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STANOVY KLUBU 

Klub amerických stafordšírských teriérů, z. s. (KAST) je dobrovolná, zájmová, společenská organizace, podle 

ustanovení občanského zákoníku (89/2012, Sb.). Sdružuje chovatele, majitele nebo držitele, cvičitele a 

příznivce plemene americký stafordšírský teriér.  

Použité zkratky 
 

KAST  KLUB AMERICKÝCH STAFORDŠÍRSKÝCH TERIÉRŮ, z. s. (KAST), IČ 467 49 551, sídlem 
Kojetická 1388/4, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, zapsaný v rejstříku spolků vedeném 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. L 181 

AST americký stafordšírský teriér 
ČMKU Českomoravská kynologická unie, z. s., IČ 697 81 621, sídlem Maškova 1646/3, 182 00 

Praha – Kobylisy, zapsaný v rejstříku spolků vedeném u Městského soudu v Praze pod 
sp. zn. L 63449 

ČMKJ Českomoravská kynologická jednota, z. s., IČ 613 89 374, sídlem Lešanská 1176/2a, 
14100 Praha 4 – Chodov, zapsaný v rejstříku spolků vedeném u Městského soudu 
v Praze pod sp. zn. L 6467 

FCI Mezinárodní kynologická federace, se sídlem v Thuin, Belgie 
 

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. Členství v klubu vzniká doručením přihlášky výboru klubu a zaplacením členského příspěvku. 

4. 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.  

 



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

Kojetická 1388/4, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 46749551 

 

www.klubast.cz 

 

 

5. Členství v klubu zaniká:  

a. Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě 

b. Vystoupením člena na základě písemného podání 

c. Zrušením členství v kárném řízení 

d. Úmrtím nebo zánikem člena.  

 

4. Práva a povinnosti členů  

1. Členové mají právo:  

a. Volit a být voleni do orgánů klubu. 

b. Používat výhod poskytovaných klubem, pokud splní podmínky, které jsou pro udělení těchto 

výhod stanoveny. 

c. V souladu se stanovami 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.  

2. Členové mají povinnosti:  

a. Platit členské příspěvky, jakož i poplatky za služby v chovatelství.  

b. Seznámit se se základními řády a předpisy ČMKU, FCI a KAST.  

c. Řídit se stanovami, řády a předpisy KAST, ČMKU, FCI a stejně tak i právními předpisy ČR na 

ochranu zvířat a přírody. 

d. 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 kárná komise  

 

5.1 Členská schůze  

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. 

2. 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 všem členům KAST 

na jejich emailové adresy registrované v matrice klubu 15 dní před členskou schůzí s uvedeným 

programem jednání. 

3. Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor klubu, jestliže o její svolání požádá nejméně 1/3 členů, 

nebo jestliže to vyžaduje mimořádná situace a výbor klubu se na svolání členské schůze usnese 

nadpoloviční většinou svých členů. Písemné svolání musí být doručeno s uvedeným programem 

jednání nejméně 15 dní před členskou schůzí.  
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4. 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 15 minut se svolává nová, která je 

považována za usnášeníschopnou. 

 

 

5. K přijetí usnesení členské schůze je třeba prostá většina hlasů přítomných členů nestanoví-li stanovy 

jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda klubu. 

6. Za přítomného člena klubu se považuje i člen, který je zastoupen na základě plné moci. Podpis na 

plné moci musí být úředně ověřen. 

7. 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 kárnou komisi a vždy 2 náhradníky a to na 

období 5 let.  

f. Přijímat a měnit stanovy KAST.  

g.  Schvalovat podmínky zařazení zvířat do rejstříku chovných jedinců a případné výjimky. 

8. Členská schůze se může usnést, že na schůzi bude projednán i bod, který není uveden na programu 

jednání. Návrh na zařazení nového bodu na program jednání může vznést jakýkoliv člen, který je 

přítomen. Jako nový bod nemůže být na program zařazen bod, který zasahuje do stanov, podmínek 

pro zařazení zvířat do rejstříku chovných jedinců a kárného řádu.  

9. Bod, který zasahuje do stanov, podmínek pro zařazení zvířat do rejstříku chovných jedinců a kárného 

řádu, zařadí na program jednání výbor klubu v rámci řádného svolání členské schůze dle bodu 5.1 

nebo 5.2 stanov. Návrh na zařazení bodu, který zasahuje do stanov, podmínek pro zařazení zvířat do 

rejstříku chovných jedinců a kárného řádu, na program jednání členské schůze může učinit jakýkoliv 

člen. Návrh musí být zaslán výboru klubu písemně a musí být odůvodněn. Výbor klubu má lhůtu 30 

dní na to, aby se s návrhem a jeho odůvodněním seznámil a případně vypracoval k návrhu své 

stanovisko. Po uplynutí lhůty 30 dní bude návrh zařazen na program nejbližší svolávané schůze dle 

čl. 5.1 a 5.2 stanov. 

 

5.2 Výbor klubu  

1. Výbor klubu je sedmičlenný, ze svého středu volí předsedu klubu, který je statutárním orgánem KAST. 

Předseda jedná za spolek ve všech záležitostech samostatně. V nezbytně nutných případech a v 

nepřítomnosti předsedy jej zastupuje jednatel. Jednatel je jmenován předsedou klubu z členů 

výboru.  

Počet členů výboru: ..................................................... 7 

Počet náhradníků: ....................................................... 2  

2. Členem výboru nemůže být člen jiného voleného orgánu klubu (zákaz souběhu funkcí). 
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3. Výbor klubu rozhoduje většinou hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Účastní-li se zasedání výboru předseda revizní a kárné komise, nebo jeho zástupce, má poradní hlas. 

Usnášet se výbor klubu může jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

4. Zanikne-li funkce některého člena výboru, nastupuje na jeho místo náhradník první v pořadí. Pořadí 

náhradníků určuje počet hlasů obdržených při jejich volbě. 

 

5. Členství ve výboru klubu zaniká zánikem členství v KAST nebo odstoupením z funkce, které musí být 

písemné a musí být doručeno výboru klubu.  

6. Výbor se schází nejméně 2x do roka. Schůze svolává a řídí předseda klubu.  

7. Výbor je oprávněn přijmout rozhodnutí z elektronické konference, které jsou v jeho působnosti, 

odsouhlasené nadpoloviční většinou všech členů výboru. 

8. Výbor je oprávněn přijmout rozhodnutí také hlasováním per rollam. V případě hlasování per rollam 

předseda výboru zašle všem členům výboru na emailovou adresu registrovanou v matrice klubu 

návrh rozhodnutí, které má být výborem klubu přijato. Členové výboru hlasují prostřednictvím 

emailu pro nebo proti. V případě, že se člen výboru ve lhůtě stanovené předsedou výboru nevyjádří, 

má se za to, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí. Předseda výboru následně oznámí všem členům 

výboru výsledky hlasování i s uvedením svého hlasu. 

9. 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 a schvalovat čekatele na rozhodčí pro posuzování exteriéru, pro rozšiřování 

aprobace.  

e. Plánovat činnosti a finanční rozpočet klubu na roční období.  

f. Navrhovat delegace rozhodčích na výstavy a klubové akce.  

g. Přijímat nové členy.  

h. Zabezpečit konání členských schůzí.  

i. Rozhodovat v odvolacím řízení při řešení kárných řízení 

j. Rozhodovat v odvolacím řízení proti rozhodnutí bonitační komise. 

k. Připravovat, navrhovat a schvalovat bonitační a organizační řád a další předpisy, u nichž tak 

stanoví stanovy. 

 

5.3 Revizní a kárná komise  

1. Revizní a kárná komise je tříčlenná, ze svého středu volí předsedu komise, který jmenuje zástupce 

předsedy. 

Počet členů revizní a kárné komise: ............. 3  

Počet náhradníků: .........................................2  

2. Členem revizní a kárné komise nemůže být člen jiného voleného orgánu klubu (zákaz souběhu 

funkcí). 
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3. Revizní a kárná komise rozhoduje většinou hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy. 

4. Zanikne-li funkce některého člena revizní a kárné komise, nastupuje na jeho místo náhradník. 

5. Členství v revizní a kárné komisi zaniká zánikem členství v KAST nebo odstoupením z funkce, které 

musí být písemné a musí být doručeno revizní a kárné komisi. 

6. Do působnosti revizní a kárné komise patří zejména následující: 

a)  Kontroluje plnění usnesení z členských a výborových schůzí.  

b) Sleduje a kontroluje efektivní a hospodárné využívání finančních prostředků klubu.  

c) Předkládá výboru výsledky své činnosti, popř. jí předává návrhy na opatření.  

d) Ukládá kárná opatření za neplnění povinností člena klubu.  

 

 

6. Hospodářské zajištění  

1. Finanční prostředky získává KAST zejména:  

a. Z členských příspěvků  

b. Z pořádaných akcí (výstavy, bonitace apod.)  

c. Z darů a dotací  

d. Ostatní příjmy  

 

2. Orgány KAST jsou povinny využívat svěřených hospodářských prostředků co nejhospodárněji pro 

činnost klubu, pro odměňování členů orgánů KAST lze finanční prostředky použít, jen schválí-li to 

výbor klubu. 

 

Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí konanou dne 14.5.2022, a tímto dnem nabývají platnosti. Stanovy 

nabývají účinnosti dne 14.5.2022. Dnem nabytí účinnosti pozbývají platnosti dříve přijaté stanovy. 

 

 


