
  ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  KLUBU 

CHOVATELŮ KRÁLÍKŮ MORAVSKÝCH 

BÍLÝCH  

HNĚDOOKÝCH 

 

1 : NÁZEV, SÍDLO, FORMA, PŮSOBNOST A STATUTÁRNÍ 
ZÁSTUPCE 

       Název: Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků moravských bílých 
hnědookých,  zkratka Mbh 

       Sídlo: Olomoucká 221/185, 796 07 Držovice, IČ 750 67 285 

       Forma: Klub je pobočný spolek,  je  součástí ČSCH, řídí se jeho Stanovami a byl 
registrován ÚOK CHK 

       Působnost: Klub sdružuje chovatele a příznivce chovu králíků plemene Moravský 
bílý hnědooký      

       Statutární zástupce: Předseda a jednatel   

      Webovou stránkou klubu je  
www.klubmbh.estranky.cz.                                                                            

  

2. POSLÁNÍ  

      - vytvářet optimální podmínky pro rozvoj chovu plemene  Mbh a zlepšovat jeho 
užitné i exteriérové vlastnosti 

      - registrovat odchovaná mláďata 

      - pořádat speciální výstavy   

      - provádět typizaci na vybraných výstavách  

      - vydávat klubový zpravodaj  

      - propagovat chov Mbh na výstavách všech úrovní  

      - zajišťovat propagaci plemene v rámci svých možností  

      - popularizovat chovatelskou činnost členů klubu na veřejnosti 



     - prosazovat ochranu zvířat a jejich zdraví 

 

3. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY 

 3.1. Členská schůze 

 3.2. Výbor 

 3.3. Kontrolní komise 

 

  3.1. ČLENSKÁ SCHŮZE 

           Nejvyšším orgánem je členská schůze, která musí být svolána minimálně 1x 
ročně. Mimořádná schůze se svolává pokud o to požádá nejméně třetina 

           členů klubu nebo o svolání požádá kontrolní komise. O termínu konání 
členské schůze jsou členové klubu informováni písemně a to buď poštou nebo e-
mailem, dále je  

           termín konání zveřejněn na internetových stránkách a ve Zpravodaji klubu. 

 

       ČLENSKÉ SCHŮZI PŘÍSLUŠÍ: 

         - schvalovat jednací řád schůze 
          
         - schvalovat Organizační řád klubu a jeho případné změny 
          
         - projednat a schválit zprávy a návrhy výboru a kontrolní  komise 
          
         - volit členy výboru a kontrolní  komise, stanovit jejich počty  
          
         - řídit činnost výboru a odvolávat jeho členy 

         - kontrolovat usnesení předchozí schůze 

         - přijímat nové členy 

         - rozhodovat s konečnou platností o kárných opatřeních a vyloučení člena 

         - schvalovat výši účelového příspěvku a stanovit jeho splatnost včetně poplatků 

za registraci ( mimo poplatku za registraci přes Centrální plemennou knihu králíků) 



         - projednat a schválit rozpočet klubu za předchozí rok a schválit úkoly na příští 

rok 

         - navrhovat kandidáty klubu do funkcí ve vyšších orgánech Svazu 

        - vyjadřovat se k návrhům na kandidaturu členů klubu do vyšších orgánů Svazu 

      

       JEDNACÍ ŘÁD ČLENSKÉ SCHŮZE 

         - schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 

s hlasovacím právem 

         - pokud není přítomna nadpoloviční většina členů, začátek schůze se odkládá o 

1 hodinu, po této době je členská schůze   

          usnášeníschopná v jakémkoliv počtu členů 

         - členská schůze schvaluje všechna usnesení a volby většinou přítomných 

hlasů 

         - pro schválení a změny Organizačního řádu klubu musí být přítomna více než 

polovina všech řádných členů a musí je schválit alespoň 2/3 přítomných  

          členů 

         - schůzi vede pověřený člen výboru a dbá na to, aby byla řádně vedena 

 

  3.2. VÝBOR KLUBU 

            - řídí klub mezi členskými schůzemi 

            - svolává členskou schůzi 

            - musí mít minimálně 5 členů nebo více, vždy však lichý počet 

            - členy výboru jsou vždy předseda klubu, jednatel a pokladník 

            - má na starosti finanční hospodaření klubu 

            - zajišťuje speciální výstavy 

            - vydává klubový zpravodaj 

            - zajišťuje propagaci a prezentaci klubu 

            - zabezpečuje splnění usnesení členské schůze a ÚOK  

            - předkládá ÚOK informace o činnosti klubu 



            - ukládá kárná opatření mimo vyloučení z klubu 

            - je volen na členské schůzi 

            - po zvolení do výboru jeho členové mezi sebou volí předsedu, jednatele a 

další funkcionáře    

            - funkční období výboru je 5 let 

            - navenek jménem klubu jednají statutární zástupci nebo pověření členové, 

ve finančních záležitostech pokladník    

            - je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů, 

rozhoduje většinou přítomných hlasů,  

              při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda 

            - navrhuje členské schůzi výši účelových poplatků  

 

  

  3.3. KONTROLNÍ  KOMISE 

            - působí nezávisle na výboru a plní kontrolní funkci v klubu 

            - musí mít minimálně 3 členy, vždy však lichý počet 

            - po zvolení na členské schůzi volí mezi sebou předsedu kontrolní komise 

            - funkční období kontrolní komise je 5 let 

            - rozhoduje většinou všech hlasů 

            - provádí minimálně 1x ročně kontrolu hospodaření klubu včetně  klubové 

pokladny  

            - přikládá svou zprávu ke zprávě pokladníka na výroční členské schůzi 

            - na základě odvolání člena proti kárnému opatření, toto buď potvrdí nebo 

pozastaví 

             

 

4. ČLENSTVÍ V KLUBU 

      - je dobrovolné 

      - členem klubu se může stát každý člen Českého svazu chovatelů (ČSCH) 



      - zahraniční členové klubu musí být členy obdobných chovatelských organizací 

které jsou členy EE - Evropská asociace (svaz) chovatelů 

        králíků jiné mezinárodní chovatelské organizace 

       

  4.1. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ ZA ČLENA 

           - zaslání přihlášky potvrzené ZO jíž je členem 

           - zájem o chov a rozvoj Mbh 

           - chovat Mbh 

           - věk 18 let (při věku nižším než 18 let je nutný písemný souhlas zákonného 

zástupce) 

           - zaplacení účelového příspěvku (neplatí MCH) 

           - osobní seznámení s některým z členů klubu, který doporučí jeho přijetí na 

členské schůzi 

 

5. POVINNOSTI ČLENA 

      - včasná úhrada účelového příspěvku a to do 31.3. daného roku, 

nezaplacené příspěvky nejsou po tomto datu upomínané 

        a počínaje 1.4. má člen pozastavena práva uvedena v odstavci 6 až do 

doby uhrazení příspěvku, pokud nebude příspěvek  

        uhrazen do konce kalendářního roku, členství v klubu zaniká 

      - úhrada příspěvků za registraci, případně za jiné účelové platby 

      - řídit se Organizačním řádek klubu, usnesením členské schůze, rozhodnutím 

výboru a aktivně přispívat k jejich plnění 

      - spolupracovat s ostatními členy klubu 

      - registrovat všechna mláďata prostřednictvím registrátora klubu 

      - vystavovat na klubových výstavách 

      - dle svých chovatelských možností reprezentovat klub na výstavách všech 

stupňů, zejména pak na celostátních a mezinárodních 

        výstavách 



      - propagovat klub 

      - zacházet se zvířaty v souladu se zákonem o ochraně zvířat 

      - umožnit pověřeným členům klubu provést kontrolu chovaných zvířat a 

chovatelského zařízení 

      - v rámci svých možností ve spolupráci s výborem zajišťovat finanční zdroje pro 

činnost klubu 

      - oznámit klubu změny, které souvisí s jeho členstvím a předkládat potvrzení v 

ZO 

  Za   porušení povinností mohou být ukládána kárná opatření 

 

6. PRÁVA ČLENA 

      - účastnit se členských schůzí a po dosažení věku 18-ti let hlasovat 

      - po dosažení věku 18-ti let volit a být volen do výboru a kontrolní  komise 

      - všestranně se podílet na činnosti klubu 

      - vznášet návrhy, podněty, dotazy a stížnosti výboru klubu a kontrolní komisi a 

požadovat informace o činnosti a hospodaření 

      - odvolávat se proti rozhodnutím vydaným v jeho neprospěch 

     - podílet se na obsahu zpravodaje klubu 

     - být informován o činnosti klubu prostřednictvím klubového zpravodaje 

     - po splnění podmínek stanovených ÚOK CHK požádat o plemenný chov, 

regenerační křížení nebo novošlechtění 

 

7. ČESTNÉ ČLENSTVÍ  

      Členská schůze má právo jmenovat čestné členy klubu. Takto mohou být 

jmenováni jak členové, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj  

      klubu, tak i nečlenové, kteří se výrazně zasadí o rozvoj klubu (např. sponzoři 

apod.). Čestní členové mají všechna práva členů mimo 

      práva volit a být volen a při jednání členské schůze a výboru mají hlas poradní. 

Čestní členové nemají povinnost platit účelové  

      příspěvky. 



      O zrušení čestného členství rozhoduje členská schůze. 

 

8. ZÁNIK ČLENSTVÍ   

      - vystoupením z klubu prohlášením na členské schůzi nebo písemným sdělením 

výboru klubu 

      - úmrtím člena klubu 

      - vymazáním z evidence, pokud člen nezaplatí účelový  příspěvek do 31.12. 

daného roku 

      - vyloučením pro porušení dalších povinností člena klubu, závažným porušením 

chovatelské etiky, Stanov ČSCH a Organizačního řádu klubu 

        O vyloučení člena rozhoduje členská schůze. Vyloučení člena oznámí jednatel 

klubu příslušné OO KCHK nebo okresnímu registrátorovi. 

     -  zánikem Svazu 

         

9. KÁRNÁ OPATŘENÍ 

      Při porušení povinností uvedených v 5. odstavci Organizačního řádu klubu, je 

výbor oprávněn uložit následující kárná opatření: 

      - napomenutí výborem 

      - uveřejnění přestupku v klubovém zpravodaji a napomenutí na členské schůzi 

      - pozastavení členských práv uvedených v 6. odstavci Organizačního řádu klubu      

      Se všemi kárnými opatřeními musí být člen písemně seznámen. Člen má právo 

se do 30-ti dnů proti kárnému opatření odvolat ke kontrolní  

     komisi klubu. Pokud kontrolní  komise kárné opatření potvrdí, toto se stává 

právoplatným. Pokud kontrolní komise kárné opatření pozastaví, 

     rozhodne o kárném opatření s konečnou platností až členská schůze. O svém 

rozhodnutí kontrolní  komise vždy informuje člena 

     a  předsedu klubu nebo člena výboru, který ho zastupuje.  

    Proti rozhodnutí členské schůze není odvolání! 

 



10. HOSPODAŘENÍ KLUBU 

        Pokladník předkládá na výroční členské schůzi zprávu o hospodaření za 

předchozí rok.  

        Hospodaření klubu kontroluje minimálně 1x ročně kontrolní  komise a předkládá 

členské schůzi vyjádření ke zprávě pokladníka 

        o hospodaření. Základními příjmy jsou účelové příspěvky od členů klubu. Výše 

účelových  příspěvků musí být stanovena tak, aby příjmy z nich zajistily minimálně 

základní chod klubu. 

        Dalšími příjmy mohou být sponzorské dary, případně dotace od  příslušného 

KÚ, dotace od ČSCH popř. získané finanční prostředky z pořádání výstav ve vlastní 

režii a ze 

        společenských akcí. 

    11. ZÁNIK KLUBU 

         Klub zanikne, pokud se na tom usnese členská schůze. Souhlas musí vyslovit 

nejméně 80% všech členů klubu. 

         Členská schůze zároveň rozhodne, jak bude naloženo s majetkem klubu.  

         Klub ruší ÚOK chovatelů králíků (ÚOK CHK) a to:  

         - na základě návrhu členské schůze klubu 

         - usnesením ÚOK CHK o sloučení klubu s jiným klubem 

         - usnesením ÚOK CHK, jestliže klub po dobu jednoho roku nevyvíjí žádnou 

činnost a není předpoklad obnovení jeho činnosti 

         Klub zaniká likvidací. Průběh likvidace se řídí zásadami vyplývajícími ze Stanov 

ČSCH a prováděcích předpisů k nim. 

   12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

         Tento Organizační řád klubu Mbh schválila výroční členská schůze v 

Prostějově dne 8.12.2018. Řád nabyl platnosti a účinnosti dnem schválení. 

          

 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


