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STANOVY DALMATIN KLUBU ČR Z. S. 
 

Dalmatin klub ČR z. s. byl založen 1. 4. 1970 

 

I. NÁZEV, SÍDLO A ÚČEL SPOLKU 

 

1.1 Název spolku: Dalmatin klub ČR z. s. 

 

1.2 Identifikační číslo: 65996348 

 

1.3 Sídlo: Praha. 

 

1.4 Internetová stránka: Na adrese www.dalmatinklub.cz jsou umístěny internetové stránky 

spolku, kde jsou členům spolku mimo jiné zpřístupňovány pozvánky na zasedání členské 

schůze, další dokumenty a informace (dál jen „Web“).  

 

1.5 Dalmatin klub ČR z. s. (dále jen „DK ČR“) je samosprávný, dobrovolný, nepolitický spolek a 

jako takový je právnickou osobou, která má právní osobnost a svéprávnost a je způsobilá 

k právnímu jednání. 

 

1.6 Účelem DK ČR je ochrana, zdokonalování a rozvoj chovu psů plemene Dalmatin, 

uspokojování oprávněných potřeb a zájmů jejich majitelů a chovatelů a řízení chovu psů 

plemene Dalmatin na území České republiky. 

 

1.7 DK ČR se prostřednictvím Českomoravské kynologické jednoty (dále jen „ČMKJ“) jako 

člen Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) hlásí k ideám Mezinárodní 

kynologické organizace Fédération Cynologique Internationale (dále jen „FCI“). Řídí se řády 

a předpisy FCI, ČMKU a ČMKJ, které jsou pro něj a jeho členy závazné. 

 

II. ÚKOLY DK ČR A JEHO HLAVNÍ ČINNOST 

 

2.1 Ke zdokonalování a rozvoji chovu plemene psů Dalmatin plní DK ČR následující úkoly: 

 

a) zabezpečuje chov čistokrevných psů plemene Dalmatin se zaměřením na zušlechťování 

plemene z hlediska exteriéru, povahových vlastností ve smyslu standardů FCI a 

z hlediska zdraví jedinců za využití nejnovějších poznatků vědy při respektování 

podmínek specifikovaných řády ČMKJ, ČMKU a FCI; 

b) spolupracuje s ostatními kluby chovatelů Dalmatinů a kluby jiných plemen; 

c) stanovuje podmínky chovu a zápisu jedinců plemene Dalmatin do Plemenné knihy 

ČMKJ; 

d) organizuje výstavy plemene Dalmatin ve smyslu Výstavního řádu ČMKU; 

e) organizuje sportovní akce pro plemeno Dalmatin a jiná plemena; 

f) zajišťuje propagaci plemene Dalmatin a jeho čistokrevného chovu; 

g) vydává pro členy DK ČR závazné vnitřní směrnice a řády DK ČR, zejména 

Chovatelský a zápisní řád, Bonitační řád, Platební řád, Kárný řád, Volební řád (dále 

společně jen „Směrnice“); 

h) poskytuje služby i nečlenům DK ČR, a to na základě smlouvy uzavřené s nečlenem DK 

ČR, anebo v souladu a dle Směrnic, řádů a předpisů FCI, ČMKU a ČMKJ. 
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2.2 K uspokojování oprávněných potřeb a zájmů členů DK ČR plní především následující úkoly: 

 

a) řádně hospodaří se svěřenými prostředky; 

b) zabezpečuje informovanost členů DK ČR o činnosti spolku; 

c) zajišťuje odbornou výchovu, vzdělávání a informovanost členů DK ČR v oblasti chovu 

psů plemene Dalmatin; 

d) rozšiřuje členskou základnu DK ČR; 

e) na základě žádosti doporučuje čekatele na rozhodčí ČMKU v exteriéru psů pro plemeno 

Dalmatin. 

 

III. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ, SEZNAM ČLENŮ DK ČR  

 

3.1 Členem DK ČR může být každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která je majitelem nebo 

chovatelem psa plemene Dalmatin nebo která psa nevlastní a má o plemeno zájem. Osoby 

mladší osmnácti (18) let se mohou stát členy DK ČR jen s písemným souhlasem svého 

zákonného zástupce, nemohou hlasovat na členské schůzi, volit ani být voleni do volených 

orgánů spolku. Členem DK ČR mohou být i cizí státní příslušníci a cizí právnické osoby. 

 

3.2 Členem DK ČR se nemůže stát osoba, která již byla členem DK ČR a její předchozí členství 

zaniklo trvalým vyloučením na základě rozhodnutí výboru DK ČR nebo revizní komise DK 

ČR (nebylo-li zrušeno rozhodnutím revizní komise DK ČR ani rozhodnutím členské schůze a 

ani pravomocným soudním rozhodnutím prohlášeno za neplatné), a to výhradně z důvodů 

opakovaného závažného porušení povinností vyplývajících ze stanov anebo Směrnic anebo 

řádů a předpisů FCI, ČMKU anebo ČMKJ. 

 

3.3 Členství v DK ČR vznikne ke dni splnění poslední z následujících podmínek: 

 

a) podání přihlášky do DK ČR na formuláři (jenž je k dispozici na webu DK ČR nebo u 

výboru DK ČR) u výboru DK ČR, a  

b) řádné zaplacení zápisného a ročního členského příspěvku, a  

c) schválení přijaté přihlášky výborem DK ČR nebo v případě uvedeném v článku 3.4 

stanov členskou schůzí DK ČR. 

 

3.4 Nedojde-li ke schválení přijaté přihlášky výborem DK ČR do šedesáti (60) dnů ode dne jejího 

podání, nebo bude-li přihláška výborem zamítnuta, je osoba žádající o členství v DK ČR 

oprávněna písemně požadovat po výboru DK ČR, aby zařadil na pořad následujícího zasedání 

členské schůze samostatný bod, kterým je rozhodování členské schůze ohledně její přihlášky. 

Nezařadí-li výbor na pořad zasedání členské schůze takový bod, může nové zasedání členské 

schůze, která bude rozhodovat o přijetí přihlášky osoby žádající o členství v DK ČR, svolat 

alespoň třetina členů DK ČR nebo revizní komise DK ČR. 

 

3.5 Členství v DK ČR zaniká: 

 

a) doručením oznámení o vystoupení ze spolku výboru DK ČR; 

b) úmrtím člena DK ČR, nebo v případě právnické osoby, která je členem DK ČR, jejím 

zrušením bez právního nástupce; 

c) nezaplacením ročního členského příspěvku ve výborem stanoveném termínu, který je 

zveřejněn na webu DK ČR, a nebude-li termín výborem zveřejněn, tak nejpozději do 

31. ledna roku, za který se má roční členský příspěvek hradit; 

d) vyloučením člena DK ČR rozhodnutím výboru DK ČR, nebo v případě člena výboru 
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rozhodnutím revizní komise DK ČR; 

e) zánikem spolku. 

 

3.6 Výbor DK ČR (a v případě, že se jedná o člena DK ČR, který je členem výboru, tak revizní 

komise) je oprávněn rozhodnout o vyloučení člena DK ČR, který závažně porušil své 

povinnosti vyplývající ze stanov, Směrnic anebo jiných předpisů, na které stanovy odkazují, a 

v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani poté, co mu byla doručena emailem nebo 

doporučenou poštou výzva výboru DK ČR (a v případě, že se jedná o člena DK ČR, který je 

členem výboru, tak revizní komise). Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti 

odčinit nebo způsobilo-li DK ČR zvlášť závažnou újmu. Kárný řád může blíže specifikovat, 

co se považuje za závažné porušení povinností vyplývajících z členství. Návrh na vyloučení 

může podat v písemné formě kterýkoli člen DK ČR. V návrhu musí být uvedeny okolnosti 

osvědčující důvod pro vyloučení. 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. Výbor DK ČR (nebo revizní komise DK ČR) může rozhodnout, zda se jedná o 

dočasné nebo trvalé vyloučení člena. V případě dočasného vyloučení musí být v rozhodnutí 

zároveň uvedena lhůta, po kterou se vyloučený člen nemůže stát opakovaně členem DK ČR. 

Není-li v rozhodnutí uvedeno, zda se jedná o dočasné nebo trvalé vyloučení člena, jedná se o 

dočasné vyloučení a lhůta, po kterou se nemůže vyloučený člen stát opakovaně členem DK 

ČR, činí dva (2) roky počínaje dnem zániku členství. Členství vylučované osoby zaniká 

marným uplynutím lhůty pro podání odvolání proti rozhodnutí výboru DK ČR (článek 4.1 

písm. g) stanov), nebo marným uplynutím lhůty pro podání stížnosti proti rozhodnutí revizní 

komise (článek 10.3 stanov), nebo dnem, kdy členská schůze rozhodne o potvrzení rozhodnutí 

o vyloučení člena. 

 

3.7 O výši členských příspěvků, poplatků a zápisného rozhoduje členská schůze DK ČR.  

 

3.8 Výbor vede seznam členů DK ČR (dále jen „Seznam“). Seznam není veřejně přístupný, je 

přístupný pouze členům DK ČR nebo jim osob blízkých, prokážou-li výboru zájem hodný 

právní ochrany, a to na základě žádosti zaslané e-mailem nebo doporučenou poštou členovi 

výboru vykonávajícímu funkci ekonoma. Ten, kdo má právo nahlížet do Seznamu, má právo 

pořizovat si výpisy či opisy v Seznamu uvedených skutečností. Zápisy, změny a výmazy 

provádí v Seznamu člen výboru ekonom, a to ve lhůtě nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne 

rozhodné skutečnosti. Podstatnými náležitostmi Seznamu jsou přesná identifikace 

jednotlivých členů DK ČR (vždy ve formě jméno, příjmení, datum narození, bydliště, email 

pro doručování, u právnických osob identifikační číslo, sídlo a email pro doručování), datum 

vzniku členství, datum zániku členství, datum uhrazení ročního členského příspěvku, uložená 

kárná opatření, oprávnění hlasovat, volit a být volen na členské schůzi, dále údaje poskytnuté 

chovatelem nečlenem ve smlouvě s DK ČR a údaje související s ukončením této smlouvy. 

  

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ DK ČR 

 

4.1 Práva členů DK ČR: 

 

a) osobně nebo prostřednictvím zástupce (za předpokladu, že udělená plná moc bude 

odpovídat podmínkám stanoveným v článku 4.5 stanov) se účastnit zasedání členských 

schůzí a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí DK ČR, vztahuje-li se 

požadované vysvětlení k pořadu zasedání členské schůze; Požaduje-li však člen sdělení 

o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by DK ČR 

způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout; 
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b) od osmnácti (18) let věku na členské schůzi hlasovat a podílet se tak na rozhodování 

členské schůze; 

c) od osmnácti (18) let věku volit anebo při splnění zákonných podmínek být volen do 

všech volených orgánů DK ČR; 

d) účastnit se všech akcí pořádaných DK ČR a podílet se na všech výhodách členů DK 

ČR; 

e) nahlížet do zápisů ze zasedání orgánů DK ČR; 

f) obdržet klubový zpravodaj, bude-li vydán; 

g) odvolat se proti rozhodnutí výboru DK ČR k revizní komisi DK ČR, a to ve lhůtě do 

patnácti (15) dnů od doručení rozhodnutí výboru členovi DK ČR; 

h) podávat návrhy, podněty, připomínky, dotazy a stížnosti voleným orgánům DK ČR, být 

informován o jejich řešení a obdržet odpovědi, a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne 

doručení podání člena DK ČR příslušnému volenému orgánu DK ČR; 

i) obdržet od výboru DK ČR aktuální informace o činnosti DK ČR a o chovu v rozsahu a 

způsobem stanoveným ve stanovách anebo Směrnicích (tj. zejména v článku 7.4 těchto 

stanov). 

 

4.2 Povinnosti členů DK ČR:  

 

a) hradit členské příspěvky anebo jiné poplatky, a to ve výši stanovené členskou schůzí a 

ve lhůtě splatnosti stanovené výborem nebo stanovami; 

b) chránit a zachovávat dobré jméno DK ČR; 

c) dodržovat všechna ustanovení těchto stanov, Směrnic a plnit usnesení všech orgánů DK 

ČR; 

d) seznámit se se základními předpisy ČMKU, ČMKJ, FCI a dodržovat ustanovení jejich 

směrnic a jiných předpisů; 

e) důsledně dbát na dodržování obecně závazných právních předpisů na ochranu zvířat 

proti týrání a předpisů o ochraně životního prostředí, a pokud se dozví o jejich 

závažném porušení, oznámit to bez zbytečného odkladu příslušným orgánům veřejné 

správy, což může učinit také pomocí volených orgánů DK ČR; 

f) poskytovat hlavnímu poradci chovu jakožto členovi výboru DK ČR informace a 

dokumenty, které si vyžádá, a na které má dle stanov anebo jednotlivých Směrnic 

nárok; 

g) písemně nebo emailem oznámit členovi výboru vykonávajícímu funkci ekonoma 

veškeré změny údajů zapisovaných do Seznamu, a to nejpozději do patnácti (15) dnů 

ode dne, kdy k jejich změně došlo; 

h) řádně plnit úkoly vyplývající z funkce ve volených orgánech DK ČR, do které byl člen 

se svým souhlasem zvolen. 

 

4.3 Členové DK ČR neručí za dluhy DK ČR. 

 

4.4 Člen DK ČR nesmí zneužít svého hlasovacího práva k újmě celku, a proto zejména nesmí na 

konkrétní členské schůzi zastupovat současně více než tři (3) členy DK ČR. 

 

4.5 Pokud se člen rozhodne udělit plnou moc k účasti na zasedání členské schůze, musí taková 

plná moc mít písemnou formu a podpis člena, který plnou moc uděluje, musí být úředně 

ověřen. Zmocněncem nemůže být ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy člena, který plnou 

moc uděluje, a ani ten, kdo již zastupuje jakožto zmocněnec na konkrétním zasedání členské 

schůze současně další tři (3) členy DK ČR. Plnou moc lze udělit vždy pouze pro jedno 

konkrétní zasedání členské schůze. Plná moc musí: (a) určit pouze jediného zástupce, kterým 
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může být pouze člen DK ČR, (b) obsahovat údaje o konkrétním zasedání členské schůze (tj. 

místo a čas zasedání členské schůze DK ČR), a (c) obsahovat údaje ohledně totožnosti člena, 

která plnou moc uděluje, a zmocněnce. 

 

V. ORGÁNY DK ČR 

 

5.1 Orgány DK ČR jsou členská schůze, výbor, revizní komise, a bude-li rozhodnuto o jejím 

zřízení, komise pro chov a zdraví. 

 

5.2 Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů DK ČR, ostatní orgány jsou volené.  

 

5.3 Funkční období členů volených orgánů jsou čtyři (4) roky. Opětovné zvolení je možné. 

Členové výboru a revizní komise DK ČR, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou 

kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze, která musí 

náhradníka dodatečně schválit, nebo zvolit nového člena voleného orgánu. Členství ve výboru 

a revizní komisi zaniká smrtí člena voleného orgánu, uplynutím funkčního období, zánikem 

členství, odstoupením nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí DK ČR. 

Členství v komisi pro chov a zdraví zaniká smrtí člena komise, uplynutím funkčního období, 

zánikem členství, odstoupením nebo odvoláním člena komise výborem DK ČR. 

 

5.4 Prohlášení člena voleného orgánu o odstoupení z funkce musí být učiněno písemně a 

doručeno do sídla DK ČR. Funkce skončí uplynutím dvou (2) měsíců od doručení prohlášení 

o odstoupení. Má-li být funkce ukončena k jinému datu, musí o takovém ukončení funkce 

rozhodnout orgán, který člena do funkce zvolil. 

 

VI. ČLENSKÁ SCHŮZE DK ČR 

 

6.1 Členská schůze DK ČR je nejvyšším orgánem DK ČR. 

 

6.2 Do působnosti členské schůze patří: 

 

a) rozhodování o změně stanov DK ČR; 

b) schvalování Směrnic a rozhodování o jejich změnách; 

c) schvalování výsledku hospodaření DK ČR; 

d) rozhodování o zrušení DK ČR s likvidací nebo o jeho přeměně; 

e) volba a odvolání členů výboru a revizní komise; 

f) projednání a schvalování zprávy výboru o činnosti a hospodaření DK ČR a zprávy 

revizní komise DK ČR; 

g) projednání finančního plánu na další období činnosti DK ČR; 

h) projednání možnosti delegování rozhodčích na výstavy pořádané DK ČR; 

i) kontrola plnění usnesení z předešlých členských schůzí a usnesení výboru a revizní 

komise; 

j) v případech uvedených v článku 3.4 stanov rozhodování o potvrzení rozhodnutí výboru, 

kterým byla zamítnuta přihláška žadatele o členství v DK ČR nebo o schválení podané 

přihlášky žadatele o členství v DK ČR; 

k) v případech uvedených v článku 10.3 stanov rozhodování o potvrzení rozhodnutí 

revizní komise, kterým byl člen DK ČR vyloučen nebo kterým bylo potvrzeno 

rozhodnutí výboru, kterým byl člen vyloučen, nebo rozhodování o zrušení takového 

rozhodnutí revizní komise a rozhodnutí výboru, které mu předcházelo; 
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l) rozhodování o dalších záležitostech a otázkách, které zákon, stanovy anebo Směrnice 

zahrnují do působnosti členské schůze.  

 

6.3 Členskou schůzi svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka, a to pozvánkou 

zveřejněnou na webu DK ČR nebo v klubovém zpravodaji, je-li vydán, ve lhůtě nejméně 

třicet (30) dnů před jeho konáním.  

 

6.4 Výbor svolá zasedání členské schůze také z podnětu alespoň jedné třetiny (1/3) členů nebo 

z podnětu revizní komise. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do třiceti (30) dnů od 

doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady DK 

ČR sám. Podnět alespoň jedné třetiny (1/3) členů musí obsahovat seznam členů, s uvedením 

jejich jména a příjmení, bydliště a jejich vlastnoručního podpisu.  

 

6.5 Zasedání členské schůze z podnětu alespoň jedné třetiny (1/3) členů nebo z podnětu revizní 

komise se svolá elektronicky pozvánkou odeslanou všem členům DK ČR na jejich emailovou 

adresu uvedenou v Seznamu, a to nejméně třicet (30) dnů před jeho konáním.  

 

6.6 Pozvánka obsahuje alespoň místo, datum a hodinu konání zasedání členské schůze a pořad 

zasedání členské schůze. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly 

možnost členů zúčastnit se takového zasedání. Je-li zasedání svoláno z podnětu alespoň jedné 

třetiny (1/3) členů nebo z podnětu revizní komise, může být pořad zasedání proti návrhu 

uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. 

 

6.7 Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. 

Stane-li se tak méně než sedm (7) dní před oznámeným datem zasedání, DK ČR nahradí 

účelně vynaložené náklady členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky a požádali o 

poskytnutí náhrady ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, ve kterém se mělo zasedání konat. Výše 

náhrady jízdních výdajů se určí obdobným způsobem, jakým se určuje výše náhrad jízdních 

výdajů u zaměstnanců při pracovních cestách dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

6.8 Členská schůze je schopna usnášet se za účasti alespoň většiny všech členů spolku. Pokud na 

začátku zasedání členské schůze není přítomna většina všech členů DK ČR, je členská schůze 

usnášeníschopná po uplynutí třiceti (30) minut od plánovaného zahájení za účasti alespoň 

jedenácti (11) členů DK ČR. 

 

6.9 Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, ledaže stanovy nebo zákon 

vyžadují jinou většinu. K rozhodnutí o změně stanov, volbě členů výboru, volbě členů revizní 

komise se vyžaduje souhlas alespoň třetinové (1/3) většiny hlasů všech členů, ledaže zákon 

nebo stanovy vyžadují většinu vyšší. K rozhodnutí o zrušení DK ČR s likvidací či o přeměně 

DK ČR se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů všech členů, ledaže 

zákon nebo stanovy vyžadují většinu vyšší. Každý člen má jeden hlas. 

 

6.10 Nerozhodla-li členská schůze o změně stanov, volbě členů výboru anebo volbě členů revizní 

komise většinou požadovanou ustanovením článku 6.9 stanov, přestože taková změna stanov 

anebo volba byla zařazena na pořad zasedání členské schůze, je výbor (anebo nemá-li DK ČR 

výbor nebo výbor není usnášeníschopný, tak třetina všech členů DK ČR nebo revizní komise) 

oprávněn svolat způsobem stanoveným ve stanovách náhradní zasedání členské schůze. 

Náhradní členská schůze je schopna rozhodovat o změně stanov, volbě členů výboru anebo 

volbě členů revizní komise bez ohledu na článek 6.9 stanov, k rozhodnutí o změně stanov 
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anebo volbě se v tomto případě vyžaduje souhlas pouze prosté většiny hlasů přítomných 

členů. Lhůta pro svolání na náhradní zasedání se zkracuje na patnáct (15) dnů. Pozvánka na 

náhradní zasedání členské schůze se zveřejňuje (odesílá, svolává-li náhradní zasedání třetina 

všech členů DK ČR nebo revizní komise) nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který 

bylo svoláno původní zasedání členské schůze, a náhradní zasedání členské schůze se musí 

konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který bylo svoláno původní zasedání členské 

schůze. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. 

Náhradní zasedání členské schůze má stejný pořad, jaký mělo původní zasedání členské 

schůze. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původního zasedání 

členské schůze nelze na náhradní členské schůzi rozhodnout. 

 

6.11 Přítomní členové se zapisují do listiny přítomných, jejíž součástí jsou plné moci zástupců 

členů DK ČR.  

 

6.12 Zasedání členské schůze zahajuje předseda výboru nebo jím určený člen výboru. Byla-li 

členská schůze svolána způsobem stanoveným v článku 6.5 stanov, zahajuje zasedání ten, 

z jehož podnětu bylo svoláno. Po zahájení zasedání členské schůze zahajovatel ověří, zda je 

členská schůze schopna se usnášet, a to porovnáním aktuálního počtu členů ke dni 

předcházejícímu dni zasedání podle Seznamu s počtem členů přítomných. Poté zajistí volbu 

předsedy zasedání, zapisovatele, dvou (2) sčitatelů hlasů a dvou (2) ověřovatelů hlasů. Od 

okamžiku volby předsedy zasedání řídí zvolený předseda.  

 

6.13 Předseda zasedání 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 se souhlasem všech členů. Za záležitost 

uvedenou v předchozí větě se nepovažuje protinávrh uplatněný podle dle článku 6.14 stanov. 

 

6.14 Na zasedání členské schůze se hlasuje zvednutím ruky, není-li ve stanovách stanoveno jinak. 

Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu zasedání 

samostatně. Členové přítomní na členské schůzi jsou oprávněni uplatnit k záležitostem pořadu 

členské schůze své protinávrhy. Členská schůze hlasuje nejprve o návrhu svolavatele členské 

schůze. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak 

byly vzneseny.  

 

6.15 Má-li být předmětem rozhodnutí členské schůze volba členů do volených orgánů DK ČR, 

hlasuje se tajným hlasováním pomocí hlasovacích lístků, které obdrží člen DK ČR při zápisu 

do listiny přítomných. Nastane-li situace, že ve volbách do orgánů získají dva či více 

kandidátů shodný počet hlasů, pak se provede druhé kolo voleb, kdy do druhého kola 

postupují pouze kandidáti, kteří získali shodný počet hlasů. Podrobnosti ohledně návrhů 

kandidátů, hlasovacích lístků, způsobu a průběhu hlasování mohou být blíže upraveny ve 

Volebním řádu. 

 

6.16 Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání nejpozději do deseti (10) dnů od jeho ukončení a 

ve stejné lhůtě zajistí jeho zveřejnění na webu DK ČR. Každý člen tak může nahlížet do 

zápisů ze zasedání na Webu DK ČR. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, 

kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, kdo byl zvolen zapisovatelem, ověřovateli 

hlasů, sčitateli hlasů, jaká usnesení členská schůze přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis 

podepisuje zapisovatel a předseda zasedání.  
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6.17 Pro účely určení, zda je členská schůze usnášeníschopná podle článku 6.8 a 6.13 stanov, a pro 

určení potřebné většiny pro přijetí rozhodnutí podle článku 6.9, 6.10 a 6.13 stanov, se 

nezohledňují členové DK ČR, kteří nejsou oprávněni dle těchto stanov na členské schůzi 

hlasovat. 

 

VII. VÝBOR DK ČR 

 

7.1 Výbor DK ČR je kolektivním statutárním orgánem DK ČR. Projednává a rozhoduje všechny 

záležitosti DK ČR, pokud nespadají do výlučné působnosti jiného orgánu DK ČR. Výbor je 

odpovědný členské schůzi a o své činnosti jí podává pravidelné roční zprávy. 

 

7.2 Výbor spolku je pětičlenný, ze svého středu volí svého předsedu a další funkcionáře výboru 

spolku, tj. místopředsedu, ekonoma, výstavního referenta a hlavního poradce chovu. Funkce 

ve výboru spolku jsou čestné (bezúplatné).  

 

7.3 DK ČR zastupuje samostatně předseda výboru. Ostatní členové výboru zastupují DK ČR 

pouze v rozsahu pověření daného výborem DK ČR. 

 

7.4 Výbor DK ČR zejména: 

 

a) připravuje a svolává členské schůze DK ČR; 

b) zabezpečuje plnění usnesení členských schůzí; 

c) rozhoduje o zřízení komise pro chov a zdraví anebo jiných komisí, které jsou 

odpovědné výboru; 

d) volí a odvolává členy komise pro chov a zdraví nebo jiných komisí, bylo-li rozhodnuto 

o jejich zřízení; 

e) přijímá nové členy DK ČR a vede Seznam; 

f) zabezpečuje řádné hospodaření DK ČR a vede účetní evidenci; 

g) spolupracuje s ČMKJ, ČMKU a s dalšími chovatelskými kluby v ČR a zahraničí; 

h) zpracovává odborná stanoviska a podává odborná vyjádření k problematice chovu 

plemene Dalmatin v případech jejich vyžádání ČMKU či jinými orgány; 

i) zveřejňuje na Webu informace o chovu, tj. zejména o chovných psech a fenách, 

vystavených krycích listech, hlášených krytích, hlášených vrzích, výsledcích bonitací, 

výsledcích provedených kontrolách vrhů, výsledcích zdravotních testů jedinců, a to ve 

lhůtě do jednoho (1) měsíce ode dne, co obdrží relevantní údaje; 

j) do 15. února následujícího roku zveřejňuje na Webu v roční zprávě hlavního poradce 

chovu informace o výsledcích kontrol vrhu a statistiky vrhů uplynulého roku; 

k) rozhoduje o splatnosti členských příspěvků a jiných poplatků, zveřejňuje na Webu lhůtu 

pro uhrazení členských příspěvků a poplatků, a to ve lhůtě nejpozději jeden (1) měsíc 

před jejich stanovenou splatností; 

l) řeší porušení povinností členů DK ČR, rozhoduje o kárných opatřeních; 

m) zabezpečuje propagaci plemene Dalmatin; 

n) zabezpečuje vydání klubového zpravodaje. 

 

7.5 Schůze výboru DK ČR je svolávána předsedou nebo místopředsedou výboru podle 

praktických potřeb, výbor může přijímat rozhodnutí také formou internetového hlasování 

(zejména prostřednictvím emailů uvedených v Seznamu). Výbor je usnášeníschopný za 

přítomnosti nebo jiné účasti nadpoloviční většiny členů výboru, a rozhoduje většinou hlasů 

přítomných členů. Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda výboru samostatně. Tyto 

záležitosti musí být dodatečně neprodleně projednány ve výboru DK ČR. 
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7.6 Předseda výboru DK ČR zejména: 

 

a) řídí činnost DK ČR, zastupuje DK ČR navenek, a řídí činnost jeho výboru; 

b) vyřizuje naléhavé záležitosti mezi schůzemi výboru; 

c) svolává schůzi výboru a řídi ji a dbá na řádné plnění všech uložených úkolů; 

d) řádně a včas vyřizuje a eviduje veškerou korespondence DK ČR; 

e) má dispoziční právo k běžnému účtu; 

f) účastní se akcí pořádaných vyššími kynologickými orgány, kynologickými kluby a 

svazy, a dalších akcí zaměřených na propagaci plemene, tuto svou působnost je 

oprávněn delegovat na jednotlivé členy výboru; 

a) vede archivaci dokumentů DK ČR, zejména stanov, Směrnic, zápisů ze zasedání orgánů 

DK ČR, zpráv o činnosti orgánů DK ČR apod.  

b) kontroluje a zajišťuje aktualizaci Webu. 

 

7.7 Místopředseda výboru DK ČR zejména: 

 

a) v plném rozsahu zastupuje předsedu výboru DK ČR v době jeho nepřítomnosti 

(z důvodu nemoci, pracovní cesty apod.); 

b) bude-li k tomu písemně zmocněn, vyřizuje řádně a včas korespondenci DK ČR; 

c) spolu s předsedou výboru zajišťuje správné fungování DK ČR; 

d) má dispoziční právo k účtu DK ČR. 

 

7.8 Člen výboru vykonávající funkci ekonoma: 

 

a) vede a odpovídá za efektivní finanční hospodaření DK ČR v souladu se stanovami, 

Směrnicemi a pokyny výboru; 

b) odpovídá za řádnou archivaci všech finančních dokumentů; 

c) ve lhůtách stanovených zákonem předkládá správci daně daňová přiznání a zajišťuje 

řádné hrazení daní a poplatků v zákonem stanovených lhůtách;  

d) spolu s předsedou výboru zajišťuje vedení běžného účtu, komunikuje s bankou; 

e) spolu s předsedou výboru má dispoziční právo k bankovnímu účtu; 

f) vede pokladnu DK ČR a odpovídá za hotovost; 

g) pravidelně do 15. února následujícího roku vypracovává zprávu o hospodaření DK ČR 

za uplynulý kalendářní rok;  

h) ve spolupráci s ostatními členy výboru jednou ročně provádí inventuru majetku a 

informuje o tom výbor; 

i) pravidelně o všech příjmech a výdajích informuje výbor; 

j) vede a aktualizuje Seznam; 

k) přijímá přihlášky žadatelů o členství do DK ČR a předkládá je ke schválení ostatním 

členům výboru; 

l) kontroluje příchozí platby zápisného, členských příspěvků a poplatků; 

m) komunikuje se členy ohledně přihlášek a členských poplatků; 

n) posílá pravidelně aktualizovaný Seznam ostatním členům výboru. 

 

7.9 Člen výboru vykonávající funkci výstavního referenta:  

 

a) ve spolupráci s výborem zabezpečuje přípravu a průběh klubových výstav a podílí se na 

ostatních akcích pořádaných DK ČR; 

b) zabezpečuje soutěže pořádané DK ČR, vyhodnocuje výsledky soutěží, komunikuje se 

soutěžícími a zveřejňuje výsledky soutěží pořádaných DK ČR na Webu, přitom je 
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povinen dbát požadavků členů, kteří nemají zájem o účast v soutěžích anebo požadují, 

aby veškeré informace o nich nebyly na Webu v soutěžích zveřejněny; 

c) přijímá žádosti o přiznání klubových titulů, vede jejich evidenci a informuje výbor; 

d) má náhledová práva k běžnému účtu DK ČR; 

e) provádí kontrolu uhrazených výstavních poplatků; 

f) pravidelně do 15. února následujícího roku vypracovává a předkládá výboru zprávu o 

výstavní sezóně za uplynulý kalendářní rok;  

g) informuje výbor o své činnosti; 

h) informuje členy o plánovaných akcích DK ČR ve spolupráci s výborem. 

 

7.10 Člen výboru vykonávající funkci hlavního poradce chovu: 

 

a) zodpovídá za dodržení hlavního poslání DK ČR; 

b) zastupuje komisi pro chov a zdraví, byla-li zřízena na schůzích výboru; 

c) je pověřeným zástupcem DK ČR pro jednání s Plemennou knihou ohledně chovu; 

d) řídí a kontroluje činnost komise pro chov a zdraví, činnost poradců chovu a kontrolorů 

vrhů; 

e) informuje výbor a členy DK ČR o činnosti komise pro chov a zdraví; 

f) vyhodnocuje výsledky chovatelské činnosti; 

g) pravidelně vždy do 15. února následujícího roku vypracovává zprávu hlavního poradce 

chovu za uplynulý kalendářní rok; 

h) svolává schůze komise pro chov a zdraví dle potřeby; 

i) předkládá výboru ke schválení usnesení komise pro chov a zdraví; 

j) navrhuje výboru požadavky komise pro chov a zdraví ohledně chovných podmínek; 

k) podává návrhy výboru na jmenování anebo odvolání poradců chovu a kontrolorů; 

l) předkládá výboru ke schválení čekatele na rozhodčí z exteriéru navržené komisí pro 

chov a zdraví; 

m) předkládá výboru ke schválení rozhodčí z exteriéru pro následující výstavní sezonu 

navržené komisí pro chov a zdraví; 

n) vystavuje krycí listy na základě schválení komisí pro chov a zdraví, byla-li zřízena, a 

vede jejich evidenci; 

o) potvrzuje a odesílá přihlášky k zápisu vrhů štěňat do plemenné knihy na základě 

schválení komisí pro chov a zdraví, byla-li zřízena, a vede jejich evidenci; 

p) vede přehled chovných jedinců, statistiky vrhů a zdravotních výsledků a poskytuje 

potřebné informace a podklady poradcům chovu/kontrolorům, ostatním členům komise 

pro chov a zdraví a členům DK ČR; 

q) vyřizuje veškerou korespondenci s členy DK ČR týkající se chovu, odpovídá za její 

včasné a řádné vyřízení a vede její evidenci; 

r) ve spolupráci s výborem a komisí pro chov a zdraví, byla-li zřízena, se podílí na 

organizaci přípravy a průběhu klubových bonitaci; 

s) zabezpečuje a kontroluje dodržování Chovatelského a zápisního řádu; 

t) vede archivaci dokumentů DK ČR spojených s jeho činností, zejména kopie bonitačních 

karet, vystavených krycích listů, hlášených krytí, hlášených vrhů, přihlášek vrhů, 

záznamů o kontrolách vrhů, záznamů o zdravotních testech jedinců; 

u) po ukončení své funkce předá výboru veškeré dokumenty související s jeho funkcí 

hlavního poradce chovu, a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jeho funkce 

zanikla. 
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VIII. REVIZNÍ KOMISE 

 

8.1 Revizní komise je kolektivní kontrolní orgán. Projednává a rozhoduje ty záležitosti DK ČR, 

které jsou svěřeny stanovami anebo Směrnicemi do její výlučné působnosti. Revizní komise 

je odpovědná členské schůzi a o své činnosti jí podává pravidelné roční zprávy. 

 

8.2 Revizní komise je tříčlenná, ze svého středu volí svého předsedu. Funkce v revizní komisi 

jsou čestné (bezúplatné).  

 

8.3 Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru DK ČR ani s funkcí 

likvidátora. 

 

8.4 Za revizní komisi jedná navenek její předseda. Ostatní členové revizní komise jednají 

navenek pouze v rozsahu pověření daného revizní komisí. 

 

8.5 Revizní komise: 

 

a) dohlíží, jsou-li záležitosti DK ČR řádně vedeny a vykonává-li DK ČR činnost v souladu 

se stanovami, Směrnicemi a právními předpisy. Zjistí-li nedostatky, upozorní na ně 

výbor, jakož i další orgány určené k tomu stanovami anebo Směrnicemi; 

b) sleduje průběžně činnost a hospodaření DK ČR a provádí pravidelné revize 

hospodaření; 

c) řeší porušení povinností členů výboru DK ČR, rozhoduje o kárných opatřeních členů 

výboru; 

d) je oprávněna se zúčastnit zasedání výboru s hlasem poradním; 

e) pravidelně nejpozději do 15. února následujícího roku vypracovává zprávu o činnosti a 

o výsledcích jednotlivých kontrol a revizí za uplynulý kalendářní rok, a předkládá ji ke 

schválení členské schůzi;  

f) kontroluje, zda se plní a dodržují rozhodnutí členské schůze; 

g) v rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů DK 

ČR a požadovat od členů dalších volených orgánů vysvětlení k jednotlivým 

záležitostem. 

 

8.6 Zasedání revizní komise je svoláváno předsedou revizní komise podle praktických potřeb, 

revizní komise může přijímat rozhodnutí také formou internetového hlasování (zejména 

prostřednictvím emailů uvedených v Seznamu). Revizní komise je usnášeníschopná za 

přítomnosti nebo jiné účasti nadpoloviční většiny členů revizní komise, a rozhoduje většinou 

hlasů všech členů. Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda revizní komise samostatně. 

Tyto záležitosti musí být dodatečně neprodleně projednány v revizní komisi DK ČR. 

 

IX. KOMISE PRO CHOV A ZDRAVÍ 

 

9.1 Komise pro chov a zdraví je kolektivním orgánem a je minimálně pětičlenná. Funkce 

v komisi pro chov a zdraví jsou čestné (bezúplatné). Předsedou komise pro chov a zdraví je 

vždy člen výboru vykonávající funkci hlavního poradce chovu. 

 

9.2 Komise pro chov a zdraví je odborným poradním orgánem výboru v oblasti chovu a zdraví 

plemene Dalmatin. Za svoji činnost je odpovědná výboru. 

 

9.3 Za komisi pro chov a zdraví jedná navenek její předseda. Ostatní členové komise pro chov a 
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zdraví jednají navenek pouze v rozsahu pověření daného komisí pro chov a zdraví nebo 

výborem. 

  

9.4 Zasedání komise pro chov a zdraví je svoláváno předsedou komise pro chov a zdraví podle 

praktických potřeb, komise může přijímat rozhodnutí také formou internetového hlasování 

(zejména prostřednictvím emailů uvedených v Seznamu). Komise pro chov a zdraví je 

usnášeníschopná za přítomnosti nebo jiné účasti nadpoloviční většiny členů komise, a 

rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. 

 

9.5 Komise pro chov a zdraví: 

 

a) zodpovídá za dodržení hlavního poslání DK ČR zaměřením na zušlechťování plemene 

z hlediska exteriéru, povahových vlastností ve smyslu standardů FCI a z hlediska zdraví 

jedinců; 

b) skládá se z poradců chovu, kontrolorů a dalších členů; 

c) schvaluje žádosti o vystavení krycích listů; 

d) schvaluje potvrzení přihlášky k zápisu vrhu štěňat pro plemennou knihu; 

e) schvaluje požadavky ohledně zařazení jedinců do chovu a prostřednictvím hlavního 

poradce chovu je předkládá výboru ke schválení; 

f) ve spolupráci s hlavním poradcem chovu zpracovává evidenci chovných jedinců, 

statistiky vrhů a zdravotních výsledků a poskytuje potřebné informace členům DK ČR; 

g) ve spolupráci s hlavním poradcem chovu a výborem zabezpečuje a organizuje přípravu 

a průběh bonitací organizovaných DK ČR; 

h) hlavní poradce chovu, poradci chovu a kontroloři provádí kontroly vrhů a informují 

ostatní členy komise pro chov a zdraví o jejich výsledcích; 

i) projednává a schvaluje čekatele na rozhodčí z exteriéru a prostřednictvím hlavního 

poradce chovu je předkládá výboru ke schválení. 

 

X. KÁRNÁ OPATŘENÍ 

 

10.1 Za neplnění povinností člena DK ČR může být uloženo některé z následujících kárných 

opatření: 

 

a) písemné napomenutí,  

b) pozastavení činnosti chovatelské stanice, krycího psa nebo chovné feny, a to až na 

období pěti (5) let, a to i opakovaně; 

c) peněžitá sankce až do výše 5.000,- Kč, a to i opakovaně; 

d) odvolání z funkce voleného orgánu DK ČR;  

e) dočasné nebo trvalé vyloučení člena z DK ČR. 

 

10.2 Kárné řízení provádí výbor. Proti rozhodnutí výboru se lze odvolat k revizní komisi, a to 

písemně ve lhůtě patnáct (15) dní ode dne doručení rozhodnutí výboru členovi DK ČR. 

Revizní komise rozhodnutí výboru zruší, odporuje-li zákonu, stanovám anebo Směrnicím. 

V opačném případě revizní komise rozhodnutí výboru potvrdí. Odvolání má odkladný účinek. 

Jedná-li se o člena výboru, provádí v tomto případě kárné řízení revizní komise. Rozhodnutí 

revizní komise je konečné, vyjma rozhodnutí uvedených v článku 10.3 stanov.  

 

10.3 Výlučně pouze proti rozhodnutí revizní komise o vyloučení člena anebo rozhodnutí revizní 

komise, kterým se potvrzuje rozhodnutí výboru o vyloučení člena, lze podat do patnácti (15) 

dnů od doručení takového rozhodnutí revizní komise mimořádný opravný prostředek, kterým 
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je stížnost k členské schůzi. Člen, o jehož vyloučení se rozhodovalo, je oprávněn ve stanovené 

lhůtě podat písemnou stížnost k členské schůzi, kterou doručuje k rukám výboru DK ČR. 

Stížnost má odkladný účinek. Výbor DK ČR je povinen ve lhůtě do patnácti (15) dnů od 

doručení stížnosti svolat zasedání členské schůze a zařadit na pořad zasedání členské schůze 

samostatný bod, kterým je rozhodování členské schůze o stížnosti člena DK ČR. Nesvolá-li 

výbor zasedání členské schůze v uvedené lhůtě, může zasedání členské schůze svolat sám 

vyloučený člen DK ČR, a to způsobem stanoveným v článku 6.5 stanov. Členská schůze je 

oprávněna rozhodnutí revizní komise zrušit nebo potvrdit. 

 

10.4 Podrobnosti o zahájení, průběhu a ukončení kárného řízení, bližší specifikace možných 

skutkových podstat případů porušení (s možným demonstrativním výčtem) a jednotlivých 

kárných opatřeních, která mohou být za porušení uložena, upravuje Kárný řád. Není-li Kárný 

řád schválen členskou schůzí, aplikují se na kárná řízení a opatření tyto stanovy a zákonná 

úprava. 

 

XI. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ DK ČR 

 

11.1 Veškerý majetek DK ČR spravuje a za jeho řádnou správu odpovídá výbor DK ČR. 

Hospodaření DK ČR se řídí obecně závaznými právními předpisy a stanovami.  

 

11.2 Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného členskou schůzí DK ČR. 

 

11.3 Pro potřeby DK ČR je zřízen běžný účet. 

 

11.4 Daňová evidence je vedena podle platných předpisů. 

 

11.5 Zdrojem příjmů DK ČR jsou zejména 

 

a) členské příspěvky, zápisné a poplatky, peněžité sankce; 

b) příjmy z kynologických akcí; 

c) dary, úroky z běžného účtu; 

d) příjmy z inzerce v klubovém zpravodaji a na Webu; 

e) dotace a jiné příjmy. 

 

11.6 Výdaje DK ČR tvoří zejména 

 

a) poplatky plynoucí z členství v ČMKJ a jiných organizacích; 

b) náklady spojené s činností orgánů DK ČR; 

c) náklady spojené s konáním výstav a dalších klubových akcí; 

d) náklady spojené s vydání a distribucí klubového zpravodaje; 

e) výdaje na osvětovou a propagační činnost. 

 

11.7 Každý člen DK ČR a jeho voleného orgánu odpovídá za škodu a nemajetkovou újmu, kterou 

způsobil DK ČR porušením právní povinnosti.  

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

12.1 Stanovy v tomto znění nabývají účinnosti po schválení členskou schůzí dne 12. 6. 2022. 

 

12.2 V případě, že se některé ustanovení stanov stane vzhledem ke změnám právního řádu 
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neplatným, jsou ostatní ustanovení těchto stanov platná a účinná. Namísto neplatného 

ustanovení nastupuje ustanovení právního řádu svojí povahou a účelem nejbližší 

zamýšlenému účelu stanov. 

 

 

 

V Praze dne 12. 6. 2022 
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