
Stanovy Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR, z.s. 
 
 
I. Všeobecná ustanovení 
 
 

1. Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR,  z.s. (dále jen KCHNKO) je   
samostatným  právním subjektem a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   
sdružuje zájemce o chov německého krátkosrstého ohaře na území České republiky. Jeho 
sídlem je Praha. 

 
2. KCHNKO je členem ČMKJ a jejím prostřednictvím členem ČMKU jako samostatný 
právní subjekt. 

 
3. Účelem KCHNKO je právní a organizační zajištění všech poboček, které si vzaly za úkol 
utvářet chov a provádět další opatření k neustálému zušlechťování plemene NKO. 

 
 
 
II. Poslání KCHNKO 
 
 

Veškerá činnost KCHNKO je v souladu s předpisy mezinárodní kynologické organizace FCI 
a má tyto cíle : 

 
1. Stanovit zásady chovu pro příští období a tyto uvádět do chovatelské práce. 

 
2. Koncepci chovu stanoví výbor KCHNKO na základě komplexního rozboru, který vyhotoví 
hlavní poradce chovu po projednání a odsouhlasení v chovatelské radě KCHNKO. Stanovená 
koncepce je závazná pro všechny členy klubu a musí se jí řídit všichni poradci chovu. Takto 
stanovená koncepce však není neměnná a je možno ji v průběhu volebního období 
novelizovat, prospěje-li to chovu NKO. 

 
3. Všechny změny v průběhu volebního období musí být na návrh chovatelské rady 
schváleny výborem KCHNKO. 

 
4. Vypracovat jednotný zápisní řád a dbát na jeho dodržování. 

 
5. Organizovat klubové akce. Klubové akce rozdělovat na základě požadavků poboček. Při 
větším zájmu rozhodne výbor, které pobočce bude svěřeno uspořádání akce. Pobočka pak 
zajišťuje akci samostatně, ve spolupráci s příslušným OMS ČMMJ. 

 
6. Zúčastňovat se akcí pořádaných Světovým svazem NKO a se získanými poznatky 

 seznamovat členskou základnu. 
 

7. Udržovat kontakty se zahraničními organizacemi zabývajícími se chovem NKO. 
Zúčastňovat se akcí, které tyto organizace pořádají a důstojně representovat  KCHNKO v 
zahraničí. 

 
8. Pro informovanost členské základny vydává KCHNKO klubový Zpravodaj a má zřízeny 
vlastní webové stránky. Náklady spojené s vydáváním Zpravodaje a s vedením webových 
stránek budou hrazeny z členských příspěvků. 

 



III. Členství 
 
 

1. Členy KCHNKO mohou být občané a mládež, kteří mají zájem o činnost v KCHNKO. 
 

2. Členem klubu se může stát i cizí státní příslušník. 
 

3. Na základě doporučení může výbor KCHNKO udělit čestné členství osobám, které se 
 zasloužily o chov NKO, jakož i významným osobám v zahraničí. 
 

4. Uchazeč o přijetí za člena KCHNKO podá vyplněnou přihlášku matrikáři KCHNKO. 
 

5. Členské příspěvky musí být zaplaceny nejpozději do 31. března běžného roku. 
 

6. Noví členové žádající o členství, uhradí zápisné a členský příspěvek současně s žádosti.   
Žádost o členství schvaluje výbor klubu. 

 
7. Výši členského příspěvku schvaluje konference klubu. Za zcela výjimečné situace zapřiči- 
něné objektivními důvody, může výši členského příspěvku změnit výbor klubu.  

 
 
 
 
IV. Práva členů 
 
 

1. Účastnit se jednání členských schůzí s právem hlasovacím a pokud  jde o členy starší 18 
let, volit a být volen do orgánů KCHNKO. 

 
2. Podílet se na výhodách plynoucích z členství v KCHNKO. 

 
3. Podávat návrhy, dotazy a stížnosti orgánům KCHNKO. 

 
4. Účastnit se klubových akcí pořádaných KCHNKO. 

 
5. Nosit členský odznak a propůjčené vyznamenání. 

 
 
 
V. Povinnosti členů 
 
 

1. Dodržovat předpisy ČMKU, stanovy a vnitřní předpisy KCHNKO, jakož i zápisní řád a 
plnit uložené úkoly. 

 
2. Zachovávat kázeň a plnit úkoly vyplývající z členství a z funkce, do které byli zvoleni. 

 
3. Do stanoveného termínu uhradit členský příspěvek. 

 
4. Hlásit matrikáři klubu změny mající vliv na členství a to nejpozději do jednoho měsíce. 

 
5. Zdržet se činnosti, která by poškozovala zájmy, nebo dobré jméno KCHNKO. 

 



 
VI. Zánik členství 
 
 

1. Písemným odhlášením s oznámením pobočce, nebo výboru klubu. 
 

2. Nezaplacením členských příspěvků ve stanovené lhůtě. 
 

3. Úmrtím člena. 
 

4. Právoplatným rozhodnutím orgánu o vyloučení z klubu. 
 

5. Zanikne-li členství, nemá člen nárok na vrácení členského příspěvku. 
 
 
 
VII. Organizační struktura 
 
 

KCHNKO má následující orgány klubu: 
 

1. Pobočka KCHNKO 
2. Výbor pobočky 
3. Chovatelská rada KCHNKO 
4. Výbor zvolený konferenci KCHNKO 
5. Dozorčí rada 
6. Kárná komise 
7. Konference KCHNKO 

 
 
Pobočky 
 
 

1.) Pobočka se může utvořit, sdružuje-li nejméně 20 členů. Počet poboček může být  
pouze 10. 

 
2.) Pobočka je součásti klubu a není samostatnou právnickou jednotkou. 

 
3.) Členové klubu s trvalým bydlištěm v rozsahu pobočky jsou členy této pobočky, není to  
však podmínkou. 

 
4.) Pobočka si volí na své schůzi výbor. Počet členů si stanoví členové na členské schůzi  
podle velikosti a aktivit pobočky. 

 
5.) Volba výboru se provádí na dobu 4 let, ve stejném cyklu jako konference klubu.  Změnu 
lze provést i během volebního období, pokud o to požádá nejméně 1/3 členů. 

 
6.) Pobočka na své valné hromadě před konferenci volí delegáty a kandidáty konference dle 
klíče stanoveného výborem klubu. 

 
7.) Členskou schůzi svolává výbor pobočky. Tato musí být svolána písemně. 

 
 



 
Projednává  - zprávu výboru klubu 

 - zprávu dozorčí rady 
 - zprávu kárné komise 
   - finanční zprávu klubu 
   - veškeré záležitosti týkající se pobočky 

 
Volí   - členy do výboru pobočky 
 
Navrhuje - změny v jednotlivých řádech 

 
Schvaluje  - plán činnosti pro příští období 

- delegáty a kandidáty na konferenci klubu 
   - zápis členské schůze, nadpoloviční většinou přítomných členů 
 

8.) Předkládá výboru KCHNKO iniciativní návrhy v oblasti zlepšení chovu, výcviku NKO,  
jakož i návrhy na zlepšení organizace KCHNKO. 

 
9.) Doporučuje kandidáty na funkci rozhodčích z exteriéru. Navrhuje rozhodčí pro pořádání 
 klubových kynologických akcí. 

 
10.) Pro příslušné volební období navrhuje a odvolává poradce chovu, případně zástupce. 
 Navrženého poradce chovu a jeho zástupce potvrzuje do funkce hlavní poradce chovu 
 KCHNKO. 

  
11.) Dohlíží na odborný odchov štěňat, buď prostřednictvím poradce chovu, nebo pověřených 

   členů pobočky. 
 

12.) Pobočka uděluje aktívním, nebo zasloužilým členům "Čestné uznání" a předkládá 
výboru KCHNKO návrhy na udělení vyšších uznání, nebo odměn pro své členy. Navrhuje i 
čestná členství. 

 
13.) Zajišťuje pořádání klubových akcí, které ji byly výborem pro příslušný rok svěřeny. Tyto 
 akce pobočka zajišťuje plně ve své vlastní režii, včetně finančních prostředků. 

 
14.) Provádí distribuci klubového Zpravodaje, do kterého přispívá i svými vlastními náměty a  

   odbornými články. 
 

15.) Provádí intenzivně nábor nových členů. 
 
 

Výbor pobočky 
 
 

1.) Zvolený výbor řídí podle metodických pokynů členskou základnu v odborných i právních 
 záležitostech a podává průběžné informace o jednání výboru KCHNKO. 

 
2.) Vede evidenci členské základny, kterou neustálé zpřesňuje a odsouhlasuje s matrikářem 
 klubu. 

 
3.) Výbor poskytuje svým členům informace o činnosti výboru a plnění úkolů pobočky. 

 
4.) Výbor podává zprávu o své činnosti svým členům za běžný rok a za celé volební období. 



 
5.) Výbor svolává své členy podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 

 
6.) Za svou činnost je odpovědný svým členům. 

 
7.) Předseda pobočky se podle potřeby zúčastňuje schůzí výboru KCHNKO. 

 
8.) Předseda zastupuje pobočku a jedná ve všech věcech. 

 
 
Chovatelská rada 
 
 

1.) Chovatelská rada je složena z poradců chovu, kteří jsou navrženi svou pobočkou. 
 

2.) Chovatelská rada si navrhne ze svého středu hlavního poradce chovu. 
 

3.) Hlavní poradce je schválen konferenci KCHNKO. 
 

4.) Hlavní poradce se stává členem výboru KCHNKO. 
 

5.) Hlavní poradce nesmí zastávat funkci poradce pobočky, za kterou byl do chovatelské rady 
 navržen. V tom případě příslušná pobočka navrhne dalšího poradce chovu do chovatelské 

   rady. 
 

6.) Chovatelská rada musí respektovat programové chovatelské cíle, stanovené konferenci 
 KCHNKO a přísně dbát na dodržování zápisního řádu KCHNKO. 

 
 
 
Výbor klubu 
 
 

1.) Je volen konferenci KCHNKO na dobu 4 let. 
 

2.) Kandidáty do výboru klubu navrhují pobočky, při čemž musí být přihlédnuto k tomu, aby 
 navržený člen byl schopen vykonávat svěřenou funkci. 

 
3.) Výbor klubu pozůstává z 9 členů, zvolených na konferenci a je statutárním zástupcem 
 KCHNKO. 

 
4.) Na nejbližším jednání výboru klubu po konferenci řídí předseda klubu volbu 
místopředsedy, jednatele, ekonoma, matrikáře, výcvikáře a redaktora. Dalším členem výboru 
je hlavní poradce chovu a jeden člen bez konkrétní funkce pro případ odstoupení člena 
výboru v průběhu volebního období mezi konferencemi. 

 
5.) Výbor KCHNKO svolává předseda. 

 
6.) Schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření KCHNKO. 

 
7.) Plní úkoly stanovené v hlavě II. 

 
8.) Schůzí výboru se pravidelně zúčastňuje s hlasem poradním předseda dozorčí rady. 



 
9.) Na schůze výboru KCHNKO je dle potřeby zván i předseda kárné komise. 
 
10.) Schvaluje opatření navržená dozorčí radou a rozhoduje s konečnou platností o odvolání, 

   které bylo podáno proti rozhodnuti  kárné komise či pobočky. 
 

11.) Funkce volených orgánů jsou čestné. 
 

12.) Výbor řídí veškerou činnost během volebního období. 
 

13.) Může jednat a přijímat závazná usnesení je-li přítomna nadpoloviční většina členů.  
 Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

 
14.) Rozhodování mimo jednání výboru klubu (per rollam). 
1/Předseda zašle elektronickou poštou členům výboru návrh rozhodnutí, včetně potřebných 
podkladů. 
2/Stanoví přiměřenou lhůtu pro doručení vyjádření členů výboru. 
3/Nedoručí-li člen výboru ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s 
návrhem nesouhlasí. 
4/Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů výboru. 
 
15.) Členové volených orgánů klubu jsou odvolatelní, v odůvodněných případech, výborem  
 klubu. 

 
16.) Během volebního období mohou být do výboru kooptování další členové, kteří nahradí  

            uvolněnou funkci.  Na volební období 2019 - 2023 je kooptován do výboru klubu zástupce   
            Klubu krátkosrstý ohař, z.s. 
 

17.) Kooptace se nevztahuje na předsedu a hlavního poradce chovu. Tyto změny mohou 
nastat za rozšíření výboru o předsedy jednotlivých poboček. Tito mají právo hlasovací. 

 
18.) Plní především úkoly vyplývající z usnesení konference. 

 
19.) Podle potřeby zve předsedy, nebo zástupce poboček do zasedání výboru. 

 
20.) Členové, kteří jednají samostatně za klub, jsou povinni na nejbližším zasedání výboru 

   podat výslednou zprávu. 
 

21.) Podává návrhy na udělení vyznamenání svých členů. 
 

22.) Za svoji činnost odpovídá konferenci klubu. 
 

23.) Připravuje a svolává konferenci klubu. 
 

24.) Veškerá jednání jsou podložená zápisem. 
 
 
Předseda 
 
 

a) Zastupuje klub a jedná jménem KCHNKO. 
 

b) Mezi zasedáním výboru vyřizuje naléhavé úkoly spolu s jednatelem. 



 
c) Svolává zasedání výboru, které také řídí. 

 
d) Dbá na řádné plnění všech úkolů, kontroluje plnění usnesení konference a výboru  
KCHNKO. 

 
e) Písemnosti zásadní povahy, kterými se přijímají závazky, nebo získávají práva  
KCHNKO, podepisuje s dalším členem výboru. 

 
f) Podává zprávu o činnosti a hospodaření klubu konferenci KCHNKO. 

 
g) Předseda a zastupující člen výboru je oprávněn činit prozatímní opatření ve věcech, které 
patří do jejich působnosti, je-li nebezpečí z prodlení. Taková to opatření podléhají schválení   
na příštím zasedání výboru KCHNKO. 

 
 
Místopředseda 
 
 

a) Zastupuje nepřítomného předsedu se všemi jeho právy a povinnostmi. 
 

b) Po skončení zastupování je povinen informovat předsedu o veškerých jednáních. 
 

c) Společně s redaktorem zodpovídá za vydávání Zpravodaje a ostatních tiskovin 
 KCHNKO. 

 
 
Jednatel 
 
 

a) Zastupuje v rámci svého zmocnění klub a jedná jménem KCHNKO. 
 
b) Vyhotovuje zápisy z jednání výboru a ve spolupráci s ostatními funkcionáři sestavuje 
 zprávu o činnosti výboru pro jednání s pobočkou. Zápisy zasílá předsedům a poradcům 
 poboček. 

 
c) Vede evidenci korespondence a zodpovídá za její včasné vyřízení. 

 
d) Podepisuje korespondenci v rámci svého zmocnění výborem. 

 
 
Ekonom 
 
 

a) Vede finanční hospodaření KCHNKO. 
 

b) Zodpovídá za dodržování předpisů a pokynů. 
 

c) Vede pokladní knihu, vystavuje příjmové a výdajové doklady. 
 

d) Zařizuje otevření bankovního účtu u peněžního ústavu. 
 

e) Vede příruční pokladnu a zodpovídá za pokladní hotovost. 



 
f) Vždy do 31. ledna běžného roku vypracuje roční uzávěrku a společně s novým rozpočtem 
 předkládá ke schválení výboru KCHNKO. 

 
g) Jednou ročně provádí inventarizaci majetku klubu a o výsledku informuje výbor klubu. 

 
h) Zodpovídá za řádné uložení všech finančních dokladů. 

 
ch) Má hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky. 

 
 
Matrikář 
 
 

a) Vede evidenci všech členů klubu. 
 

b) Vede agendu přihlášek nových členů. 
 

c) Provádí odsouhlasení členské základny s jednotlivými pobočkami. 
 
   d) Předává do Zpravodaje informace o členské základně. 
 
 
Výcvikář 
 
 

a) Zodpovídá za zvyšování úrovně lovecké upotřebitelnosti. 
 

b) Organizuje společně s pobočkami soutěže a memoriály. 
 

c) Zpracovává výsledky zkoušek. 
 

d) Podává výboru klubu zprávy o pracovní úrovni plemene NKO. 
 
 
Redaktor 
 
 

  a) Zodpovídá za vydávání veškerých tiskovin KCHNKO, hlavně Zpravodaje a vedení 
  webových stránek. 

 
  b) Shromažďuje příspěvky a zodpovídá za obsahovou a technickou část klubových tiskovin. 

 
c) Před předáním tiskovin do tisku, celý materiál předloží výboru ke schválení. 

 
d) Spolu s místopředsedou řídí redakční radu, kterou navrhne. 

 
 
Hlavní poradce 
 
 

   a) Zodpovídá za dodržování hlavního poslání klubu při zkvalitňování chovu. 
 



 b) Řídí a kontroluje činnost poradců v jednotlivých pobočkách KCHNKO. 
 

 c) Vede evidenci chovných jedinců plemene NKO. 
 

 d) Spolu s chovatelskou radou a pobočkami spoluorganizuje klubové výstavy a další 
 chovatelské akce. 

 
 e) Povoluje výjimky v krytí. 

 
 f) Podává návrhy na funkci čekatele rozhodčího z exteriéru. 

 
g) Navrhuje po projednání v chovatelské radě podmínky pro zařazení do chovu. 

 
h) Informuje výbor o činnosti chovatelské rady a prostřednictvím klubového Zpravodaje 

   členskou základnu. 
 

  ch) Zpracovává výsledky výstav a jarních svodů, ze kterých pak činí závěry. 
 

i) Na schůzi chovatelské rady jsou zváni poradci chovu. Hlavní poradce může na schůzi  
               chovatelské rady pozvat zástupce poradce chovu a další odborné poradce. 
 
 
 
VIII. Dozorčí rada (DR) 
 
 

1.) Dozorčí rada je tříčlenná a je volená na čtyřleté období na konferenci KCHNKO. Tato si 
 ze svého středu zvolí ihned předsedu. 

 
2.) Předseda DR se zúčastňuje schůzí výboru s hlasem poradním. 

 
3.) DR sleduje dodržování stanov, chovatelského řádu a ostatních vydaných předpisů. 

 
4.) Kontroluje plnění usnesení konference a výboru KCHNKO. 

 
5.) Je povinna bezodkladně zahájit řízení proti každému členu, který porušil povinnosti člena, 
 pokud od tohoto zjištění neuplynula doba jednoho roku. 

 
6.) DR navrhuje kárné komisi udělení důtky, či napomenutí. 

 
7.) Při zvláště závažných proviněních, podává kárné komisi KCHNKO návrh na pozastavení 
 členství, případně i na vyloučení z klubu. 

 
8.) Proti opatření kárné komise lze podat do 15. dnů po jeho doručení odvolání, které má  
 odkladný účinek. Odvolání se podává k výboru klubu a jeho rozhodnutí je konečné. 

 
9.) Pokud bylo jako opatření uloženo vyloučení z KCHNKO, může kárná komise na základě 
 doporučení DR, na žádost vyloučeného po uplynutí poloviny stanovené doby, zbytek  
 opatření prominout. Proti rozhodnutí o žádosti není odvolání přípustné. 

 
10.) DR podává o své činnosti zprávy výboru klubu za uplynulé volební období i celkovou 
 zprávu o své činnosti konferenci klubu. 

 



11.) Nejméně 1x ročně podává zprávu o své činnosti členům prostřednictvím Zpravodaje. 
 

12.) Veškeré kontroly jsou podloženy zápisem. 
 

13.) V pobočce postačí samostatný revizor. 
 
 
IX. Kárná komise 
 

Vypracuje kárný řád, který předloží ke schválení výboru KCHNKO. Po schválení se bude 
  tímto řídit. 
 
 
X. Konference klubu 
 
 

Konference je nejvyšším orgánem KCHNKO. 
 

 
1.) Koná se vždy po 4. letech volebního období. Konference může být svolána i mimo tuto 
stanovenou dobu, nastanou-li mimořádné důvody, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů. 

 
2.) Musí být svolána písemně s uvedeným programem, nejméně 15 dnů předem. 

 
3.) Svolává ji výbor klubu. 

 
4.) Počet delegátů určí výbor klubu podle schváleného klíče a to tak, aby jednotlivé pobočky 
měly poměrné zastoupení. 

 
5.) Konference se zúčastní zvolení delegáti a kandidáti z poboček a stávající členové výboru, 
dozorčí rady a kárné komise. 
 
6.) Rozhodující hlas mají delegáti a ostatní mají hlas pouze poradní. 

 
7.) Konference je schopna jednat a usnášet se je-li přítomna alespoň polovina delegátů 

 zvolených v pobočkách. 
 

8.) Pro řízení konference volí delegáti pracovní předsednictvo, návrhovou a volební komisi. 
 

 
Konference projednává a schvaluje: 

 
a) Zprávy výboru o činnosti a hospodaření za uplynulé období. 
b) Zprávu dozorčí rady. 
c) Navrženou koncepci a zásady práce pro další období. 
 
 

 
Konference volí pro další období: 

 
a) Předsedu výboru KCHNKO. 
b) Hlavního poradce chovu na návrh chovatelské rady. 
c) Sedm členů výboru. 



d) Tři členy dozorčí rady. 
e) Tři členy kárné komise. 

 
9.) Usnesení konference musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných delegátů. 

 
10.) Z konference musí být pořízen zápis, který podepisují předseda, jednatel a předseda 

 dozorčí rady. 
 

11.) Klub zanikne, pokud se na tom usnese konference s 3/4 hlasů přítomných delegátů. 
 Nebude-li možno konferenci svolat pro nezájem členů, rozhodne o tom výbor klubu rozšířený 
 o předsedy poboček 3/4 většinou. 
 
 
XI. Ekonomika 
 
 

1. KCHNKO je nezištně činný a jeho ekonomika se řídí předem zpracovaným rozpočtem, 
který schvaluje na každý běžný rok výbor klubu. 

 
2. Zdrojem majetku jsou: 

 
a) členské příspěvky a zápisné 
b) příjmy z poplatků za poradenskou činnost 
c) příjmy od majitelů chovných psů za uskutečněné krytí 
d) podíly z každého průkazu původu, vydaného Plemennou knihou pro NKO 
e) příjmy za služby a inzerci 
f) dotace, subvence a dary 
g) příspěvky získané od sponzorů 

 
3. Náklady činnosti KCHNKO : 

 
a) náklady na vydávání klubového Zpravodaje 
b) náklady na pořádání klubových akcí 
c) náklady potřebné na činnost a krytí výdajů nutných pro činnost výboru, dozorčí rady 
a kárné komise 
d) alikvotní část finančních prostředků z celkových příjmů bude poskytována  
na činnost poboček podle počtu členů pobočky 
e) nepokryté náklady pro činnost výboru a dozorčí rady musí být zajišťovány cestou 
sponzorů, rovněž tak tomu bude i u poboček 
f) získané finanční prostředky od sponzorů nebudou přerozdělovány a to jak u výboru 
klubu, tak i u poboček 

 
4. Konference schvaluje výši členských příspěvků, zápisného a ostatních poplatků, které 
budou poukazovány na účet KCHNKO. 

 
a) Zásady hospodaření KCHNKO budou vydány po projednání na konferenci klubu a 
budou pro všechny závazné. 
b) Pobočky podle vydaných vnitřních směrnic KCHNKO samostatně hospodaří se 
získanými finančními prostředky, které získají podílem, sponzorstvím, inzercí apod. 

 
 
 
 



XII. Závěrečná ustanovení 
 
 

1. Důležitá usnesení a oznámení KCHNKO se zveřejňují v klubovém Zpravodaji. 
 

2. Přijetím těchto stanov KCHNKO, pozbývají platnost předcházející stanovy KCHKO. 
 

3. Tyto stanovy byly schváleny a přijaty konferencí klubu dne 27. února 1993, doplněny a 
 pozměněny konferencí klubu dne 17. února 1996,  konferencí klubu dne 27.února 1999, 
 konferencí klubu dne 15. března 2003, konferencí klubu dne 17. března 2007, konferencí    
 klubu dne 26. března 2011 a konferencí klubu dne 23. března 2019. 

 
 
 
 
V Havlíčkově Brodě dne 23. března 2019 


