
 1 

STANOVY  

Klubu chovatelů českých fousků z. s. 

s vyznačením změn 
 Preambule 

Klub chovatelů českých fousků, zapsaný spolek, je občanským sdružením, založeným podle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, které je na základě § 3045 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považováno za spolek podle občanského zákoníku.  

 

Název spolku: Klub chovatelů českých fousků, zapsaný spolek nebo zkráceně KCHČF, z. s.  

Sídlo spolku: Lešanská čp. 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov, 

Korespondenční adresa: v místě bydliště jednatele 

IČO spolku: 492 12 141 

Zapsání spolku: u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 4580, dnem 1. 1. 2014 
  
 

Článek 1  
Základní ustanovení  

1. Klub chovatelů českých fousků, zapsaný spolek (dále jen „KCHČF, z. s.“) je spolkem podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sdružující chovatele, majitele, držitele a příznivce 
psů plemene český fousek.  

2. KCHČF, z. s. pečuje o chov, rozvoj a rozšíření českého fouska doma i v zahraničí, jakož i o 
zvýšení jeho použitelnosti při výkonu myslivosti.  

Článek 2  
Vznik a zánik KCHČF, z. s. 

1. V roce 1896 byl založen Spolek pro ohaře hrubosrsté – český fousek, který byl z moci úřední 
zrušen, jelikož nepřijal jako úřední řeč němčinu.  

2. KCHČF vznikl v roce 1924 z iniciativy tehdejších chovatelů, držitelů a příznivců plemene 
český fousek.  

3. KCHČF, z. s. zanikne, usnese-li se na tom konference KCHČF, z. s., a to 3/4 většinou všech 
přítomných hlasů. V případě zániku spolku také konference KCHČF, z. s. rozhodne o majetku 
spolku. 

Článek 3  
Řádné členství v KCHČF, z. s.  

1. Členem KCHČF, z. s. může být každý chovatel, majitel, držitel nebo příznivec plemene český 
fousek, který je starší 15 let. Osoba mladší 18 let se může stát členem spolku pouze se 
souhlasem svého zákonného zástupce.  

2. Členy přijímá Výbor KCHČF, z. s. na základě písemné přihlášky žadatele a po zaplacení 
členského příspěvku a zápisného. Po rozhodnutí Výboru KCHČF, z. s. o přijetí za člena 
klubu, vydává člen výboru pověřený vedením klubové evidence členů (dále jen „matrika“) 
nově přijatým členům průkaz o členství v KCHČF, z. s. a zaregistruje je do klubové matriky.  

3. Za členství v KCHČF, z. s. je vybírán roční členský příspěvek, jehož výši stanoví Výbor 
KCHČF, z. s.  

4. Členem KCHČF, z. s. se může stát i cizí státní příslušník.  
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5. Členský příspěvek je možno zaplatit na 1-3 roky dopředu.  
6. Členství v KCHČF, z. s. zaniká:  

a) úmrtím člena,  
b) vystoupením člena na základě písemného prohlášení,  
c) nezaplacením členského příspěvku ani do náhradního termínu stanoveného výborem 

klubu, nebo   
d) pravomocným rozhodnutím o vyloučení kárným orgánem KCHČF, z. s.  (viz Kárný 
řád KCHČF, z. s.)  

7. Zanikne-li členství, není nárok na vrácení již zaplaceného členského příspěvku nebo jiné 
vyrovnání. 

 
Článek 4 

Čestné členství v KCHČF, z. s. 

1. Ve výjimečných a odůvodněných případech může konference KCHČF z. s. na návrh Výboru 
KCHČF, z. s. udělit čestné členství v KCHČF, z. s., které je doživotní a bezplatné. 

2. Čestné členství je honorární a lze jej udělit pouze se souhlasem osoby, které je čestné členství 
udělováno. Již uděleného členství se lze písemně vzdát. 

3. Čestné členství je nepřenosné na jinou osobu. 
4. Čestný člen má všechna práva člena s výjimkou práva hlasovacího a volebního. 
5. Vznikem řádného členství v KCHČF, z. s. se čestné členství v KCHČF, z. s. pozastavuje a 

zánikem řádného členství se čestné členství obnovuje. 
 

 Článek 5  
Práva a povinnosti člena KCHČF, z. s.  

1. Člen KCHČF, z. s. má tato základní práva:  
a) zúčastnit se jednání a rozhodování na dílčí členské schůzi územní pobočky,  
b) cestou dílčí členské schůze územní pobočky podávat náměty, dotazy, návrhy, 

připomínky a stížnosti orgánům KCHČF, z. s. 
c) volit delegáty územní pobočky  na konferenci KCHČF a být volen jako delegát 

konference KCHČF, z. s., 
d) být volen do orgánů KCHČF, z. s.,  
e) zúčastnit se všech podniků a akcí pořádaných KCHČF, z. s., 
f) nosit odznak a vyznamenání KCHČF, z. s.,  
g) obdržet klubový zpravodaj.  

2. Člen KCHČF, z. s. má tyto základní povinnosti:  
a) v termínu platit stanovený členský příspěvek,  
b) řídit se usnesením a rozhodnutím orgánů KCHČF, z. s., a tato usnesení a rozhodnutí 

plně respektovat a dodržovat, 
c) aktivně se zúčastnit zušlechťovacího procesu plemene a zachovávat členskou a 

chovatelskou kázeň, dodržovat zápisní řád KCHČF, z. s., a řídit se dalšími obecně 
závaznými normami vážícími se k držení a chovu psů (zejména zákony a vyhlášky 
upravující zájmové chovy, veterinární předpisy, stejně jako normy ČMKJ, ČMKU, 
které KCHČF, z. s. zastřešují),  

d) hlásit příslušnému členu výboru do 14 dnů jakoukoliv změnu, která má vliv na členství 
v KCHČF, z. s. a držení chovného jedince (např. změna adresy trvalého pobytu, změna 
jména nebo příjmení, úhyn nebo vývoz chovného jedince, změnu majitele chovného 
jedince, apod.).  
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 Článek 6  

Orgány KCHČF, z. s.  
1. Orgány KCHČF, z. s. jsou:  

a) konference KCHČF, z. s., která je nejvyšším orgánem klubu a má působnost členské 
schůze,  

b) výbor KCHČF, z. s., který je statutárním a výkonným orgánem klubu a 
c) dozorčí rada KCHČF, z. s., která je kontrolním orgánem klubu.  

2. Volební období orgánů KCHČF je 5 let. 
3. Vyskytne-li se v průběhu volebního období taková mimořádná situace (např. nouzový 

stav, zvláštní epidemiologická opatření a tak podobně), která brání svolání a 

uskutečnění dílčích členských schůzí oblastní pobočky pro volby delegátů konference, 

může výbor KCHČF, z. s.  

po souhlasu 5/7 výborů  oblastních poboček rozhodnout o prodloužení volebního období 

o jeden rok. 

4. V případě trvání takové mimořádná situace (např. nouzový stav, zvláštní 

epidemiologická opatření a tak podobně), lze rozhodnutí podle odstavce 3 přijmout 

opakovaně. 

5. KCHČF zřizuje za účelem užšího styku mezi členy oblastní pobočky, které nahrazují dílčí 
členskou schůzi členů.  

6. Činnost těchto orgánů KCHČF, z. s. je podrobně upravena těmito stanovami a Organizačním 
řádem KCHČF, z. s. 

7. V případě prodloužení volebního období podle odstavce 3 nebo 4 platí prodloužení 

volebního období pro všechny orgány KCHČF z. s. 

 
Článek 7 

Jednání jménem spolku 

1. Jménem KCHČF, z. s. jedná předseda, místopředseda anebo jednatel, přitom každý z nich 
může jednat samostatně.  

2. Popřípadě může jménem KCHČF, z. s. jednat jiná další pověřená osoba, a to na základě 
písemné plné moci podepsané nejméně dvěma osobami oprávněnými samostatně jednat 
jménem KCHČF, z. s.  

 
Článek 8 

 Konference KCHČF, z. s. 

1. Konference KCHČF, z. s. je shromážděním delegátů oblastních poboček zvolených na dílčí 
členské schůzi oblastní pobočky a je nejvyšším orgánem klubu. 

2. Koná se každých pět let a je povinnosti výboru klubu ji v tomto termínu svolat, nebrání-li 

tomu mimořádné okolnosti specifikované v článku 6.  
3. Počet delegátů Konference KCHČF, z. s. s hlasem rozhodujícím stanoví výbor klubu, na 

základě počtu členů pobočky k 31. 12. roku předcházejícímu roku, v němž se konference koná 
a to tak, že na každých i započatých 20 členů pobočky je jeden delegát. 

4. Delegáty s hlasem rozhodujícím a dva náhradníky volí pobočky klubu na dobu 5. let (tzv. 
dlouhodobý mandát). 

5. Zanikne-li členství zvoleného delegáta konference v klubu nebo přestal-li delegát působit 
v pobočce, v níž byl delegátem Konference KCHČF, z. s. zvolen, zanikne jeho právo být 
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delegátem a nahradí jej náhradník zvolený pobočkou delegáta konference, jehož členství 
zaniklo nebo v níž delegát dříve působil. 

6. V případě, zániku členství více delegátů nebo náhradníků jmenuje nového delegáta 
neprodleně výbor pobočky, v níž byl delegát nebo náhradník zvolen. Jmenování podléhá 
následnému schválení nejbližší příští dílčí členské schůze oblastní pobočky, v níž byl původní 
delegát nebo náhradník zvolen. 

7. Konference KCHČF, z. s. musí být svolána písemnými pozvánkami (předáním Delegačního 
lístku) nejméně 10 dnů předem. 

8. Konference KCHČF, z. s. se zúčastní delegáti, zvolení na členských schůzích poboček, 
funkcionáři klubu a pozvaní hosté. 

9. Konference KCHČF, z. s. je schopná usnášet se, jsou-li přítomny alespoň tři čtvrtiny všech 
delegátů s hlasem rozhodujícím. Není-li v době zahájení konference přítomen stanovený 
počet delegátů je jednu hodinu po zahájení Konference KCHČF schopna usnášet se, je-li 
přítomna nejméně polovina delegátů s hlasem rozhodujícím.  

10. Do působnosti konference náleží:  
a) volit pracovní předsednictvo konference, mandátovou komisi, volební komisi a komisi 

pro zpracování návrhu usnesení, a to z řad řádných delegátů konference,  
b) projednat a schválit zprávu výboru klubu za uplynulé volební období,  
c) volit na pět roků výbor klubu a dozorčí radu klubu. Členové volených orgánů klubu 

mohou být voleni z kandidátů navržených jednotlivými pobočkami nebo z řádných 
delegátů konference;, 

d) volba výboru klubu se provádí tajným hlasováním delegátů konference postupně na 
jednotlivé funkce členů výboru (předseda, místopředseda, jednatel, hlavní poradce 
chovu, zástupce hlavního poradce chovu, ekonom, matrikář, výcvikář a tiskový 
referent). 

e) volba dozorčí rady klubu se provádí tajným hlasováním delegátů konference tak, že 
z navržených kandidátů do dozorčí rady klubu vzešlých z nominace jednotlivých 
poboček a doplněných z řad delegátů konference na volební lístek, zvolí delegát 
nejvýše tři kandidáty, zbývající kandidáty zřetelně přeškrtne; tři zvolení členové 
dozorčí rady zvolí ze svého středu jednoho za předsedu dozorčí rady, 

f) podrobnosti voleb stanoví volební řád, 
g) schvalovat stanovy nebo jejich změny, organizační řád nebo jeho změny, kárný řád 

nebo jeho změny, případně změnu názvu spolku, 
h) stanovit základní cíle pro činnost Výboru KCHČF, z. s.  na příští volební období,  

11. O jednání konference musí být pořízen zápis, který podepisuje předseda a jednatel výboru 
klubu. 

12. Zvolená komise pro zpracování návrhu usnesení  zpracuje na základě jednání Konference 
KCHČF, z. s. usnesení, které podepisuje předseda návrhové komise a všichni její členové. 
Z usnesení lze následně pro jednání se státními orgány zpracovat opis nebo výpis. 

13. Rozhodnutí podle odst. 10 písmeno g) může přijmout Konference KCHČF, z. s. i 
korespondenčním způsobem. Pro korespondenční způsob hlasování platí, že návrh byl přijat, 
hlasovala-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina všech delegátů. Přehled o výsledku hlasování 
vede jednatel a do 15 dnů od ukončení hlasování zveřejní výsledek hlasování na webových 
stránkách KCHČF, z. s. 

 

Článek 9 
Mimořádná konference KCHČF, z. s. 
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1. Nemůže-li Konference KCHČF, z. s. rozhodnout korespondenčně a je-li nutné ve věci 
rozhodnout, může Výbor KCHČF, z. s. rozhodnout o svolání mimořádné konference. 

2. Výbor KCHČF, z. s. musí rozhodnout o svolání mimořádné konference také,  
a) požádá-li o její svolání dozorčí rada nebo  
b) požádají-li o svolání nejméně čtyři dílčí členské schůze oblastních poboček, 

přičemž počet členů těchto poboček musí přesáhnout 50% z celkového počtu 
členů klubu podle seznamu členů pro dílčí členské schůze.  

3. V takovém případě musí být konference svolána nejpozději po následujících dílčích 
členských schůzích oblastních poboček, kdy o svolání požádala dozorčí rada klubu nebo čtvrtá 
oblastní pobočka svým usnesením. 

4. Pro jednání Mimořádné konference KCHČF, z. s. svolané podle odstavce 1 nebo 2 se použijí 
delegáti nebo jejich náhradníci zvolení jako delegáti předcházející Konference KCHČF, z. s. 

5. Mimořádná konference KCHČF, z. s. má stejnou působnost jako konference KCHČF, je-li 
však svolána podle odstavce 2, může rozhodnout i o odvolání Výboru KCHČF, z. s. nebo 
Dozorčí rady KCHČF, z. s. 

6. Pro svolání a jednání Mimořádné konference KCHČF, z. s. platí ustanovení jako pro svolání 
a jednání Konference KCHČF, z. s., s výjimkou hlasování o odvolání Výboru KCHČF, z. s. 
nebo Dozorčí rady KCHČF, z. s., které lze realizovat jen tehdy, jsou-li přítomny nejméně tři 
čtvrtiny delegátů s hlasem rozhodujícím. 

 
Článek 10 

Výbor KCHČF, z. s. 

1. Výbor KCHČF, z. s. je statutárním a výkonným orgánem spolku. 
2. Jménem Výboru KCHČF, z. s. jedná předseda, místopředseda anebo jednatel, přičemž každý 

jedná samostatně. Popřípadě může jménem Výboru KCHČF, z. s. jednat jiný další pověřený 
člen výboru, a to na základě plné moci podepsané nejméně dvěma osobami oprávněnými 
samostatně jednat jménem KCHČF, z. s.   

3. Výbor KCHČF, z. s. má 9 funkcionářů. 
4. Složení výboru KCHČF: předseda, místopředseda, jednatel, hlavní poradce chovu, zástupce 

hlavního poradce chovu, ekonom, matrikář, výcvikář a tiskový referent, které jmenovitě na 
konkrétní funkci volí konference KCHČF, z. s.,.  

5. Funkce ve výboru nemohou být slučovány. 
6. Výbor KCHČF, z. s.  řídí činnost KCHČF, z. s. v období mezi konferencemi a přijímá 

jakákoliv opatření, směřující ke splnění usnesení konference. 
7. Při nečinnosti člena výboru, při porušení normativů KCHČF a při opětovném neplnění 

povinností člena výboru, může výbor rozhodnout o odvolání člena z výboru a funkce. Při 
hlasování o odvolání člena výboru se uplatní pravidlo 3/4 všech hlasů členů výboru. 

8. V případě, že se člen výboru vzdá funkce, je výborem z funkce odvolán nebo zanikne-li mu 
členství podle stanov, musí výbor do konce volebního období kooptovat do výboru jiného 
člena KCHČF a pověřit jej agendou odstoupivšího člena nebo člena odvolaného výborem 
klubu. Při kooptaci nového člena může výbor upřednostnit vhodného kandidáta z oblastní 
pobočky, z níž byl člen, jehož členství ve výboru nebo klubu zaniklo. 

9. Schůze výboru svolává předseda klubu dle potřeby, kromě členů výboru se schůze výboru 
účastní členové Dozorčí rady, a mohou se zúčastnit i předsedové oblastních poboček, pokud 
nemá pobočka zastoupení ve výboru klubu. 
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10. Písemné pozvánky na schůze zasílá jednatel tak, aby byly doručeny nejméně 8 dnů předem; 
za písemnou pozvánku se považuje i pozvánka zaslaná prostřednictvím elektronických 
komunikačních prostředků.  

11. Výbor KCHČF, z. s. při své činnosti 
a) přijímá do evidence členy klubu, 
b) plánuje činnost klubu a finanční rozpočet klubu, 
c) podává návrhy na myslivecká vyznamenání, 
d) jmenuje a odvolává oblastní poradce chovu ČF, 
e) schvaluje čekatele na funkci rozhodčích z exteriéru, 
f) projednává a schvaluje návrhy chovatelské rady, včetně změn Zápisního řádu KCHČF, 

z. s., a sazebníků úkonů podle zápisního řádu, 
g) stanoví výši členského příspěvku, 
h) svolává nejméně jednou ročně dílčí členské schůze oblastních poboček, 
i) v určených termínech podle stanov svolává Konferenci KCHČF, nemůže-li 

rozhodnout korespondenčním způsobem, a na konci volebního období připraví a 
svolává volební konferenci klubu  

j) organizuje klubové akce, včetně MFH, MDrK, MJD, klubových a speciálních výstav,  
k) připravuje na funkční období výboru klubu motivační program jak pro oblast chovu, 

tak i výkonu (motivační program – představuje organizační, finanční, materiálovou i 
jinou podporu chovatele nebo vůdce v případě realizace zájmů KCHČF, z. s. v oblasti 
chovu nebo výkonu.) 

l) činí další nutné úkoly, které jsou potřebné k řádné činnosti klubu. 
12. Výbor klubu může podle potřeby zřídit další komisi nebo komise, platné pouze pro dané 

funkční období. 
13. Výbor se při svém jednání usnáší prostou většinou hlasů, je-li přítomna nadpoloviční většina 
členů.  

14. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. S výjimkou hlasování o odvolání člena 
výboru z funkce.    

15. Ze schůzí výboru pořizuje jednatel zápisy, které zasílá všem členům výboru a chovatelské 
rady, členům DR a všem předsedům oblastních poboček, kteří nejsou zároveň členy výboru.   

16. V případě časové nutnosti řešení mimořádných problémů, může výbor projednat tyto 
požadavky formou elektronické pošty, přičemž rozhodnutí výboru a také všechna stanoviska 
členů výboru budou uložena u jednatele klubu. 

17. Rozsah povinností členů výboru stanoví organizační řád.   
 

Článek 11 
Dozorčí rada KCHČF, z. s. 

1. Členy dozorčí rady jsou předseda a dva členové zvolení konferencí klubu. 
2. Vzdá-li se některý člen dozorčí rady funkce nebo zanikne-li jeho členství podle stanov, je 

oprávněna dozorčí rada kooptovat na uvolněné místo nového člena z řad členů KCHČF, z. s. 
Při kooptaci nového člena může DR upřednostnit vhodného kandidáta z oblastní pobočky, 
z níž byl člen, jehož členství v dozorčí radě nebo klubu zaniklo. 

3. Řídí se přiměřeně platnými předpisy pro činnost kontrolních orgánů ČMMJ a právním řádem.  
4. Kontroluje činnost výboru klubu v souladu s platnými řídícími dokumenty klubu, ve všech 

oblastech činnosti a na základě zjištěných nedostatků doporučuje výboru klubu opatření na 
jejich odstranění 
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5. V případě opakování nebo přetrvávání zjištěných nedostatků je DR oprávněna požádat Výbor 
KCHČF z. s. o svolání mimořádné konference a výbor klubu tuto musí svolat nejpozději po 
následujících dílčích členských schůzích oblastních poboček. 

6. Schůze DR jsou svolávány předsedou DR podle potřeby. Ze schůzí a činnosti DR jsou 
pořizovány zápisy, které jsou zasílány jednateli klubu k projednání na schůzi výboru klubu.  

7. Předseda DR se účastní pravidelně jednání výboru klubu, ostatní členové podle potřeby nebo 
na žádost předsedy DR. Účastní-li se předseda DR nebo členové DR jednání výboru, mají 
vždy pouze hlas poradní. 

 

Článek 12 
Kárná komise KCHČF, z. s. 

1.  KCHČF, z. s. nemá stálou kárnou komisi. 
2. Oznámení o kárných proviněních shromažďuje a prověřuje zpravidla místopředseda Výboru 

KCHČF, z. s. nebo jiný člen výboru pověřený vedením kárné agendy. 
3. Zjistí-li při prověřování kárného oznámení nebo kárného provinění skutečnosti odůvodňující 

zahájení kárného řízení, jmenuje Výbor KCHČF, z. s. na jeho návrh kárnou komisi z řad členů 
KCHČF, z. s., tak, aby byla vyloučena možnost podjatosti členů kárné komise vůči 
podezřelému z kárného (disciplinárního řízení). 

4. Ad hoc jmenovaná kárná komise je nejméně tříčlenná, vždy musí mít lichý počet členů. Za 
svoji činnosti je odpovědná Výboru KCHČF, z. s. 

5. Při své činnosti se kárná komise řídí Kárným řádem KCHČF, z. s. schváleným konferencí 
KCHČF z. s. a právními předpisy upravující procesní postupy při řízení (zejména správní řád). 

6. Členem kárné komise může být jmenován pouze člen KCHČF, z. s., který je starší 21 let a je 
nejméně 5 let nepřetržitě členem KCHČF, z. s. 

 

Článek 13 
Dílčí členské schůze oblastních poboček KCHČF, z. s. 

1. Za účelem lepší spolupráce a informovanosti s členskou základnou a pro lepší řízení a 
kontrolu chovu jsou zřízeny oblastní pobočky podle oblastí, v členění podle bývalého 
krajského členění platného do roku 1990 a je to 7 poboček – Jihočeská, Západočeská, 
Severočeská, Východočeská, Středočeská (přičemž hlavní město Praha je součásti 
Středočeské pobočky), Jihomoravská a Severomoravská. 

2. Oblastní pobočka nemá právní osobnost. 
3. Dílčí členskou schůzi oblastní pobočky svolává písemně výbor oblastní pobočky. Za 

písemné svolání dílčí členské schůze oblastní pobočky se považuje i zveřejnění místa, data 
a hodiny konání dílčí členské schůze oblastní pobočky ve zpravodaji KCHČF, z. s. a na 
webových stránkách klubu. 

4. Dílčí členská schůze oblastní pobočky je usnášeníschopná, je-li přítomno v době zahájení 
členské schůze alespoň 50% členů evidovaných v oblastní pobočce. Jestliže se ve stanovený 
začátek členské schůze dostaví menší počet členů než 50%, je po uplynutí 30 minut dílčí 
členská schůze schopna jednat a oprávněna k přijetí usnesení i při účasti nižšího počtu členů. 

5. Činnost oblastní pobočky řídí výbor oblastní pobočky, volený na dílčí členské schůzi 
oblastní pobočky na období pěti let. 

6. Ve všech pobočkách je organizován systém okresních důvěrníků, jejichž práva a povinnosti 
vyplývají ze Zápisního řádu KCHČF, z. s. 

7. Podrobnosti činnosti pobočky určuje Organizační řád KCHČF, z. s.  
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Článek 14 
Výbor oblastní pobočky KCHČF, z. s. 

 

1. Počet členů výboru stanoví dílčí členská schůze oblastní pobočky, která výbor oblastní 
pobočky volí nebo odvolává. Výbor oblastní pobočky musí mít nejméně tři členy. 

2. Volební období výboru oblastní pobočky je shodné s volebním obdobím ostatních orgánu 
klubu, tedy 5 let.  

3. Zanikne-li členství všech členů výboru oblastní pobočky nebo vyvstane-li potřeba zvolit nový 
výbor oblastní pobočky, protože stávající členové se své funkce vzdali, funkční období nově 
zvoleného výboru oblastní pobočky zanikne ve stejné době, jako by zaniklo původnímu 
výboru oblastní pobočky 

4. Zanikne-li členství člena výboru oblastní pobočky nebo vzdá-li se člen výboru pobočky 
funkce nebo zanikne-li členství člena výboru oblastní pobočky podle stanov, je oprávněn 
výbor oblastní pobočky kooptovat do konce volebního období člena z řad členů KCHČF, 
kooptování podléhá následnému schválení nejbližší příští dílčí členské schůzi oblastní 
pobočky. 

5. Výbor oblastní pobočky řídí činnost v pobočce, organizuje ověření loveckých vlastností 
v oblastní pobočce a plní další úkoly stanovené orgány KCHČF. Při plnění úkolů KCHČF je 
vázán právními předpisy a předpisy KCHČF. 

6. Podrobnosti činnosti výboru oblastní pobočky stanoví organizační řád. 
 

Článek 14  
Hospodářské zajištění  

1. KCHČF, z. s. hospodaří podle předem schváleného rozpočtu na kalendářní rok.  
2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, dotace, dary, příjmy ze všech akcí pořádaných 

KCHČF, z. s. i když na ně klub nepřispívá a případně další příjmy.  
 

Článek 15 
      Ustanovení článku 8 odst. 4 těchto stanov se použije poprvé na delegáty zvolené na Konferenci 
KCHČF, z. s. konanou dne 3. dubna 2016, byť byli zvoleni podle Stanov KCHČF, o. s. platných od 
2. dubna 2011 a vzatých na vědomí Ministerstvem vnitra dne 12. 5. 2011. 

 
Článek 16  

Platnost stanov 
Tyto stanovy byly přijaty usnesením konference KCHČF, z. s. dne 3. 4. 2016 v Perknově a 

nahrazují Stanovy KCHČF, o. s. schválené konferenci dne 2. dubna  2011. 
 
Změna stanov byla provedena korespondenčním hlasováním delegátů konference v březnu 

2021. 

 
 

Jednatel KCHČF, z. s.                                                        Předseda KCHČF, z. s, 
Mgr. Jaroslav Rataj v. r.                                                            Josef Tinka v. r. 
 

 


