
Yorkshire terrier klub chovatelů a jeho přátel 

STANOVY 

Yorkshire Terrier klubu chovatelů a jeho přátel  z.s. 

Článek I. 

Název, sídlo a působnost 

1) Yorkshire Terrier klub chovatelů a jeho přátel z. s.  (dále jen „YTKCHaJP“) je nezávislým dobrovolným spolkem 
   sdružující fyzické osoby – chovatele, majitele a přátelé plemen psů – yorkshire terrier, které se dohodly na 
   společném provozování svých zájmů, na vnitřním uspořádání svých záležitostí na zásadách a principech dle  
   těchto stanov tak, jak je dále uvedeno. 

2) YTKCHaJP je pokračovatelem Klubu chovatelů neloveckých terriérů, založeným v sedmdesátých letech při 
   ČSCH v Praze a navazuje na jeho tradice. 

3) YTKCHaJP vznikl na základě a ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. Od 1. 1. 2014 je právnickou osobou-spolkem  
   po dle zákona č. 89/2012S. občanský zákoník (dále jen OZ) s právní subjektivitou a svou činnost vyvíjí v souladu s 
   těmito stanovami, jakož i v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4) Se sídlem: Roudnická 24, 180 00 Praha 8 

5) IČO: 00541567 

6) Působnost YTKCHaJP se vztahuje na celé území ČR. 

Článek II. 

Poslání a cíle YTKCHaJP 

1) Klub YTKCHaJP je právnická osoba §146 OZ. 

2) Je to dobrovolná nepolitická organizace, sdružující chovatele a příznivce yorkshire terrier bez ohledu na 
   jejich bydliště, s cílem propagovat toto plemeno a rozvíjet jeho chov na území České republiky v 
   souladu se standardem FCI. 

3) K dosažení tohoto cíle klub: 

a) 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

g) 

h) 

informuje o činnosti prostřednictvím internetu, případně neperiodických tiskovin a vydává 1x ročně 
zpravodaj. 
vede chovatelskou evidenci, 
deleguje rozhodčí na výstavy a bonitace, 
pořádá bonitace, klubovou výstavu, speciální výstavu 
podporuje jednotnou kynologii, 
chrání práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti chovu, zastupuje své členy vůči kynologickým 
institucím, 
vytváří vhodné podmínky pro udržování a rozšiřování úrovně chovu, a to zejména z hlediska exteriéru a 
povahových vlastností yorkshire terrier, 
sjednává spolupracovníky na práci v rámci chodu YTKCHaJP 

4) Působení politických stran nebo provozování jejich politických programů v rámci YTKCHaJP je 
   nepřípustné. 

5) Posláním klubu není hospodářská činnost. Případné přebytky hospodaření jsou k dobru výlučně 
   kynologickým účelům. 
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Článek III. 

Členství klubu 

1) Členství v YTKCHaJP je dobrovolné. 

2) Členem se může stát každá fyzická osoba, která má předpoklady podílet se na rozvoji činnosti YTKCHaJP , 
   souhlasí s těmito stanovami a nebyla vyloučena nebo kárně postižena jako člen jiného klubu zabývajícího se 
   chovem psů. 

3) Členem může být i cizí státní příslušník, avšak bez práva chovu v ČR. 

4) Členství v YTKCHaJP vzniká na základě vyplněné přihlášky, zaplacením jednorázového administrativního 
   poplatku, následně zaplacením ročního členského příspěvku na daný rok a seznámením se se stanovami klubu a 
   souhlasného vyjádření výboru YTKCHaJP. 

5) Chovatelský servis klubu poskytovaný členům klubu, poskytuje YTKCHaJP i nečlenům klubu na základě písemné 
   smlouvy o poskytování služeb, ve které jsou ukotveny poplatky klubu za poskytování služeb a následně povinnosti 
   a práva nečlenů klubu, stejně tak i YTKCHaJP. Smluvní vztah vzniká na základě vyplněné přihlášky, sepsáním 
   smlouvy o poskytování služeb v rámci chovatelského servisu, zaplacením administrativního poplatku a 
   souhlasného vyjádření výboru YTKCHaJP. 

3) Člen YTKCHaJP má právo: 

a)    dostávat „Zpravodaj“ YTKCHaJP, jakož i všechny další aktuální informace o činnosti YTKCHaJP vydávané 
   formou aktuálních oběžníků nebo formou internetových stránek klubu 
b) Účastnit se všech klubových akcí a využívat výhod vyplývajících z členství v klubu. 
c) Podávat návrhy k činnosti klubu. 
d) Účastnit se všech řádných i mimořádných schůzí. Na těchto schůzích mají i hlasovací volební právo a právo 
   být voleni, jde-li o členy starší 18 let. 
e) Členům klubu, nesmí být nikým a za žádných okolností znemožňováno věnovat se v plné míře chovu plemen 
   yorkshire terrier zastřešeným klubem, pokud budou dodržovat všechny platné vnitřní předpisy klubu a 
   předpisy na ně navazující. 
f) Členství není omezeno na jeden chovatelský klub. 

6) Člen YTKCHaJP je povinen: 

Člen má tyto základní povinnosti, které vykonává osobně: 

   Každý člen se podáním přihlášky do klubu zavazuje řídit ustanoveními těchto stanov, Zápisním řádem 
   ČMKU, Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, klubovými normami a platnou legislativou. 
b) Plnit rozhodnutí členské schůze a výboru, aktivně se zúčastňovat činnosti YTKCHaJP 
c) Svěřené funkce svědomitě vykonávat tak, aby nebyly chovatelům kladeny překážky v chovu. 
d) Příspěvky za běžný rok zaplatit do 31. 01. daného roku. 
e) Hlásit do 30 dnů změny, které mají bezprostřední vliv na členství v klubu. 

   Dále tyto povinnosti: 
a) dodržovat obecně závazné předpisy týkající se ochrany zvířectva a přírody a životního prostředí a to v 
   souladu s právním řádem ČR, zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a zákonem č.246/1992 Sb. 
   na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
b) Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel plemena chovat, tj. zapisovat 
   vrhy, pouze v jednom klubu. 
c) Dodržovat podmínky chovnosti v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, 

a) 

7) Členství v YTKCHaJP zaniká: 

a) Úmrtím. 
b) Vystoupením z klubu, které se oznamuje dopisem jednateli klubu. 
c) Vyškrtnutím. Je to administrativní opatření při nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu. 
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d) Vyloučením. 
   1. Vyloučení pro pokračující přestupky přes písemné napomenutí s výstrahou. 
   2. pro porušování klubových stanov a norem 
   3. pro porušování Zápisního řádu ČMKU, Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a předpisů FCI 
   4. pro nepřístojné chování na klubových akcích, bonitacích, či výstavách 
   5. pro hrubé, nebo nezodpovědné zacházení se psy, které je v rozporu s kynologickou etikou, či zákonem na 
       ochranu zvířat proti týrání 
e) Vyloučení bezpodmínečné. 
   1. pro pravomocné odsouzení pro úmyslnou trestnou činnost. 
   2. pro hrubé porušování klubových stanov a norem 
   3. pro hrubé porušování Zápisního řádu ČMKU, Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a předpisů FCI 
   4. pro falšování nebo zneužívání průkazu původu a jiných listin 
   5. pro překupnictví se psy 
   6. pro podvody na klubových akcích, bonitacích a výstavách 

8) Postup při vylučování: 

a)    Záležitost projednává a skutkovou podstatu zjišťuje výbor klubu při souhlasu 2/3 členů výboru na základě 
   neanonymního písemného oznámení, nebo na základě všeobecně známých skutečností. 
b) Před jednáním je nutné vyslechnout názor nařčeného, nebo si vyžádat jeho písemné stanovisko. 
c) Rozhodnutí výboru musí být oznámeno doporučeným dopisem dotčenému neprodleně. 
d) Odvolání proti rozhodnutí výboru musí být podáno písemně prezidentovi nebo jednateli klubu do 15 dnů od 
   doručení tohoto rozhodnutí. 
e) O odvolání rozhoduje mimořádná členská schůze nebo nejbližší členská schůze hlasováním. 
f) Rozhodnutí o vyloučení musí být oznámeno členské základně. 

9) Veškeré řády, předpisy a zákony jsou přístupné na internetových stránkách YTKCHaPJ a nebo na 
   vyžádání u YTKCHaJP v tištěné formě za poplatek. 

Článek IV. 

Orgány YTKCHaJP 

jsou: 

1) 
2) 
3) 
4) 

Řádná členská schůze 
Mimořádná členská schůze 
Výbor klubu 
Členové výboru 

I. 

a) 

Řádná členská schůze a mimořádná členská schůze 

   Členská schůze je nejvyšší rozhodující klubový orgán. Její rozhodnutí jsou závazná pro výbor i pro všechny 
   členy. 
b) Pravidelná členská schůze se koná 1x ročně, přičemž jednou za 5 let je schůze volební. Termín a místo 
   konání musí být oznámeno členům zveřejněním v Klubovém Zpravodaji a na webových stránkách klubu 
   nejméně 1 měsíc před konáním schůze. 
c) Mimořádná členská schůze se svolává jen v naléhavých případech a o jejím svolání rozhoduje výbor. Termín a 
   místo konání musí být oznámeno členům zveřejněním na webových stránkách klubu nejméně 1 měsíc před 
   konáním schůze. 
d) Mezi nejdůležitější pravomoci členské schůze náleží zejména: 
       •Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření klubu za uplynulý rok. 
       •Schválení plánu činnosti a hospodaření na další kalendářní rok. 
       •Volba a odvolání výboru klubu a členů výboru. K odvolání výboru klubu a člena výboru je potřebná 
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• 
• 
• 
• 
• 

➢ 

2/3 většina hlasů. 
Stanovení výše příspěvků a dalších poplatků. 
Schválení podmínek pro zařazení psů a fen do chovu. 
Porada a hlasování o dalších došlých návrzích. 
Schválení změny stanov a ostatních ustanovení. 
Řádně svolaná členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných. 

➢ 

Volby funkcionářů se provádějí hlasováním. Na kandidátce musí být uvedeni všichni předběžně písemně navržení 
kandidáti z řad členstva. Každý člen má právo písemně žádat o uvedení na kandidátce sám za sebe, doporučeným 
dopisem jednateli klubu. Kandidátka se uzavírá 15 dní před termínem voleb. 
O každé schůzi musí být zhotoven zápis, který připraví buď jednatel, nebo jiný zapisovatel, určený před začátkem 
schůze. Zápis je veřejně přístupný všem členům klubu a to na webových stránkách klubu. 

II. Výbor Klubu 

1) Výbor YTKCHaJP má pět členů. 
2) Výbor YTKCHaJP zastupuje a řídí YTKCHaJP . Je volen na pětileté funkční období na členské schůzi. Navenek 
   jedná jménem klubu prezident nebo jednatel. Výbor se usnáší prostou většinou hlasů. 
3) Funkce jsou čestné, náhrada a výlohy se poskytují jen v nejnutnější míře, podle předem odsouhlasených podmínek 
   členů výboru. 
4) Výbor klubu jmenuje a odvolává poradce chovu, bonitačního a výstavního referenta, matrikáře a členy výboru 
5) Výbor tvoří: 
       1. prezident 
       2. jednatel 
       3. poradce chovu 
       4. bonitační a výstavní referent 
       5. matrikář 

6) Funkce ve výboru nesmí být slučovány a rozšířeny o nejmenované. V případě odstoupení některého z členů 
   výboru, musí být na uvolněnou funkci kooptován člen klubu. O jeho dočasné kooptaci rozhoduje výbor a nového 
   člena definitivně potvrzuje ve funkci nejbližší členská schůze. Výbor se schází dle potřeby. 
7) Povinnosti klubových funkcionářů: 
   ➢ Prezident 
            1. Řídí činnost výboru klubu mezi členskými schůzemi. 
            2. Přijímá opatření směřující ke splnění usnesení členských schůzí. 
            3. Předkládá výboru plán činnosti klubu. 
            4. Je statutárním představitelem klubu. 
            5. Podepisuje s jednatelem zásadní písemnosti klubu. 
            6. Řídí schůzi výboru a členské schůze, nebo řízení deleguje. 
            7. Zodpovídá spolu s výborem klubu za řádné hospodaření s prostředky YTKCHaJP. 
            8. Zastupuje klub před úřady a na veřejnosti, jedná jménem YTKCHaJP. Své rozhodnutí a výsledky 
                 jednání je povinen zdůvodnit před výborem YTKCHaJP a členskou schůzí. 
            9. Svolává schůze výboru klubu. 
   ➢ Jednatel 
            1. Vyřizuje písemnou agendu. 
            2. Archivuje veškerý jemu dostupný materiál týkající se činnosti klubu. 
            3. Vyřizuje neodkladné záležitosti a podává o nich zprávu členům výboru. 
            4. Podílí se na řízení klubu. 
            5. Zastupuje klub před úřady a na veřejnosti, jedná jménem YTKCHaJP. Své rozhodnutí a výsledky 
               jednání je povinen zdůvodnit před výborem YTKCHaJP a členskou schůzí. 
            6. Podepisuje s prezidentem zásadní písemnosti klubu. 
            7. Svolává z pověření prezidenta schůze výboru klubu. 
            8. Deleguje rozhodčí na výstavy a bonitace 
            9. Vede pokladní knihu, vyhotovuje příjmové a výdajové doklady. 
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➢ 

➢ 

➢ 

    10. Sleduje placení členských příspěvků. 
    11. Spravuje finanční hospodaření a podává roční zprávu. 
Poradce chovu 
    1. Kontroluje evidenci chovných jedinců u poradců chovu. 
    2. Dbá na dodržování Zápisního řádu ČMKU, Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a Zákona na 
        ochranu zvířat proti týrání všemi členy YTKCHaJP. 
    3. Podává návrhy na úseku chovu. 
    4. Zobecňuje informace získané zkušenostmi z řízení chovu a kontroly chovných jedinců a jednotlivých 
        odchovů a vhodnou formou zajišťuje jejich zveřejnění pro potřeby všech členů Klubu 
    5. Zajišťuje poradenskou službu pro chovatele a majitele klubových plemen. 
    6. Spolupracuje se zahraničními chovatelskými kluby především v oblasti získávání nebo výměny 
        chovných jedinců a výměny chovatelských poznatků a zkušeností. 
Bonitační a výstavní referent 
    1. administrativní činnost 
    2. schvaluje a eviduje psy, kteří získají nárok na titul Klubový šampion 
    3. organizuje klubové akce: bonitace, klubové a speciální výstavy 
Matrikář 
    1. Vede evidenci členů klubu 
    2. Vystavuje členské průkazy 
    3. Archivuje jemu dostupný materiál týkající se činnosti klubu. 
    4. Průběžně doplňuje seznam členů klubu 
    5. Spravuje seznam chovných psů a seznam chovatelských stanic na webových stránkách klubu 
    6. administrativní činnost 

III. Členové výboru 

1. 

2. 
3. 
4. 

Členové výboru jsou voleni na pětileté funkční období současně s výborem klubu. Funkce je čestná, náhrada 
a výlohy se poskytují jen v nejnutnější míře, podle předem odsouhlasených podmínek členů výboru. 
Řídí se platnou legislativou. 
Za svoji činnost jsou odpovědní členské schůzi. 
Spolupracují dle potřeby s výborem klubu 

Článek V. 

Hospodaření klubu 

1. Majetek klubu vzniká z příspěvků členů, poplatků za služby klubu, dotací a darů. 

2. Koncepci hospodaření klubu schvaluje řádná členská schůze. Prostředky jsou používány na krytí  

• 

• 

administrativně – správních výdajů orgánů klubu 

služeb a prací nutných k činnosti klubu 

3. Po skončení hospodářského roku podává prezident, nebo jednatel v jeho nepřítomnosti, výboru 
   klubu zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá výbor klubu zprávu řádné 
   členské schůzi. 

Článek VI. 

Kárná opatření 

1) Za neplnění povinností člena Klubu může být uloženo některé z následujících kárných opatření: 
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           napomenutí, 
           důtka se zveřejněním v klubovém zpravodaji a na webových stránkách klubu 
           sankční poplatek až do výše 5000,- Kč za opakované porušení chovatelského řádu ČMKU, 
           dočasné nebo trvalé zrušení kontrolovaného chovu, 
           odnětí chráněného názvu chovatelské stanice, 
           odvolání z funkce, 
           dočasné nebo trvalé vyloučení z Klubu. 
2) Kárné řízení provádí výbor Klubu a řízení o případném odvolání proti rozhodnutí výboru provádí členská schůze. 
3) Rozhodnutí odvolacího orgánu – členské schůze je konečné 
4) Kárné orgány mohou k podrobnému prošetření okolností případu zřizovat kárné komise, které mu předkládají 
   výsledky šetření a návrh na rozhodnutí. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1) Zánik Klubu 

➢ Klub zanikne, rozhodne-li o tom členská základna formou korespondenční volby a to minimálně 2/3 
většinou členů Klubu, rovněž tato 2/3 většina rozhodne o majetkovém vypořádání. 

2) Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy z 15. 3. 2009 a byly schváleny na řádné členské 
schůzi YTKCHaJP v Praze dne 27. 9. 2015. 

Prezident klubu 

MVDr. Miloslav Hod 
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