
             SHIH-TZU KLUB EVROPA

                    S T A N O V Y



STANOVY S H I H - T Z U  KLUBU  E V R O P A 
******************************************************
Chovatelský klub psů tibetského plemene S H I H - T Z U (dále jen klub) je dobrovolná zájmová 
společensky a
politicky nezávislá organizace, která sdružuje chovatele vyhraněných odborných zájmů, majitele a přátele 
tohoto
plemene.

I.

Název a obvod činnosti organizace
Název organizace: S H I H - T Z U klub E V R O P A , sídlo: Kirilovova 121, Paskov 739 21
Působnost: působnost činnosti se vztahuje na území Čech a Moravy

II.

Vznik, právní postavení, hlavní úkoly a zánik klubu
Klub SHIH-TZU vznikl 18. 1. 1992 rozhodnutím zakládající členské schůze na samostatný chovatelský 
klub.
Dle zákona o sdružování občanů je klub SHIH-TZU EVROPA registrován dnem 22. 1. 1992 a 
přeregistrován dnem 6. 5. 1996, 10. 10. 1997, 7. 2. 2008 č.j. VSC/1-9761-R u MV ČR.
Klub má úplnou právní subjektivitu, může samostatně nabývat práv a zavazovat se. Pracuje a hospodaří 
podle vlastního plánu činnosti a rozpočtu.
Klub se ve své činnosti zaměřuje na péči, zdokonalování a rozvoj plemene psů v klubu sdružených, na 
organizování a zabezpečování cílevědomé plemenitby, na zvyšování úrovně chovu plemen, a to jak 
z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností.
Ve své zcela samostatné činnosti se řídí pravidly FCI a nese plnou garanci za úroveň plemene psů v klubu 
sdruženého. 
Za tím účelem zejména :
- zlepšuje plemenné hodnoty psů na základě nejnovějších poznatků genetiky
- stará se o odbornou výchovu a vzdělání chovatelů, poradců chovu
- pořádá speciální, klubové výstavy psů svého plemene podle směrnic FCI
- kontroluje vrhy štěňat, ustájení, výživu a péči o psy
vytváří základní předpoklady pro zdravou populaci psů
Prodej překupníkům štěňat je zakázán a znamená vyloučení z klubu!
Klub zanikne usnesením členské schůze 3/4 všech členů klubu nebo organizační změnou uspořádání.

III.

Základní ustanovení o členství, právech a povinnostech členů,
jejich přijímání a o zániku členství

1) Členství v klubu je dobrovolné.
2) Členem klubu se může stát občan starší 18 let, mladší zájemce pouze se souhlasem rodičů nebo 
zákonného zástupce, který souhlasí se stanovami klubu, chovatelským, zápisním a kárným řádem.
3) Členství vzniká na základě přihlášky žadatele, zaplacení členského poplatku a rozhodnutím výboru.
Práva člena klubu:
- Zúčastňovat se schůzí.

- Volit a být volen do všech orgánů klubu, kromě členů mladších 18 let.

- Do výboru může být volen pouze člen, který má ve vlastnictví příslušné plemeno a odchovy zapisuje 
prostřednictvím Shih-tzu klubu Evropa.



- Podílet se na práci klubu svými připomínkami, návrhy, kritikou.

- Hlásit se k účasti na školeních a dalších akcích klubu.

- Podávat návrhy na zařazení do kursů pro rozhodčí exteriéru, poradce chovu.

- Podávat stížnosti příslušnému orgánu klubu.

- Používat všech výhod poskytovaných klubem, pokud člen plní podmínky, které jsou pro udělení těchto 
výhod stanoveny.
- Požadovat na schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření klubu.

- Požadovat plemennou dokumentaci.

- Odvolat se k členské schůzi proti svému vyloučení.

Povinnosti člena klubu:
- Dodržovat stanovy, chovatelský, zápisní a kárný řád klubu.
- Platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě tj. do 30. 1. běžného roku. Při nedodržení lhůty je 
považován za nového člena. Členové, kteří vstoupí do klubu v průběhu roku, platí nezkrácené příspěvky.
- Dbát ve všem svém konání a jednání oprávněných zájmů klubu.
- Dodržovat zákon na ochranu a týrání zvířat.
- Dodržovat etické zásady chovatelství.
- Změny související s členstvím v klubu oznámit nejpozději do 30 dní jednateli klubu.

Zánik členství v klubu:
- Výmazem z evidence klubu při neplacení členských příspěvků na daný rok.

- Vzdáním se členství písemným oznámením předsedovi nebo jednateli klubu.

- Úmrtím.

- Vyloučením člena z klubu na základě kárného řízení kárné a revizní komise z rozhodnutí výboru, a to 
2/3 většinou přítomných.
- Člen musí dostat vyrozumění od kárné a revizní komise o zahájení kárného řízení, o výsledku kárného 
řízení, s možností odvolání.

IV.

Ustanovení o složení, pravomoci a způsobu usnášení vrcholného orgánu
Všechny řídící orgány klubu jsou voleny většinou přítomných řádných členů klubu na členské schůzi.
Orgány klubu jsou: 
a) členská schůze
b) výbor
c) revizní a kárná komise

Členská schůze klubu:
Je nejvyšším orgánem klubu a rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti a hospodaření klubu a 
zejména:
- Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření klubu.
- Schvaluje stanovy, chovatelský, zápisní a kárný řád klubu a předpisy na ně navazující.
- Schvaluje plán činnosti pro příští období a způsoby jejich zajištění.
- Projednává činnost výboru klubu a schvaluje jeho návrhy.
- Schází se 1x do roka a je svolávána písemně 21 dní před datem konání. V případě nutnosti je svolána 
mimořádná členská schůze nejpozději 7 dní před datem konání.
- Členská schůze se bude konat v první polovině roku, kde schválí program akcí pro příští kalendářní rok.
- Usnesení členské schůze se přijímá většinou přítomných členů klubu a je závazné pro všechny orgány 
klubu,jakož i pro všechny jeho členy.
- V rámci operativního jednání je možno hlasovat i písemnou formou.



- Schvaluje výši členských příspěvků pro příští období.

Výroční členská schůze klubu:
- Je svolávána 1x za čtyři roky.

- Volí max. 5 ti členný výbor klubu a 2-3 náhradníky pro příští funkční období, přičemž o počtech 
volených členů rozhoduje celkový počet členů klubu, kteří se účastní členské schůze.
- Stanoví zásadní úkoly pro činnost klubu pro příští období.
Svá rozhodnutí odsouhlasuje:
a) U volby výboru klubu tajnou volbou dle navržené případně pozměněné, doplněné kandidátky z pléna.
b) event. změnách stanov, chovatelského, zápisního a kárného řádu, případně jiných na ně navazujících 
předpisů.

Výbor klubu:
Výbor klubu je statutárním zástupcem klubu. Navenek jeho jménem jednají předseda, jednatel, případně 
jiný písemně předsedou pověřený člen výboru klubu.
Mezi členskými schůzemi je nejvyšším řídícím orgánem klubu a za tím účelem:
- Schází se 1x za 4 měsíce (tj. 3x v roce). Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda, jednatel, 
popřípadě jiný písemně předsedou pověřený člen výboru klubu, což musí být následně předloženo k 
projednání na příští výborové schůzi.
- Svolává členskou nebo výroční členskou schůzi a stanoví její program.
- V případě nutného jednání a hlasování členské základny toto výbor klubu provede písemně.
- Ve spolupráci s ostatními kluby SHIH-TZU projednává rozhodčí pro výstavy.
- Zajišťuje plnění usnesení členské nebo výroční členské schůze.
- Předkládá členské, výroční členské schůzi zprávu o své činnosti.
- Sestavuje plán činnosti.
- Vede účetní evidenci.
- Jmenuje poradní orgány výboru klubu:
- výstavní komisi
- kárnou a revizní komisi v počtu 3 členů
- Provádí výběr vhodných kandidátů na funkci rozhodčího exteriéru psů plemene v klubu zařazeného.
- Ve spolupráci s organizátory výstav navrhuje na tyto akce rozhodčí s příslušnou aprobací.
- Registruje a na nejbližší výborové schůzi ve spolupráci s revizní a kárnou komisí řeší případné stížnosti.
- V případě nerozhodného hlasování předseda klubu má právo veta.

Hlavní poradce chovu:
- Je členem výboru.
- Volí pomocné poradce chovu regionů, řídí jejich práci a zabezpečuje jejich odborný růst.
- Zpracovává klubovou plemennou knihu chovných jedinců . 
- Za svou činnost odpovídá výboru klubu.

V.

Ustanovení o finančním hospodaření klubu
Klub hospodaří s vlastním majetkem nebo majetkem svěřeným mu do trvalého či dočasného užívání.
Finanční zdroje klubu:
a) členské příspěvky, účelové příspěvky – poplatky
b) výnosy z vlastní hospodářské činnosti
c) dary a event. další finanční zdroje
Klub hospodaří podle rozpočtu, který je schvalován členskou schůzí klubu.
Klub může zřizovat hospodářská zařízení podle právních předpisů.
Za účelné hospodaření s finančními a jinými prostředky odpovídá pokladník a výbor klubu.



VI.

Ustanovení o zániku klubu a jak bude při zániku naloženo s majetkem klubu
Zanikne-li klub z některých důvodů uvedených v odst. II. rozhodne členská schůze o tom, jak bude 
naloženo s majetkem SHIH-TZU klubu EVROPA.

VII.

Ustanovení platnosti stanov klubu
Stanovy SHIH-TZU klubu EVROPA vstupují v platnost schválením členskou schůzí dnem 1. 12. 1996 a 
zaregistrováním klubu u orgánů ministerstva vnitra.

Kontaktní osoba:
Žaneta Žišková
předsedkyně
Kirilovova 121
739 21 Paskov
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