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STANOVY 
Bloodhound club CZ, z.s. 

Bloodhound club CZ, z.s. 
je občanským sdružením, založeným dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružení občanů, které je dle 
zákona č.89/2012Sb., občanského zákoníku považováno za spolek podle OZ. Bloodhound club CZ 
z.s. je samostatným právním subjektem s absolutní chovatelskou pravomocí v rámci pravidel FCI a 
chovatelského řádu FCI aje samofinancovaný. 

I.Obecná ustanovení 
Název: Bloodhound club CZ z.s. 
Sídlo: U Mlýna 8, 267 29 Zadní Třebaň 
IČ0:71222804 
Zapsaný: u Městského soudu v Praze 
Datum vzniku 1.7.2004 
Obvod působnosti území České republiky 

II.Účel Bloodhound clubu CZ, z.s. 
I .Organizovat a sdružovat chovatele, majitele nebo příznivce a přátele plemene Bloodhound. 
2.Řídit chov klubu jedinců plemene Bloodhound registrovaných v tomto klubu a cílevědomě 
zlepšovat chovnou základnu, podle platných stadardů FCI 
3.Na základě nejnovějších poznatků genetiky, zlepšovat chovnou základnu v exterieru plemene a se 
zřetelem na zachování přirozených povahových a pracovních vloh plemene a usměrňovat optimální 
vztah člověk a pes 
4.Vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské, výcvikové a klubové činnosti na demokratických 
principech. 
S.Pořádat speciální a klubové výstavy, zkoušky a soutěže. 
6.Vzdělávat své členy v otázkách kynologických, odborných i etických. 
7.Propagovat plemeno Bloodhound vydáváním odborných článků, publikací a reklamních 
materiálů. 

III.Náplň činnosti Bloodhound clubu CZ.z.s. 
I .Organizovat spolkovou činnost svých členů směřující k rozvoji a rozšiřování chovu Bloodhoundů 
v České republice 
2.Rozšiřovat členskou základnu 
3.Stanovit podmínky chovnosti na základě schválených plemenných standardů plemene 
Bloodhound. 
4.Vydávat klubový zpravodaj a pro rychlou informovanost svých členů provozovat webové stránky 
klubu 
S.Spolupracovat s právnickými i fyzickými osobami při pořádání kynologických akcí. 
6.Spolupracovat s ostatními kynologickými kluby v ČR a navazovat kontakt se zahraničními kluby 
a kynology. 
7.0dbomě spolupracovat při individuálním dovozu kvalitních jedinců a tak zvyšovat úroveň chovu 
u nás a vývozem kvalitních jedinců v souladu s českými a veterinárními předpisy a v rámci předpisů 
FCI, ČMKU a ČMKJ propagovat náš chov v zahraničí. 
S.Rozšiřovat činnost na základě zájmů, podnětů a návrhů členů spolku 

IV. Členství v Bloodhound clubu CZ, z.s. 



I .Členem klubu mohou být majitelé,chovatelé a držitelé psů plemene Bloodhound s průkazem 
původu, ale i příznivci plemene aniž vlastní psa plemene Bloodhound, kteří dosáhli věku 18 let.. 
2.Členem klubu může být i právnická osoba. 
3.Členem klubu mohou být i cizí státní příslušníci. 
4.Člen klubu, fyzická či právnická osoba, kterému byl dokázán obchod se psy, bude vyloučen z 
klubu. Obchodem se psy se rozumí proti úplatě předat psy, které sám neodchoval, nebo 
zprostředkuje prodej takových psů, nebo zamýšlí provádět takové zprostředkování, aby z této 
činnosti měl zisk. Totéž platí i pro chovatele, kteří vědomě zásobují obchodníky se psy. 
5.Členy přijímá do své evidence výbor klubu na základě písemné přihlášky a zaplacení členského 
poplatku a zápisného. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru o přijetí žadatele za člena klubu. 
Rozhodne-li výbor klubu, že žadatele za člena nepřijímá, vrátí mu zaplacený členský poplatek i 
zápisné a to do jednoho měsíce od rozhodnutí o nepřijetí. 
6.Za členství v klubu se vybírají členské příspěvky, které musí být zaplaceny k 3 I .lednu toho roku, 
za který jsou příspěvky placeny. Nejpozději však na členské schůzi. 
7.Výši členského příspěvku schvaluje členská schůze na návrh výboru Bloodhound clubu CZ. 

V.Členství v Bloodhound clubu CZ.z.s. zaniká 
I .Vystoupením člena na základě písemného prohlášení, doručeného výboru klubu 
2.Nezaplacením členského příspěvku 

Rozhodnutím o vyloučení z klubu podle kárného řádu 
3.Úmrtím člena 

VI.Práva člena Bloodhoud clubu CZ z.s. 
I. Volit a být volen do orgánů klubu 

2.Podílet se na hospodářské činnosti klubu 
3.Využívat všech služeb a výhod klubu 
4.Účastnit se členských schůzí 
5 .Podávat návrhy a námět 

VII .Povinnosti člena Bloodhound clubu CZ.z.s. 

I .Platit řádně a včas členský příspěvek 
2.Řídit se stanovami klubu, Chovatelským a zápisním řádem klubu, kárným řádem a dalšími 

závaznými normami vážícími se k držení a chovu psů, zejména zákony a vyhláškami 
upravujícími zájmový chov, veterinárními předpisy a normami ČMKJ, ČMKU, které 
Bloodhound club CZ, z.s. zastřešují a dodržovat a respektovat usnesení orgánů klubu. 

3.Hlásit do 30 dnů jakoukoliv změnu mající vliv na členství v klubu (změnu adresy, změnu jména 
apod.) 
Za porušení ustanovení těchto řádů a norem a nerespektování usnesení se vystavuje stíhání orgány 
klubu. 

VIII.Orgány Bloodhoud clubu CZ,z.s. 
I .Členská schůze Blodhound clubu CZ,z.s .. 
2. Výbor Bloodhound clubu CZ,z.s. 

IX.Členská schůze Bloodhound clubu CZ.z.s. 
I .Nejvyšším orgánem Bloodhound clubu CZ, z.s. Je členská schůze 
2.Členskou schůzi svolává výbor klubu alespoň jednou ročně. Musí být svolána nejméně I 5 dnů 

předem.(zapsáno na webu) 
3.Členská schůze projednává a schvaluje: a.) zprávu o plnění činnosti od minulé schůze 

b.) zprávu poradce chovu, c.) rozpočet klubu jeho dodržování a výhled d.) plán činnosti do 
příští schůze e.) změny stanov, kárného řádu nebo chovných podmínek 



4.)Z jednání členské schůze se pořizuje zap1s, který podepisuje předseda nebo místopředseda 
výboru klubu a ověřuje jej jeden z přítomných členů výboru. 

5.)Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů. Usnesení podepisuje 
předseda. 

X.Výbor Bloodhound clubu CZ.z.s. 
1.)Výkonným a statutárním orgánem Bloodhound clubu CZ,z.s. je výbor klubu zvolený členskou 

schůzí. 

2.)Výbor Bloodhound clubu CZ,z.s. se skládá z 8 členů. Členy výboru volí členská schůze,"a tvoří 
jej: předseda klubu, místopředseda klubu, člen výboru, zpravodaj, pokladník-matrikář, 

výcvikář pro loveckou upotřebitelnost, poradce chovu a výcvikář pro maitrailing. Podle 
velikosti klubu mohou být jednotlivé funkce sloučeny. 

3.)Funkce členů výboru volí členská schůze„ 
4.)Jménem výboru klubu jedná předseda, místopředseda nebo poradce chovu, každý může jednat 

samostatně, popřípadě ještě další pověřená osoba na základě plné moci podepsané 
předsedou nebo místopředsedou výboru klubu. 

5.)Výbor klubu řídí činnost klubu během čtyřletého funkčního období. Schůze výboru klubu svolává 
předseda podle potřeby. 

6.)Při hlasování členů výboru klubu se uplatní pravidlo prosté většiny. V případě rovnosti hlasů má 
rozhodující hlas předseda s vyjímkou odvolání člena výboru. 

7.)Výbor Bloodhound clubu CZ,z.s. má právo pro nečinnost, nebo porušení stanov člena výboru 
Bloodhound clubu CZ, z.s. Rozhodnout o odvolání tohoto člena z funkce. Při odvolání 
tohoto člena musí být uplatněno pravidlo 3/4 většiny hlasů u všech členů výboru. 

8.)Výbor Bloohound clubu CZ,z.s. má právo během funkčního období do výboru kooptovat další 
členy za ty kteří rezignovali nebo byli ze svých funkcí ve výboru klubu odvoláni. 

9.) Výbor klubu pracuje podle plánu činnosti, který je rozpracován z úkolů a usnesení členské schůze a 
přísluší mu : řádně hospodařit s finančními .prostředky klubu, svolávat členské schůze, 
zřizovat dle potřeby poradní kolegia pro zajištění činnosti klubu (výstavní, redakční, 

chovatelské, právní, výcvikové či další), navrhovat členy klubu na vyznamenání, vybírat a 
doporučovat čekatele na funkci rozhodčího pro posuzování exterieru, spolupracovat s 
organizací, která vede seznam rozhodčích, provádí školení čekatelů a rozhodčích, určovat 
rozhodčí pro posuzování exteriéru na oblastní, národní, klubové, speciální a mezinárodní 
výstavy( za tím účelem spolupracovat s organizacemi, pořádajícími výstavy a delegujícími 
rozhodčí. Vyhodnocuje výsledky chovatelské činnosti klubu, vede evidenci členů a ev. 
vydává členské průkazy, zpracovává koncepci chovu plemene, podle návrhů a námětů členů 
klubu zpracovává normy a řády, schvaluje Chovatelský a zápisní řád Bloodhound clubu 
CZ,z.s„ který však nesmí být v rozporu s Chovatelským a zápisním řádem ČMKU, ve 
stanovených ustanoveních však může být přísnější. 

XI.Kárné řízení Bloodhound clubu CZ, z.s. 
Bloodhound club CZ,z.s. nemá stálou kárnou komisi. Oznámení o kárných proviněních 
shromažďuje a prověřuje revizor, zvolený ze členů klubu členskou schůzí a není členem 
výboru klubu. Zjistí-li při prověřování kárného oznámení, nebo provinění skutečnosti 
odůvodňující zahájení kárného řízení, jmenuje výbor klubu kárnou komisi z řad členů klubu 
tak, aby byla vyloučena podjatost Tato komise je nejméně tříčlenná avšak složená vždy z 
lichého počtu členů, kvůli hlasování a je odpovědná výboru Bloodhound clubu ČR,z.s. 
dodržováním kárného řádu, schváleného členskou schůzí. 

XII.Finanční hospodaření Bloodhound clubu CZ, z.s. 
1.) Bloodhound club CZ,z.s. Hospodaří podle předem schváleného rozpočtu členskou schůzí 
2.)Pro potřeby Bloodhound clubu CZ,z.s. Je založen a veden běžný účet u peněžního ústavu, event 

valutové konto. 



3.)Účetní evidence je vedena podle obecně platných zásad hospodaření. 
Zdrojem příjmu Bloodhound clubu CZ,z.s. jsou: členské příspěvky a zápisné, poplatky za 
služby, příjmy z hospodářské činnosti, příjmy z výstav a soutěží, dary a dotace, pokuty 
uložené členům kárnou komisí. 

XIII.Informovanost členů Bloodhound clubu CZ.;z,.s. 
I.Výbor Bloodhound clubu CZ,z.s. je povinen seznamovat členskou základnu se svou 

činností a plněním svých povinností prostřednictvím klubového periodika. 
2.K tomu zřizuje zpravidla redakční radu, která pracuje podle jeho pokynů. Správou 

webových stránek může pověřit výbor Bloodhound clubu CZ,z.s. I nečlena klubu. 

XIV. Zánik klubu 
I .Klub zanikne, rozhodne-li o tom tříčtvrtinová většina členů členské schůze. 
2.Nebude-li možno již členskou schůzi svolat, rozhodne o zániku klubu čtyřpětinová 
3.většina všech hlasů členů výboru klubu. 

4. Orgán, který rozhodne o zániku klubu, rozhodne také jak naložit s majetkem klubu. 

Platnost stanov Bloodhound clubu CZ.z.s. 
Stanovy Bloodhound clubu CZ, z.s. schvaluje členská schůze konaná dne 4.6.2016 při klubové 

výstavě na Konopišti a zároveň ruší dosavadní, členskou schůzí schválený organizační řád klubu. 

Podpisy: 
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