
Stanovy  SHIH-TZU KLUBU ČR 
 

 

 

SHIH-TZU KLUB ČR (dále jen „Klub“) je sdružením  občanů - chovatelů, majitelů a přátel tibetského 

plemene psů SHIH-TZU  ve smyslu  zák.č.83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění 

 

 

I. 

Název a  sídlo sdružení 

 

a) Název sdružení SHIH-TZU KLUB ČR 

 

b) Sídlo   ČMKU, Jankovcova 53, 170 00  Praha 7 

 

c) Kontaktní osoba úřadující předseda Klubu, viz. příloha stanov 

 

 

II. 

Vznik, právní postavení, hlavní úkoly a zánik Klubu 
 

a) SHIH-TZU KLUB ČR vznikl 10. 3. 1990 rozhodnutím výroční členské schůze dosavadního Klubu 

tibetských plemen v rámci ČSCH na samostatný chovatelský Klub. Dle zák. č. 83/1990 Sb. o 

sdružování občanů v platném znění je SHIH-TZU KLUB ČR (dále jen „Klub“) registrován u MV 

ČR dnem 10. 5. 1990 pod č. VSP/1-112/90/sídlo 25. 3. 1998/. 

 

b) Klub je právnická osoba s plnou právní subjektivitou a působností na území ČR.          

      Je kolektivním členem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU).  

      ČMKU zastupuje Klub v FCI. Klub hospodaří podle vlastního plánu činností a dle platných 

daňových předpisů. 

 

c) Klub zastřešuje chov plemene SHIH-TZU. Klub je garantem chovu tohoto plemene v ČR. Při 

stanovení kritérií chovu je základní podmínkou zachování původních specifických vlastností, 

správné, funkční tělesné stavby v souladu s plemenným standardem a udržení geneticky zdravé 

populace tohoto plemene. Ve své zcela samostatné činnosti se řídí pravidly ČMKU a FCI. 

 

Klub zejména: 

 

1. pořádá výstavy psů a bonitace svého plemene podle směrnic FCI a ČMKU, čímž zajišťuje 

propagaci plemene před odbornou i laickou veřejností 

2. provádí zařazování  psů a fen do plemenitby  na základě splnění chovných podmínek, které 

jsou stanoveny v  souladu s kritérii uvedenými v čl. II písm.c) stanov; 

základní chovatelskou normou je Řád ochrany zvířat při chovu psů Shih-tzu klubu ČR, každá 

změna podléhá schválení členskou schůzí a ÚKOZ, chov je prováděn vždy v souladu s platnou 

právní legislativou 

základní chovatelskou normou je Zápisní řád ČMKU a Řád ochrany zvířat při chovu psů 

ČMKU, s doplňujícími směrnicemi klubu, každá změna podléhá schválení členskou schůzí, 

chov je prováděn vždy v souladu s platnou právní legislativou 

3. registruje výsledky kontrol vrhů štěňat (kontrolu může provést HPCH, člen Klubu pověřený 

HPCH nebo veterinární lékař) 

4. vede klubovou plemennou knihu, vydává Bonitační řád, kárný řád, řád ochrany zvířat při 

chovu psů, zápisní řád, směrnici pro oběh formulářů a směrnice 

5. stanovuje podmínky Řádu pro přiznání titulu Klubového šampiona a Klubového junior 

šampiona, vč. vedení jejich evidencí 



6. zajišťuje vydávání PP plemene Shih-tzu a zabezpečuje provedení potřebné chovatelské 

dokumentace za účelem zvyšování odborné úrovně svých členů a jejich informovanosti a 

vydává vlastní klubový zpravodaj  

7. zajišťuje propagaci vlastní činnosti zveřejňováním klubových akcí v médiích, články, 

publikacemi a rovněž kontakty se zahraničními kluby; 

                  v této činnosti prosazuje chovatelskou etiku a zakazuje komisní prodej psů 

d) Klub zaniká rozhodnutím členské schůze. Při rozhodování o zániku sdružení je členská schůze 

schopná usnášení, je-li přítomno nejméně ¾ všech členů Klubu. K samotnému rozhodnutí o 

zániku sdružení je zapotřebí 2/3 většina hlasů přítomných členů. Členská schůze rozhoduje 

stejným způsobem o tom, jak bude naloženo s majetkem Klubu. 

 

 

III. 

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

 

a) Členství v Klubu je dobrovolné. 

 

b) Řádným členem Klubu se může stát občan starší 18 let bez ohledu na státní příslušnost, který je 

chovatelem, majitelem nebo příznivcem plemene Shih-Tzu, a to na základě písemné přihlášky. 

Členství v Klubu nabývá účinnosti zaplacením zápisného a členského příspěvku a schválením 

výborem Klubu s následným vyrozuměním. 

 

c) Pozastavení členství v Klubu  

 

Výbor Klubu je oprávněn členství ze závažných důvodů pozastavit s odvoláním k členské schůzi a 

to do jednoho roku od doručení rozhodnutí o pozastavení členství v Klubu. 

 

d) Čestné členství je vyznamenáním, které nezakládá žádná práva a povinnosti z členství vyplývající. 

Čestné členství je udělováno na základě návrhu výboru či kteréhokoliv člena Klubu a vzniká 

schválením členské schůze.  

 

e) Práva člena Klubu: 

 

1. zúčastňovat se všech členských schůzí 

2. volit a být volen do všech orgánů Klubu, pokud má do termínu konání členské schůze 

zaplacené příspěvky na příslušný rok 

3. podílet se na práci a akcích Klubu  

4. obdržet zdarma Klubový zpravodaj nejméně 2x ročně 

5. obdržet výtisk platných klubových normativů 

6. podávat stížnosti příslušnému orgánu Klubu tj. výboru Klubu nebo Kontrolní revizní komisi 

Klubu (dále jen „KRK“) 

7. požívat všech výhod poskytovaných Klubem 

8. požadovat na schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření Klubu 

 

f) Povinnosti člena Klubu: 

 

1. dodržovat Stanovy Klubu a předpisy s nimi související a jednat v jejich souladu 

2. platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě, tj. v období od 1. ledna do 28. února 

běžného roku; členové, kteří vstoupí do Klubu v průběhu roku, platí příspěvky v nezkrácené 

výši  

3. podporovat práci výboru Klubu 

4. hájit zájmy Klubu 

5. dodržovat etické zásady chovatelství a nezabývat se chovem jedinců bez průkazu původu 

6. změny související s členstvím v Klubu oznámit do 30-ti dnů výboru Klubu 



g) Zánik členství v Klubu: 

 

1. vystoupením z Klubu, které se oznamuje doporučeným dopisem předsedovi Klubu 

2. úmrtím člena 

3. vyškrtnutím ze seznamu členů, v případě neuhrazení členského příspěvku ani na základě 

upomínky k platbě; vyškrtnutí se provádí k 1. dubnu roku, na který příspěvek nebyl zaplacen 

4. vyloučením člena z klubu 

  

A. po napomenutí s výstrahou, vyloučení pro opakující se:  

 porušování klubových stanov a dalších předpisů 

 chování na klubových akcích či výstavách v rozporu s občanskou nebo 

kynologickou etikou  

 svým jednáním poškozuje jiného člena Shih-tzu klubu nebo jiného člena 

ČMKU nebo svým chováním poškozuje důvěru veřejnosti  Shih-tzu klubu ČR 

 jedná vědomě proti zájmům Shih-tzu klubu ČR 

 

B. okamžité vyloučení  

 pro pravomocné odsouzení za úmyslnou trestnou činnost pro hrubé nebo 

nezodpovědné zacházení se psy, které je v rozporu se zákonem na ochranu 

zvířat či kynologickou etikou   

 pro prokázané hrubé porušování stanov, Zápisního řádu ČMKU, Řádu 

ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, falsifikaci nebo zneužívání průkazu 

původu, překupnictví se psy 

 pro podvodné jednání nebo úmyslné uvedení nepravdivých údajů na 

výstavách 

 

Vyloučení člena Klubu je v kompetenci KK. 

 

Předseda KK zašle obviněnému písemné vyrozumění o tom, že bylo zahájeno kárné řízení a 

uvede, čeho se obvinění týká.  Kárně stíhaný musí být ke kárnému jednání pozván minimálně 

osm dnů předem doporučeným dopisem do vlastních rukou, aby se mohl k obvinění osobně 

vyjádřit. Odmítnutí převzetí předvolání se považuje za předvolání doručené. 

V předvolání musí být uvedeny následky bezdůvodného nedostavení se k jednání.  Nedostaví-

li se kárně stíhaný ke kárnému jednání bez dostatečné omluvy, může KK rozhodnout v jeho 

nepřítomnosti a bez jeho slyšení. 

Proti tomuto kárnému rozhodnutí se lze odvolat podáním odvolání a to ke členské schůzi a to 

do jednoho roku ode dne doručení kárného rozhodnutí. 

 

h) Služby poskytované členům Klubu (zastoupené výborem Klubu) 

 

1. vydávání klubových normativů a řádů 

2. vedení chovatelské evidence, vydávání chovatelských přehledů v klubové Plemenné knize 

3. vydávání klubového zpravodaje 

4. zabezpečení a organizování každoroční Klubové výstavy 

5. zabezpečení a organizování akcí pro uchovnění zvířat (dále jen „bonitace“) 

 

 

i) Chovatelský servis nebude poskytován členu vyloučenému z jakéhokoliv klubu zaštiťující plemeno 

 Shih-tzu. 

 

 

 

 

 



IV. 

Ustanovení o složení, pravomoci a způsobu usnášení vrcholného orgánu 
 

a) Všechny řídící orgány Klubu (výbor, KRK, Kárná komise) jsou voleny nadpoloviční většinou 

přítomných řádných členů Klubu na výroční členské schůzi 

 

b) Orgány Klubu jsou: 

 

1. členská schůze  

2. výbor 

3. kontrolní a revizní komise – KRK 

4. kárná komise – KK 

 

c) členská schůze Klubu 

 

Členská schůze Klubu je nejvyšší orgán Klubu a rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti 

hospodaření Klubu.  Její rozhodnutí jsou závazná pro výbor i pro všechny členy. Koná se 1x do 

roka a je svolávána písemně nejpozději do 30 dnů před datem jejího konání výborem Klubu. 

Do působnosti členské schůze patří zejména: 

 

1. schvalování předložené zprávy o činnosti a hospodaření Klubu a zprávy KRK  

2. schvalování Stanov Klubu a předpisů na ně navazujících 

3. schvalování plánu činnosti a hospodaření Klubu na další kalendářní rok 

4. projednávání činnosti výboru Klubu a schvalování jeho návrhů 

5. odvolávání členů výboru Klubu, případně schvalování vyloučení člena Klubu na návrh výboru 

Klubu a KK, k čemuž je zapotřebí  ¾ většina hlasů z celkového počtu přítomných členů 

6. stanovení výše členských příspěvků na příští období 

 

Pokud není těmito stanovami uvedeno jinak, členská schůze je schopná usnášení vždy bez ohledu 

na počet přítomných členů. K přijetí rozhodnutí členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většiny 

hlasů přítomných členů. Členská schůze rozhoduje veřejným hlasováním svých členů. Hlasování o 

předloženém návrhu se provádí tak, že členové hlasují pro nebo proti. O každé členské schůzi 

musí být pořízen zápis, který sepíše buď, jednatel nebo osoba výborem k tomu určená před 

začátkem schůze. 

 

 

d) Výroční členská schůze 

 

Výroční členská schůze je svolávána 1x za čtyři roky písemně nejpozději 30 dnů před datem jejího 

konání výborem Klubu. Úkolem výroční členské schůze je: 

 

1. volba 7 členů výboru Klubu pro příští funkční volební období, 3 členů KRK,  3 členů KK, 

volba 2-3 náhradníků  pro příští funkční období   

2. stanovení zásadních úkolů pro činnost Klubu pro příští volební období 

3. tato svá rozhodnutí odsouhlasit 

 

 Pravidla pro schopnost usnášení a způsob hlasování  na výroční členské schůzi se řídí ust.čl.IV, 

 písm.c) těchto stanov.  

 

 Členové výboru, KRK a KK jsou voleni na období 4 let, přičemž možnost znovuzvolení není 

 omezena.  

 

 Rezignuje-li předčasně člen výboru, KRK a KK na svoji funkci nebo je-li odvolán ze své 

 funkce, případně zanikne-li jeho členství v Klubu, nastupují na jeho funkci náhradníci.  



 V případě, že náhradníci pro příští funkční volební období nebyli zvoleni, již nejsou, provede 

 nejbližší členská schůze doplňující volbu. Výbor je povinen neprodleně svolat členskou schůzi za 

 účelem provedení doplňovacích voleb do výboru Klubu. 

 

Volby výboru Klubu, KRK, KK se však provádějí tajným hlasováním dle navržené kandidátky,   

případně doplněné o kandidáty z pléna, každý člen má právo žádat o své uvedení na kandidátce, 

nejprve se volí do výboru Klubu a následně do KRK a KK. Ke zvolení je zapotřebí odsouhlasení 

nadpoloviční většinou přítomných členů Klubu.  

 

Náhradníkem se stává kandidát s nejvyšším počtem hlasů, v případě že nezískal počet hlasů 

nutných pro zvolení do výboru Klubu je o jeho volbě znovu hlasováno, ke zvolení dochází při 

získání nadpoloviční většiny přítomných hlasů 

  

 

e) Výbor Klubu 

 

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

Navenek jedná za Klub jménem výboru Klubu jeho předseda. Předseda je oprávněn jednat a 

podepisovat za výbor Klubu samostatně, je však za své jednání vždy odpovědný výboru a členské 

schůzi. Předseda může písemně pověřit jednáním za výbor Klubu další členy výboru. Ostatní 

členové výboru jednají pouze v rozsahu pověření daného výborem Klubu.  

Zajištěním a projednáváním dílčích organizačních záležitostí může výbor pověřit i jednotlivé členy 

Klubu. Jednotlivá pověření musí být učiněna vždy v písemné formě. 

Člen výboru, KRK a KK se nesmí zabývat odchovem štěňat Shih-tzu pod jiným klubem a nesmí 

být ve výboru jiného klubu zabývajícím se chovem Shih-tzu. 

 

Výbor Klubu svolává předseda. Z mimořádných důvodů zvláště zřetele hodných může výbor 

svolat jednatel nebo HPCH pokud tak nemůže učinit sám předseda Klubu (dlouhodobá nemoc). 

Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna  2/3 většina jeho členů. Návrh je přijat nadpoloviční 

většinou hlasů přítomných členů.  Rovnost hlasů se považuje za nepřijatý návrh. O každé schůzi 

musí být pořízen zápis, který sepíše, buď jednatel, nebo osoba výborem k tomu určená před 

začátkem schůze. 

 

1. Složení výboru Klubu: 

   

předseda, jednatel, HPCH, pokladník, bonitační referent, výstavní referent, tiskový referent 

 

Jednotlivé funkce mohou být sloučeny s výjimkou funkcí předsedy, jednatele a pokladníka.  

 

Funkční období končí zvolením nového výboru Klubu. 

 

 

2. Činnost výboru Klubu zejména: 

 

 svolává členskou schůzi, stanoví její program 

 zajišťuje plnění usnesení členské schůze 

 zajišťuje vedení klubové plemenné knihy narozených a importovaných jedinců 

 zajišťuje vydávání průkazů původu prostřednictvím plemenné knihy ČMKU, včetně 

vedení příslušné chovatelské dokumentace 

 vede členskou evidenci v souladu s platnou státní legislativou 

 vede písemnou evidenci klubových šampionů a klubových junior šampionů  

 vede písemnou evidenci o jednotlivých činnostech a agendách      

 jmenuje poradní orgány výboru Klubu – redakční radu pro KZ a výstavní komisi 



 vede účetní evidenci, předkládá zprávu o stavu pokladny na každé členské schůzi a 

v informačním zpravodaji a rozhoduje o finančních záležitostech Klubu 

 osoba pověřená výborem Klubu vypracovává účetní uzávěrku za dané daňové období a 

předkládá daňové přiznání příslušnému FÚ 

 provádí výběr a doporučuje vhodné kandidáty na funkci rozhodčího exteriéru psů 

plemene Shih-tzu 

 vydává informační klubový zpravodaj 

 schvaluje přijetí nových členů do Klubu 

 schůze výboru jsou svolávány dle praktických potřeb nejméně 1x za tři měsíce 

 povinnost odpovědět stěžovateli do 14 dnů od obdržení stížnosti, že jeho připomínka 

bude projednána na nejbližší výborové schůzi a sdělit její termín    

 výboru přísluší rozhodovat o věcech týkajících se Klubu, pokud toto nespadá do 

působnosti členské schůze 

 

 

 

 

f) Kontrolní revizní komise – KRK 

KRK sleduje průběžně činnost, hospodaření Klubu a dodržování těchto stanov členy Klubu a o své 

činnosti podává písemnou zprávu výboru a členské schůzi. KRK se schází dle potřeby k řešení 

stížností. KRK je tříčlenná, ze svého středu volí předsedu, který má právo účasti na jednání výboru 

Klubu s hlasem poradním. Člen KRK nesmí být rodinným příslušníkem člena výboru Klubu. 

 

g) Kárná komise  

Činnost kárné komise vyplývá z kárného řádu.  Kárná komise projednává veškerá porušení 

povinností člena klubu vyplývající ze stanov, klubových normativů, řádů ČMKU a FCI.  

KK je tříčlenná, ze svého středu volí předsedu, který má právo účasti na jednání výboru Klubu 

s hlasem poradním. Člen KK nesmí být rodinným příslušníkem člena výboru Klubu 

 

 

V. 

Ustanovení o finančním hospodaření Klubu 

 

a) Klub hospodaří s vlastním majetkem nebo majetkem v nájmu. 

b) Finanční zdroje Klubu jsou: 

1. zápisné do Klubu, členské příspěvky, účelové příspěvky tzn. poplatky za stanovené úkony 

v rámci Klubu 

2. poplatky z klubových akcí a prodeje klubových tiskovin 

3. inzerce ve zpravodaji 

4. dary, dotace a další finanční zdroje 

  

c) Takto získaný movitý a nemovitý majetek včetně veškeré chovatelské a klubové dokumentace 

vzniklé v důsledku činnosti orgánů nebo jednotlivých funkcionářů Klubu jsou majetkem Klubu.  

 

d) Za účelné hospodaření s finančními prostředky Klubu odpovídá výbor Klubu. Za stav pokladny 

odpovídá pokladník. 

 

 

 

 

 



VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tímto se zrušuje znění stanov SHIH-TZU KLUBU ČR ve znění jejich změn a doplňků ze dne 

26. 5. 2007. 

 

Toto nové znění stanov podléhá schválení členskou schůzí a dle ust.§ 11 zák.č.83/1990 Sb. v platném 

znění písemnému oznámení o změně stanov MV ČR. 

 

Schváleno členskou schůzí dne 6. 4. 2008 s okamžitou platností. 

 

 

Aktualizace: 

Úprava Čl. II odst. c) bod 2, 3, 4 – Usnesení 6 ze dne 16. 5. 2009 s okamžitou platností                                           

Úprava Čl.  III odst. g) bod 4 A - Usnesení 5 ze dne 16. 5. 2009 s okamžitou platností 

Úprava Čl.  III odst. g) bod 4 B – Usnesení 6 ze dne 16. 5. 2009 s okamžitou platností 

Úprava Čl.  IV odst d) - Usnesení 5 ze dne 16. 5. 2009 s okamžitou platností 

Úprava Čl. IV odst g) – Usnesení 6 ze dne 16. 5. 2009 s okamžitou platností 

 



Příloha stanov:  

 

 

Kontaktní osoba: 

 

Předseda SHIH-TZU KLUBU ČR 

Robert Kubeš 

Nový Svět 6 

110 00 Praha 1 

 

 


