KLUB AMERICKÝCH STAFORDŠÍRSKÝCH TERIÉRŮ, z. s. (KAST)

STANOVY KLUBU
Klub amerických stafordšírských teriérů (zapsaný spolek) je dobrovolná, zájmová, společenská organizace,
podle ustanovení občanského zákoníku (89/2012, Sb.). Sdružuje chovatele, majitele nebo držitele, cvičitele
a příznivce plemene americký stafordšírský teriér.

1. Název, působnost, sídlo
1. Název klubu: KLUB AMERICKÝCH STAFORDŠÍRSKÝCH TERIÉRŮ, z. s. (KAST)
2. Působnost: Česká republika
3. Sídlo: Kojetická 1388/4, 400 03 Ústí nad Labem

2. Poslání klubu
1. KAST řídí chov amerického stafordšírského teriéra v souladu s platným standardem FCI a chovatelským řádem.
Pečuje o zvelebení chovu, propaguje jeho rozšíření a zušlechtění vlastností plemene v souladu se standardem FCI.
2. KAST pořádá ve spolupráci s organizacemi ČMKU, ČMKJ, a s jinými právními subjekty chovatelské přehlídky,
svody, výstavy, zkoušky a soutěže na úrovni různých typů zkoušek, které mohou být otevřeny i pro jiná
plemena a pro účastníky ze zahraničí. Pořádané akce musí odpovídat platným řádům ČMKU a reglementům
FCI.

3. Členství
1.

Členem klubu může být každý, kdo zaplatí členský příspěvek.

2.

Členy klubu přijímá na základě přihlášky výbor klubu.

3.

Za členství v klubu se vybírá členský příspěvek, který je člen povinen zaplatit do termínu stanoveného
výborem. Nově přijatí členové hradí poplatek na kalendářní rok v plné výši, bez ohledu na termín přijetí.
Členství v klubu zaniká
a) Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě.
b) Vystoupením člena na základě písemného podání.
c) Zrušením členství v disciplinárním řízení.

4.

d) Úmrtím člena.

4. Práva a povinnosti členů
1. Členové mají právo:

a) Volit a být voleni do orgánu klubu.
b) Používat výhod poskytovaných klubem, pokud splní podmínky, které jsou pro udělení těchto výhod stanoveny.
c) Podávat návrhy, vznášet dotazy, podávat náměty a stížnosti orgánům klubu.
d) Požadovat na schůzích pravidelné zprávy o činnosti klubu.
e) Zúčastňovat se členské schůze, podniků a akcí, pořádaných klubem.
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2. Členové mají povinnosti:
a) Platit členské příspěvky, jakož i poplatky za služby v chovatelství.

b) Řídit se stanovami klubu a chovatelskými normativy klubu.
c) Hlásit matrikáři klubu změny adresy bydliště a okolnosti, které podmiňují členství v klubu.
5. Orgány klubu
1. Členská schůze
2. Výbor klubu
3. Revizní a disciplinární komise

Členská schůze
1. Řádnou členskou schůzi svolává výbor klubu nejméně jednou v roce k projednání zprávy o činnosti a
hospodaření klubu, k zajištění klubových akcí. Písemné svolání musí být doručeno 15 dní před členskou schůzí
s uvedeným program jednání. O návrzích vzešlých v průběhu členské schůze může být jednáno, jestliže se na
tom členská schůze usnese.
2. Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor klubu, jestliže o její svolání požádá nejméně 1/3 členů, nebo jestliže
to vyžaduje mimořádná situace. Písemné svolání musí být doručeno s uvedeným programem jednání nejméně
15 dní před členskou schůzí.
3. Členská schůze je schopna se usnášet, když je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li se
nadpoloviční většina všech členů, tato schůze se rozpouští a za 1 hodinu se svolává nová, která je usnášení
schopná z počtu členů přítomných.
4. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
a) Projednávat zprávu výboru o činnosti a hospodaření klubu za uplynulé období.
b) Projednávat návrhy a podněty členů.
c) Seznamovat členy s chovatelskými a jinými akcemi z hlediska čerpání finančních prostředků.
d) Stanovit výši členských příspěvků, popřípadě jiných platebních povinností za úkony poskytované klubem.
e) Zvolit na příští funkční období výbor, revizní a disciplinární komisi a vždy 2 náhradníky a to na období 5 let.
f) Přijímat a měnit stanovy KAST.
g) Stanovovat podmínky chovnosti a schvalovat případné výjimky.

Výbor klubu
1. Výbor klubu je sedmičlenný, ze svého středu volí předsedu klubu, který je statutárním orgánem KAST.
V nezbytně nutných případech a v nepřítomnosti předsedy jej zastupuje jednatel.
Počet členů výboru: ..................................................... 7
Počet náhradníků: ....................................................... 2
2. Výbor klubu řídí činnost mezi členskými schůzemi a do jeho působnosti náleží zejména:
a) Uskutečňovat cíle a poslání klubu podle bodu 2 Stanov.
b) Stanovovat náplň činností funkcionářům klubu.
c) Nahradit odstoupivšího člena výboru (ze dvou náhradníků).
d) Navrhovat čekatele na rozhodčí pro posuzování exteriéru, pro rozšiřování aprobace.
e) Plánovat činnosti a finanční rozpočet klubu na roční období.
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f) Navrhovat delegace rozhodčích na výstavy a klubové akce.
g) Přijímat nové členy.
h) Zabezpečit konání členských schůzí.
ch) Rozhodovat v odvolacím řízení při řešení disciplinárních řízení.
i) Výbor se schází nejméně 2x do roka. Schůze svolává a řídí předseda klubu.
j) Výbor se usnáší prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje předseda klubu. Zasedání
výboru se pravidelně účastní předseda revizní a disciplinární komise, nebo jeho zástupce s hlasem
poradním.
k) Výbor je oprávněn přijmout rozhodnutí z elektronické konference, které jsou v jeho působnosti,
odsouhlasené nadpoloviční většinou všech členů výboru.

Revizní a disciplinární komise
1. Revizní a disciplinární komise je tříčlenná, předseda a dva členové, z nichž jeden je zástupce předsedy.
Počet členů revizní a disciplinární komise: ............. 3
Počet náhradníků: ........................................................ 2
2. Kontroluje plnění usnesení z členských a výborových schůzí.
3. Sleduje a kontroluje efektivní a hospodárné využívání finančních prostředků klubu.
4. Předkládá výboru výsledky své činnosti, popř. jí předává návrhy na opatření.
5. Ukládá kárná opatření za neplnění povinností člena klubu.

6. Hospodářské zajištění
Finanční prostředky získává KAST zejména:
a) Z členských příspěvků
b) Z pořádaných akcí (výstavy, bonitace apod.)
c) Z darů a dotací
d) Ostatní příjmy
Orgány KAST jsou povinny využívat svěřených hospodářských prostředků co nejhospodárněji pro činnost klubu.

Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí konanou dne 9. září 2017, nabývají účinnosti dne 9. září 2017, tímto dnem
pozbývají platnosti dříve přijaté stanovy.
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