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Článek 1 Základní ustanovení 
 

1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující 

majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností na 

území ČR. Klub je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra 

ČR pod č.j. VSC/1-9599/92-R a Českým statistickým úřadem pod IČ 

48135909. Klub byl založen 14.1.1992 a zakládá se na dobu neurčitou. 

1.2 Název klubu zní Hovawart klub ČR, z.s. Sídlo klubu je Jeseniova 18/20, 779 00 
Bystrovany. 

1.3 Účelem klubu a hlavním cílem jeho činnosti je chov a další šlechtění psů 

plemene hovawart ve smyslu platného standardu plemene Mezinárodní 

kynologické federace (FCI). Posláním klubu je zejména vytváření 

základních podmínek pro chovatele psů plemene hovawart a propagace 

plemene hovawart. Klub pořádá svody mladých, bonitace, výstavy, 

soutěže, školení, výcvikové víkendy a tábory a spolupracuje se 

zahraničními kluby. 

1.4 Klub zabezpečuje vedení chovatelské dokumentace o chovných jedincích 

a jejich odchovech, vytváří, spravuje a udržuje databázi údajů o chovu 

plemene a tyto informace zveřejňuje členům klubu. 

1.5 Klub poskytuje chovatelský servis nečlenům klubu (chovatelům a majitelům 

psů plemene hovawart) na základě písemné smlouvy. Tento servis je 

zpoplatněný podle poplatkové listiny, kterou schvaluje výbor. 
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1.6 Klub informuje o své činnosti prostřednictvím svých oficiálních webových 

stránek a vydává Zpravodaj. 

1.7 Klub předkládá komisi rozhodčích ČMKU návrhy rozhodčích exteriéru pro 

plemeno hovawart. 

1.8 Jménem klubu jedná výbor klubu (dále jen výbor). Za výbor jedná navenek 
jménem klubu předseda nebo jednatel. 

 
ČLÁNEK 2 ČLENSTVÍ V KLUBU 

 

2.1 Členství v klubu je dobrovolné. 

2.2 Členství v klubu vzniká od prvního dne následujícího měsíce, kdy byla na 

adresu klubu doručena přihláška, zaplaceno zápisné a členský příspěvek 

na daný kalendářní rok dle platné poplatkové listiny. Při zániku členství se 

nevrací členský příspěvek ani jeho poměrná část. 

2.3 Členství v klubu zaniká: 

a) úmrtím člena; členství zaniká dnem úmrtí 

b) vystoupením člena z klubu na základě písemného sdělení výboru; 

členství zaniká dnem doručení písemného sdělení 

c) nezaplacením ročního členského příspěvku ve stanoveném termínu 

d) vyloučením člena členskou schůzí; členství zaniká dnem přijetí usnesení 

členské schůze o vyloučení člena 

e) zánikem klubu 

2.4 Člen má zejména právo: 

a) být zván a účastnit se akcí a činností pořádaných klubem 

b) být zván a účastnit se členské schůze, člen od věku 18 let má právo 

hlasovat, volit a být volen do orgánů klubu 

c) být zván a účastnit se jednání výboru, revizní komise, kárné komise a 

chovatelského kolegia, jestliže se ho předmět jednání přímo dotýká, a má 

právo se k věci vyjádřit 

d) být informován o činnosti a hospodaření klubu 

e) podávat návrhy, dotazy a stížnosti orgánům klubu 

f) na přístup ke všem údajům spravovaným klubem podle odstavce 1.4 a k 

zápisům z jednání všech orgánů klubu 
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g) využívat všech služeb a výhod klubu podle stanovených podmínek 

2.5 Člen má zejména povinnost: 

a) dodržovat Stanovy klubu a další normativy vydané orgány klubu, ČMKU a 
FCI 

b) platit členské příspěvky řádně a včas 

c) oznámit písemně výboru závažné změny související se členstvím v klubu 
(např.změna adresy) a s držením chovných jedinců a to do 30 dnů ode dne 
změny 

 
ČLÁNEK 3 ORGÁNY KLUBU 

 

3.1 Orgány klubu jsou členská schůze, výbor, revizní komise a kárná komise. 

Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Výbor, revizní komise (RK) a 

kárná komise (KK) jsou volenými orgány klubu. 

3.2 Orgány klubu mohou k zajištění své činnosti jmenovat pomocné či 

pracovní orgány např. redakční radu klubového Zpravodaje, návrhovou a 

volební komisi, technickou komisi, správce webových stránek apod. 

Hlavní poradce chovu jmenuje poradce chovu – členy chovatelského 

kolegia. 

3.3 Ze všech jednání orgánů klubu se pořizuje zápis. Ověřený zápis doručí 

zapisovatel předsedovi klubu, předsedovi revizní komise a správci 

webových stránek do 20 dnů od konání jednání, správce webových stránek 

jej do 10-ti dnů od doručení vystaví na webových stránkách. 

3.4 Členové volených orgánů klubu jsou do funkcí voleni přímou volbou – na 

dobu od 1 do 4 let, podle následující úpravy. Funkce v orgánech klubu je 

nezastupitelná. Do funkce lze volit osobu i opakovaně. 

3.5 Funkce člena orgánu klubu končí 

a) uplynutím volebního období 

b) úmrtím člena 

c) odstoupením z funkce 

d) zánikem členství v klubu 

e) odvoláním člena z funkce členskou schůzí. K odvolání člena z funkce 

je nutný souhlas alespoň 2/3 přítomných. 

3.6 Člen výboru nesmí být zároveň členem revizní komise ani kárné komise, 
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člen kárné komise nesmí být členem revizní komise. Poradcem chovu 

nesmí být jmenován člen revizní ani kárné komise. Členové volených 

orgánů klubu nesmí být rodinní příslušníci. 

3.7 Usnesení orgánu klubu je přijato, pokud s ním souhlasí nadpoloviční 

většina přítomných, neuvádí-li tyto stanovy dále jinak. 

3.8 Do orgánů klubu se na členské schůzi volí tajným hlasováním, hlasování o 

ostatních otázkách je veřejné, nevyhradí-li si členská schůze hlasování 

tajné.  Hlasování v ostatních orgánech klubu probíhá veřejně. 

 
ČLÁNEK 4 ČLENSKÁ SCHŮZE 

 

4.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu s právem schvalovat, měnit a 

rušit usnesení všech orgánů klubu. Změnit nebo zrušit usnesení ostatních 

orgánů může členská schůze na svém nejbližším zasedání. Členskou 

schůzi tvoří všichni přítomní členové klubu. Volební právo člena klubu je 

nezastupitelné. 

4.2 Svolávání členské schůze 

4.2.1 Řádnou členskou schůzi svolává výbor klubu podle potřeby, nejméně 

jednou ročně, nejpozději do 31.10.  

4.2.2 Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor, jestliže to vyžadují 

zájmy klubu, požádá-li o její svolání revizní komise nebo alespoň 15% 

členů klubu. Požádá-li o svolání mimořádné členské schůze revizní komise 

nebo 15% členů klubu, je výbor povinen svolat mimořádnou členskou schůzi 

nebo hlasování per rollam dle článku 4.2.3., do 2 měsíců od doručení žádosti 

o svolání na adresu klubu. Mimořádnou členskou schůzi může svolat i revizní 

komise. 

4.2.3 Pokud není možné z objektivních příčin (omezení pohybu a 

shromažďování osob, zákaz pořádání akcí, na kterých dochází ke 

shromažďování osob v důsledku vyhlášení nouzového stavu, nařízení vlády, 

nebo jiného obecně závazného právního předpisu přijatého k řešení 

pandemií, přírodních katastrof nebo z jiných důvodů), které znemožní svolat 

řádnou členskou schůzi, může výbor klubu svolat online (per rollam) 
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hlasování o věcech nezbytně nutných. Celý proces hlasování per rollam se 

řídí a je upraven v Jednacím řádu pro hlasování per rollam Hovawart klubu 

ČR 

4.3 Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina 

všech členů klubu. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení 

členské schůze není přítomna nadpoloviční většina členů klubu, je 

členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných členů klubu. Ostatní 

orgány klubu jsou usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny 

jejich členů. 

4.4 Členská schůze je svolávána pozvánkou na webových stránkách klubu a 

pozvánkou zaslanou na emailovou adresu členů klubu nejméně 30 dní 

před konáním členské schůze. Nemá-li klub k dispozici emailovou adresu 

člena, nebo požádá-li o to člen, je mu pozvánka zaslána na adresu poštou. 

Pozvánka musí obsahovat místo, datum a hodinu konání, označení zda 

se svolává řádná či mimořádná členská schůze, a předběžný program 

jednání. Písemná pozvánka může být součástí klubového Zpravodaje. 

4.5 Jména kandidátů na členy výboru klubu musí být navržena a návrh 

doručen výboru nejpozději do 14 dní přede dnem konání členské schůze. 

Návrh může podat člen klubu pouze s výslovným souhlasem 

navrhovaného kandidáta, že s návrhem souhlasí, a to písemně na adresu 

klubu nebo emailem. Výbor je povinen jména všech řádně navržených 

kandidátů zveřejnit na webových stránkách klubu nejméně 7 dní přede 

dnem konání schůze. Není-li v prvním kole zvolen žádný z takto 

navržených kandidátů, mohou být noví kandidáti navrhováni během členské 

schůzi. 

4.6 Člen klubu má právo podat písemný návrh na doplnění programu členské 

schůze. Návrh na doplnění programu jednání členské schůze musí být 

doručen výboru nejpozději do 14 dnů před datem konání členské schůze 

písemně nebo emailem. Výbor je povinen program jednání doplnit a 

program doplněný o navržené body zveřejnit na webových stránkách klubu 

nejpozději 7 dní přede dnem konání členské schůze. 
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4.7 Do působnosti členské schůze patří zejména: 

a) schválení a změna Stanov a dalších normativů klubu 

b) volba a odvolání členů volených orgánů klubu 

c) schvalování zprávy o činnosti klubu za předcházející rok a 

schvalování zprávy volených orgánů klubu a CHK 

d) schvalovaní, rušení a změna usnesení všech volených orgánů klubu a CHK 

e) rozhodnutí o vyloučení člena z klubu a o odvolání člena při vyloučení 

f) rozhodnutí o výši členského příspěvku na určené období 

g) rozhodnutí o zrušení klubu jakož i o fúzi nebo rozdělení klubu 
 

4.8 Členskou schůzi zahajuje člen klubu pověřený výborem. Členská schůze si 

volí předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby 

pověřené sčítáním hlasů. 

4.9 Členská schůze rozhoduje vždy nadpoloviční většinou hlasů přítomných 

členů, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při hlasování 

jeden hlas, hlasy členů si jsou rovny. 

4.10 K rozhodnutí o přijetí a změně Stanov a ostatních řádů klubu, o vyloučení 

člena klubu, o zrušení, fúzi a rozdělení klubu a o volbě a odvolání členů 

volených orgánů je třeba alespoň 2/3 hlasů přítomných členů klubu. 

4.11 Statutární orgán klubu zajistí vypracování zápisu z členské schůze do 30 dní 

od jejího ukončení a umožní všem členům klubu se s ním seznámit 

prostřednictvím webových stránek klubu. 

 

 
ČLÁNEK 5 VÝBOR KLUBU 

 

5.1 Výbor je statutárním orgánem klubu, řídí činnost mezi členskými schůzemi. 
Výbor je statutárním orgánem klubu, který řídí činnost klubu mezi členskými 

schůzemi a mezi jeho působnosti patří zejména: 

a, svolávat členskou schůzi a zajišťovat plnění usnesení členské schůze, 

b, vypracovávat a předkládat členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření 

klubu, připravovat podklady pro finanční rozpočet a roční uzávěrku, 

c, zajišťovat administrativní chod klubu a uzavírat smluvní vztahy potřebné pro 
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činnosti klubu, 

d, v souladu s normativy klubu vydávat vnitřní směrnice, 

e, za mimořádné nouzové situace (nouzový stav, změna zákonů, omezení 

pořádání akcí, nepředvídatelná událost, apod.) je výbor klubu oprávněný vydat 

rozhodnutí, které nemusí být v souladu s platnými normativy klubu. Tyto 

změny je výbor klubu povinen s odůvodněním a včas zveřejnit a jsou platné do 

konání nejbližší členské schůze, 

f, mimo členské příspěvky určovat výši poplatků. 

 

5.2 Členové výboru jsou do svých funkcí voleni členskou schůzí na 3 roky. Při 

ukončení své činnosti je každý člen výboru povinen předat svému 

nástupci veškerou dokumentaci klubu a provést závěrečnou zprávu nejdéle 

do jednoho měsíce od ukončení své činnosti. Pokud funkce člena výboru 

skončí před uplynutím volebního období, může výbor pověřit jiného člena 

klubu výkonem funkce do nejbližší členské schůze, avšak bez práva 

hlasovat na jednáních výboru. 

5.3 Výbor klubu má sedm členů s následující zodpovědností: 

a) Předseda klubu jako člen výboru, jedná a zastupuje samostatně výbor 

i klub v jednáních navenek, zodpovídá za vedení a archivaci veškeré 

klubové dokumentace s výjimkou té, kterou shromažďuje a archivuje hlavní 

poradce chovu, jednatel a ekonom. Svolává jednání výboru, koordinuje 

činnost jeho členů. 

b) Jednatel klubu jako člen výboru, jedná a zastupuje samostatně výbor 

i klub v jednáních navenek a je současně zástupcem předsedy klubu. 

Zprostředkovává přesun informací od výboru směrem k členské základně, 

zodpovídá za správu dat o členech klubu. 

c) Hlavní poradce chovu jmenuje a odvolává poradce chovu, 

zprostředkovává přesun informací od chovatelského kolegia směrem k 

výboru a členské základně, zodpovídá za správu a archivaci dat 

chovatelského charakteru (kontroly vrhů, svodové a bonitační karty, 

výsledky dostupných zdravotních vyšetření apod.). Svolává zasedání 

chovatelského kolegia a odpovídá za jeho činnost. 
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d) Bonitační referent zodpovídá za komplexní zajištění organizace svodů 

mladých a bonitací v souladu s bonitačním řádem. 

e) Výstavní referent předkládá výboru ke schválení návrh delegace 

rozhodčích na klubové, speciální, národní a mezinárodní výstavy konané v 

ČR, zajišťuje organizaci klubových a speciálních výstav a jiných klubových 

akcí. 

f) Výcvikový referent je zodpovědný za zajištění akcí spojených s výcvikem 

v rámci klubu a spolupracuje s ostatními organizacemi, které se výcvikem 

zabývají. 

g) Ekonom má na starosti veškerou hospodářskou a finanční agendu 

spojenou s klubem, zpracovává   návrhy   rozpočtu   a   výsledky   

hospodaření. Má přístup k bankovnímu účtu klubu, plní funkci pokladníka, 

vede evidenci majetku klubu a archivuje účetní dokumentaci. 

5.4 Jménem klubu samostatně jedná předseda klubu nebo jednatel klubu, 

kteří mohou zastupovat klub navenek. 

5.5 Výbor klubu vede evidenci členů v elektronické podobě. Seznam členů je 

veřejný na webových stránkách klubu. 

 
ČLÁNEK 6 REVIZNÍ KOMISE 

 

6.1 Revizní komise (RK) je kontrolním orgánem klubu. 

6.2 Revizní komise dohlíží na práci všech orgánů klubu, řeší námitky a stížnosti 

členů na činnost orgánů klubu. Členové revizní komise mají právo nahlížet 

do všech materiálů klubu a účastnit se jednání orgánů klubu. 

6.3 Členové revizní komise jsou do svých funkcí voleni členskou schůzí na 4 roky. 

6.4 Revizní komise má tři členy a volí ze svého středu svého předsedu. 

Předseda revizní komise mj. archivuje zápisy z členských schůzí. 

 
 

ČLÁNEK 7 KÁRNÁ KOMISE 
 

7.1 Kárná komise (KK) řeší provinění členů klubu proti usnesením orgánů 

klubu a proti chovatelské etice. 
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7.2 Členové kárné komise jsou do svých funkcí voleni členskou schůzí na 1 rok. 

7.3 Kárná komise má 3 členy a volí se svého středu svého předsedu. 

7.4 Návrh na řešení provinění člena klubu mohou podávat všechny orgány klubu. 

7.5 Kárná komise má právo udělit členovi klubu kárné opatření. Mezi kárná opatření 
patří: 

a) napomenutí 

b) pozastavení chovatelské činnosti s uvedením doby pozastavení 

c) podmínečné vyloučení člena z klubu 

7.6 Kárná komise má právo ve výjimečných případech navrhnout členské schůzi 

vyloučení člena z klubu. 

7.7 Proti rozhodnutí kárné komise má jakýkoliv člen klubu právo odvolat se k 

členské schůzi do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových 

stránkách klubu. Odvolání zasílá člen na adresu klubu, výbor je povinen 

odvolání zahrnout do programu nejbližší členské schůze. 

 
 

ČLÁNEK 8 CHOVATELSKÉ KOLEGIUM 
 

8.1 Chovatelské kolegium tvoří hlavní poradce chovu a poradci chovu. 

Poradce chovu jmenuje a odvolává hlavní poradce chovu, který 

chovatelské kolegium řídí a zodpovídá za ně. Ze své činnosti se chovatelské 

kolegium zodpovídá členské schůzi. 

8.2 Chovatelské kolegium se řídí chovatelskými směrnicemi klubu, 

Českomoravské kynologické unie a FCI. 

8.3 Chovatelské kolegium navrhuje znění chovatelských směrnic klubu, 

rozhoduje ve všech sporných případech o použití nebo výkladu těchto 

řádů. V odůvodněných případech má právo svým rozhodnutím změnit 

využitelnost v chovu již uchovněných jedinců. 

8.4. Žádosti majitelů a chovatelů týkající se chovu a chovných jedinců, zaslané 

písemně HPCH, posuzuje chovatelské kolegium individuálně. 

8.5 Chovatelské kolegium má právo veřejně vyjadřovat svá stanoviska k 

chovatelským záležitostem. 
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ČLÁNEK 9 HOSPODAŘENÍ KLUBU 
 

9.1 Majetkem klubu je veškerý movitý a nemovitý majetek pocházející z příjmů 

klubu a veškerá chovatelská a klubová dokumentace. 

9.2 Správu majetku klubu zabezpečuje výbor. 

9.3 Hospodářský rok je totožný s kalendářním rokem. Hospodaření klubu se řídí 
zákony 

České republiky. 

9.4 Zdrojem příjmů klubu jsou zejména členské příspěvky, poplatky a ostatní 

výnosy z akcí pořádaných klubem, sponzorské dary a dotace. 

9.5 Výdaji klubu jsou zejména: 

a) poplatky související s členstvím klubu v jiných kynologických organizacích. 

b) náklady nutné k zajištění provozu klubu, vydávání Zpravodaje, správu 

webových stránek a propagaci plemene. 

9.6 Při zrušení klubu, jeho fúzi nebo rozdělení se postupuje podle obecně 

závazných právních předpisů. 

 

 
ČLÁNEK 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

10.1 Právní poměry klubu neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

10.2 Klub má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s 

peticemi.  

10.3 Tyto stanovy byly přijaty na č lenské schůzi Hovawart klubu ČR z.s.  konané 

v Olomouci dne 2.4.2023 a nabývají účinnosti dne 2.4.2023. 


