluší zejména: 
a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov klubu a usnesení         

členské schůze,  
b) přezkoumávat účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a           

plnění rozpočtu klubu,  
c) svolávat členskou schůzi, vyžadují-li to zájmy klubu nebo stanoví-li tak stanovy a             
navrhovat na členské schůzi potřebná opatření, 
d) předkládat členské schůzi i výboru klubu svá vyjádření, doporučení a návrhy, 
e) nahlížet kdykoli do evidence účetnictví a ostatních knih a evidencí vedených            
klubem, 
f) účastnit se zasedání výboru klubu a členské schůze, 
g) kontrolovat činnost výboru klubu ve všech oblastech jeho působnosti, 
h) přijímat podněty na kárná opatření, rozhodovat, zda došlo ke kárnému provinění a             
ukládat kárná opatření. Podrobnosti o kárném řízení stanoví zvláštní předpis (kárný           
řád). 

 
Článek 22 

Rozhodování dozorčí rady 
 
(1) Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. Dozorčí rada rozhoduje         

nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen má vždy jeden           
hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba            
nehlasuje.  



(2) Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby a svolává je předseda dozorčí            
rady. Dozorčí rada je schopna přijímat rozhodnutí, jsou-li na jejím zasedání           
přítomni alespoň dva její členové.  

(3) Rozhoduje-li dozorčí rada o kárném opatření, které se týká některého z jejích           
členů není tento člen oprávněn účastnit se rozhodování dozorčí rady. Jednání           
dozorčí rady o kárném provinění se účastní pouze v rozsahu, v jakém se ho            
účastní kárně obviněný. Na jeho místo zbývající členové dozorčí rady jmenují           
pro účely kárného řízení jiného člena klubu. Takto jmenovaný člen klubu má            
pro účely kárného řízení postavení řádného člena dozorčí rady.  

(4) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů            
klubu, členy klubu nebo jiné osoby.  

(5) O průběhu zasedání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který            
podepisují všichni přítomní členové dozorčí rady. 

(6) Dozorčí rada může na návrh kteréhokoli jejího člena přijímat rozhodnutí i           
mimo zasedání, a to písemným hlasováním prostřednictvím elektronické pošty         
či jiných nástrojů a aplikací. Zápis o takovýmto způsobem přijatém rozhodnutí           
musí být podepsán všemi členy dozorčí rady, jinak je rozhodnutí neplatné.           
Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého jejího          
nepřítomného člena na zasedání dozorčí rady. 

(7) V zápisu ze zasedání dozorčí rady, resp. v zápise o rozhodnutí dozorčí rady           
učiněného mimo její zasedání, se uvedou i stanoviska přehlasovaného člena          
dozorčí rady v případě, že o to požádá.  

 
Článek 23 

Další ustanovení o členech dozorčí rady 
 
(1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného            

hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a        
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit klubu         
škodu. 

(2) Členové dozorčí rady odpovídají klubu za podmínek a v rozsahu stanoveném          
obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným          
porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů           
dozorčí rady, odpovídají za ni klubu společně a nerozdílně.  

 
 
 

Část čtvrtá 
Doplňování a změna stanov 

 
Článek 24 

 
(1) Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány klubu, tak            

členové klubu. 
(2) O doplnění a změnách stanov rozhoduje členská schůze způsobem         

uvedeným v čl. 12 těchto stanov. 
(3) Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla členská          

schůze, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá          
účinnosti později.  



(4) V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke            
změně stanov klubu, výbor klubu je povinen vyhotovit bezodkladně aktuální          
úplné znění stanov a doručit je příslušnému orgánu provádějícímu registraci          
Spolků. 

(5) Výbor klubu je oprávněn rozhodnout o změně stanov v rozsahu nezbytně          
nutném k odstranění zřejmých nesprávností v jejich znění. 

 
 
 
 

Část pátá 
Zásady hospodaření klubu 

 
 

Článek 25 
 
(1) Klub hospodaří podle vlastního rozpočtu, který sestavuje výbor klubu.  
(2) Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy klubu. 
(3) Hospodaření klubu kontroluje dozorčí rada. 
 

 
 

Článek 26 
Vedení účetnictví 

 
(1) Účetním obdobím klubu je kalendářní rok.  
(2) Účetnictví klubu a související evidence se vedou způsobem odpovídajícím         

obecně závazným právním předpisům. 
 

Článek 27 
Zřizování fondů 

 
(1) K plnění cílů klubu mohou být členskou schůzí zřizovány fondy klubu.  
(2) Zřízení fondu navrhuje výbor klubu. Návrh na zřízení fondu musí obsahovat           

kromě názvu fondu též účel, za kterým se zřizuje, způsob jakým se            
předpokládá jeho naplnění, dobu na kterou se zřizuje, způsob jakým budou           
čerpány prostředky z fondu a způsob jak bude naloženo s případným          
přebytkem fondu. 

(3) O použití fondu rozhoduje výbor klubu v rámci pravidel stanovených členskou          
schůzí.  

 
 

Článek 28 
Rozdělení zisku a úhrada ztrát 

 
(1) Primárním cílem klubu není vytváření zisku ani zajištění výnosu jeho členům.           

Jeho příjmy jsou tvořeny zejm. členskými příspěvky, schválenými poplatky,         
dalšími platbami za poskytování služeb klubu, dotacemi a sponzorskými dary.  



(2) Případný zisk klubu se použije podle usnesení členské schůze na úhradu           
aktivit spojených s naplňováním cílů klubu, buďto přímo nebo prostřednictvím         
tvorby zvláštních fondů.  

(3) O způsobu krytí ztrát klubu rozhoduje členská schůze.  
 

 
 

Část šestá 
Společná a přechodná ustanovení 

 
Článek 29 

 
(1) Považuje-li člen klubu rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze            

podle stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám,          
může do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od                 
rozhodnutí požádat okresní soud o jeho přezkoumání. 

(2) Klubu nebo výboru klubu se doručuje na korespondenční adresu (čl. 16, odst. 4,             
pís. f) těchto stanov). Pro doručení výboru klubu s uvedením „výbor klubu“.           
Tajemníkovi se doručuje na adresu tajemníka a dozorčí radě na adresu předsedy            
dozorčí rady, zveřejněné na internetových stránkách klubu. Členům klubu se          
doručuje na jejich adresu, kterou klubu uvedou jako adresu svého bydliště nebo            
sídla. 

(3) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí. 
(4) Pokud se ustanovení předpisu Beagle Clubu České republiky z.s. dostane do           

rozporu s ustanovením nadřízeného předpisu, platí ustanovení nadřízeného       
předpisu v platném znění. 

 
 
 
 
Schváleno členskou schůzí konanou dne 5.10.2019 na Konopišti. 

 
 
 


