
1. Všeobecná ustanovení
1. Klub tibetské dogy ČR, z.s. (KTD ČR, z.s.) je spolkem, a tedy je samosprávným a
dobrovolným svazkem členů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. a umožňuje  sdružovat
se všem zájemcům o chov tibetské dogy (TD) na území ČR.
2.  KTD ČR, z.s. má sídlo: Na Štěpnici 115, Horní Bučice, 285 71  Vrdy.
3.  KTD ČR,  z.s.  je  členem Mezinárodní  kynologické  federace  (FCI)  prostřednictvím
zastřešující  organizace  a  jeho  hlavním  cílem  je  rozšírení  chovu  a  zušlechťování
plemene TD.
4. KTD ČR, z.s. má plnou právní subjektivitu s právem nabývat a zavazovat se svým
jménem.  Je  registrován  Ministerstvem  vnitra  ČR  pod  č.j.  II/S-OS/1-2469-94-R  ve
smyslu zákona 89/2012 Sb.  a sdružuje všechny zájemce o chov.
5. KTD ČR, z.s. je členem Českomoravské kynologické unie (ČMKU) a řídí se předpisy
FCI.

2. Předmět činnosti KTD ČR
Chovatelská, odborná, společenská, ochranářská a jiná klubová činnost zaměřená na
plemeno  tibetská  doga  (TD),  a  to  jak  v  rámci  působnosti  pro  celou  ČR,  tak  i  ve
spolupráci se subjekty podobného zaměření v zahraničí.

Jedná se o:
a)  Aktivní  odbornou činnost  chovatelského charakteru směřující  ke  zvýšení  kvality
chovu
b) Opatření k ochraně zvířat a životního prostředí
c) Opatření k všestrannému rozvoji a ochraně plemene TD obecně
d) Zvyšování odbornosti členů
e)  Chovatelům,  členům  i  nečlenům  KTD  ČR,  z.s.  zajištění  chovatelského  servisu
nezbytného k vedení chovu
f) Propagaci plemene tibetská doga
g)  Organizaci  výstav  a  bonitací,  vzdělávacích  a  společenskýách  akcí,  pravidelné
publikace  odborných  i  zájmových  materiálů  formou  Zpravodaje,  případně  formou
publikací v jiných periodicích a na internetu.

3. Členství – podmínky
a) Členem KTD ČR, z.s. se může stát každý občan ČR i cizí státní příslušník starší 15 let,
pokud  předloží  prihlášku  do  klubu,  jeho  přijetí  je  projednáno  a  odsouhlaseno
výborem KTD ČR, z.s. a uhradí členský příspěvek.
b)  Výbor  klubu  může  udělit  čestné  členství  osobám,  které  se  zasloužily  o  chov
tibetských dog u nás i ve světě.
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c)  Na  základě  indiviuální  žádosti  lze  rozhodnout  výborem  o  společném  členství
manželů.

3.1. Práva členů
1. Účastnit se jednání na členských schůzích.
2. Volit a být volen do orgánů KTD ČR, z.s., pokud dosáhne věku 18 let. Cizí státní
příslušník nemůže být volen do orgánů klubu
3. Podávat návrhy a stížnosti orgánům klubu.
4. Účastnit se dle možností klubových akcí.

3.2. Povinnosti členů
1. Dodržovat stanovy KTD ČR, z.s., chovatelský řád.
2. Plnit úkoly vyplývající z členství a funkcí v KTD ČR, z.s.
3. Zaplatit členský příspěvek do konce února kalendářního roku a řídit se ustanovení
čl. 3.2. bodu 1.
4. Jednateli KTD ČR, z.s. nahlásit veškeré změny mající vliv na členství v KTD ČR, z.s.
5.  Zdržet  se  činnosti,  která  by  poškodila  dobré  jméno KTD ČR,  z.s.  a  jeho  členů.
Nepoškozovat dobré jméno ČMKU a FCI.
6. Plnit usnesení KTD ČR, z.s.
7. Řídit se platným chovatelským řádem.Dodržovat zákon, právní normy a předpisy
sledující ochranu životního prostředí a ochranu zvířat.
9.  Podrobit  se  požadavku  zákazu  prodeje  jedinců  plemene  tibetská  doga
prostřednictvím obchodních organizací nebo jednotlivých obchodníků. Neprodukovat
štěňata TD bez průkazu původu.
10. Dát souhlas s kontrolou vrhu, a to po předchozím oznámení kontroly poradcem
chovu.
11. V případě dluhů člena vůči KTD ČR nebude tomuto členovi poskytován klubem
servis (krycí listy, zpravodaj).

4. Zánik členství
1. Písemným odhlášením.
2. Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě.
3. Úmrtím člena.
4. Vyloučením z KTD ČR.
5. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení již zaplaceného členského příspěvku.

5. Organizační struktura
1. Členská schůze (ČS)
2. Výbor KTD ČR, z.s. (výbor)
3. Revizní a kárná komise
4. Zpravodaj KTD ČR
5. Webová stránka

5.1. Členská schůze



a) Členská schůze je nejvyšším orgánem KTD ČR, z.s.
b) Řádná ČS je svolávána výborem KTD ČR, z.s. prezentací ve Zpravodaji   nebo na
webové stránce, a to nejméně 30 dní předem. 
c) Mimorádná ČS je svolávána výborem KTD ČR, z.s. písemně, a to dopisem nebo e-
mailem nejméně 15 dní předem.
d) Koná se 1x ročně v důstojném prostředí. Požádá-li o to ze zvlášť závažných důvodů
písemnou formou 1/3  všech registrovaných členů,  může  být  svolána  i  mimo tuto
dobu.
e) ČS volí pro další volební období výbor klubu, revizní a kárnou komisi, 2 náhradníky
výboru a 1 náhradníka revizní komise.
f)  Schvaluje finanční  rozpočet,  výsledky hospodaření  KTD ČR, z.s.,  zprávu revizní  a
kárné komise a zprávy jednotlivých funkcionářů klubu.
g)  Členská  schůze  schvaluje  svá  rozhodnutí  hlasováním,  platné  je  to,  které  je
schváleno nadpoloviční většinou na schůzi  přítomných členů, každý člen má jeden
hlas.
h) Odvolává členy výboru a ostatních orgánů klubu, včetně členů revizní (kontrolní)
komise.
i) Schvaluje základní normy klubu.
j) Schvaluje nebo ruší návrhy výboru, kárná opatření vůči členům.
k) Schvaluje způsob hlasování ČS – veřejné, tajné.
l)  Volby  do orgánů  klubu  jsou platné,  účastní-li  se  hlasování  nadpoloviční  většina
členů přítomných na schůzi, .
m) Je nejvyšším odvolacím orgánem pro udělené kárné opatření.

5.2. Výbor klubu (předsednictvo)
a. Je volen členskou schůzí klubu v počtu 5 členů na dobu 5 let.
b. Výbor klubu svolává předseda nebo jednatel.
c. Řídí činnost klubu mezi dvěma členskými schůzemi.
d. Prostřednictvím pověřených funkcionářů vede evidenci členské základny, kterou
neustále  doplňuje.  Při  této  činnosti  dodržuje  zákon  č.  101/2000  Sb.  O  ochraně
osobních údajů.
e.  Členům klubu poskytuje informace publikované ve Zpravodaji  KTD ČR, z.s.  a na
webových stránkách klubu.
f. Schvaluje a dále rozpracovává opatření navržená revizní a kárnou komisí.
g. Za svou činnost je odpovědný členské základně.
h. Řídí činnost odborných orgánů klubu, jsou-li tyto klubem zřízeny.
i. Schůzí výboru KTD ČR se může zúčastnit i předseda revizní komise.
j. Ukládá kárná opatření na základě šetření a doporučení RKK.

5.2.1. Zastupitelnost členů výboru
Zastupitelnost  členů  výboru  je  vzájemná podle  předchozího  rozhodnutí.  Předseda
klubu je vždy zastupován jednatelem anebo poradcem chovu, a to vždy, nastane-li
překážka pro výkon funkce z vyšší moci. O zastoupení je vždy proveden zápis a s tímto
zastoupením je seznámen výbor na nejbližším zasedání.



5.3. Revizní a kárná komise
a. Revizní a kárná komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí klubu na dobu 5 let.
Ze svého středu volí předsedu.
b. Sleduje dodržování stanov, ostatních vnitřních předpisů a usnesení klubu.
c. Kontroluje plnění usnesení členské schůze a výboru klubu.
d. Informuje výbor o každém členovi, který porušil členské povinnosti.
e. O své činnosti podává 1x ročně zprávu, kterou předloží výboru a ČS.
f. Veškeré kontroly podloží zápisem.
g. Provádí kontrolu hospodaření klubu, a to nejméně 1x ročně, nejpozději do 28.2.
následujícího roku. O výsledcích této kontroly písemně informuje předsedu klubu, a
to do 30 dní od kontroly. S výsledkem kontroly seznámí členy prostřednictvím tiskové
zprávy v klubovém časopise a na webové stránce.
h. Předseda RKK má právo účastnit se zasedání výboru.
i. Řeší přestupky členů KTD ČR proti normám vydaným klubem (stanovy, chovatelský
řád).
j. RKK svolává její předseda podle potřeby.
k. Ze svého jednání zpracovává zápis, ve kterém je uvedeno, koho se jednání týká, z
jakého důvodu je jednání vedeno (která z norem byla porušena), vyhodnocení důkazů
a návrh na řešení (postih).
l. S uloženým postihem seznamuje výbor KTD ČR, z.s., který je odvolacím orgánem
RKK v prvním stupni.

5.4. Zpravodaj KTD 
a. Je vydáván minimálně jednou ročně
b. Členům je zasílán buď v tištěné formě anebo elektronicky.

5.5. Webová stránka
a. Webovou stránku spravuje webmaster určený výborem klubu.
b. Na webové stránce jsou informace pravidelně aktualizovány.
c. Je zde uveřejněn seznam členů – jméno, příjmení a členské číslo členů Klubu
 po jejich souhlasu (přihláška do Klubu).

6. Členové výboru klubu
a. Funkce volených orgánů jsou čestné.
b. Členové výboru jsou odvolatelní v odůvodněných případech, a to členskou schůzí.
c. Během volebního období mohou být členové do výboru kooptováni pouze z řad
náhradníků zvolených členskou schůzí v době voleb výboru.
d. V případě ukončení funkce člena výboru nebo revizní komise dochází ke kooptaci
na nejbližší výborové schůzi,  kdy odstupující člen výboru předá veškeré písemnosti
spojené s výkonem funkce určenému členu výboru nebo kooptovanému nástupci.
e.  Ukončení  práce  ve  výboru  nebo  revizní  komisi  musí  odstupující  člen  oznámit
písemnou  formou  předsedovi  nebo  jednateli.  Oslovený  člen  výboru  učiní  takové
opatření, aby byl neprodleně svolán výbor KTD ČR, z.s. V termínu svolání výboru se po



vzájemné dohodě vyjde v  maximální  míře  vstříc  termínu určenému odstupujícímu
členu výboru, a to maximálně do 30 dnů.

6.1. Předseda
a. Jedná jménem klubu.
b.  Mezi  zasedáním  výboru  klubu  vyřizuje  naléhavé  úkoly,  a  to  ve  spolupráci  s
jednatelem klubu nebo ostatními funkcionáři klubu.
c. Svolává zasedání výboru klubu.
d. Dbá na řádné plnění úkolů a tyto kontroluje.
f. Podepisuje společně s jednatelem písemnosti zásadní povahy.
g. Podává zprávu o činnosti klubu členské schůzi.
h. Účastní se jednání valné hromady ČMKU
i. Schvaluje společně s jednatelem a poradcem chovu zápis z členské schůze.
j. Účastní se bonitace jako člen bonitační komise nebo určí náhradníka, člena klubu.
k.  Odpovídá  společně  s  pokladníkem  za  hospodaření  klubu,  je  garantem kontroly
hospodaření, kterou provádí RK klubu v souladu se stanovami. O výsledcích kontroly
informuje výbor a členskou základnu. Dále navrhuje opatření vedoucí k odstranění
zjištěných nedostatků.
l. Ve spolupráci s výborem klubu zpracovává plán klubových výstav a bonitací.
m. Společně s poradcem chovu odpovídá za kulturní, důstojné a bezpečné prostředí
pro provádění výstav a bonitací.

6.2. Jednatel, místopředseda
a. Jedná jménem klubu společně s předsedou.
b. Vyhotovuje zápisy z jednání výboru klubu a členských schůzí.
c. Vede evidenci korespondence a zodpovídá za její včasné vyřízení.
d. Účastní se jako člen bonitační komise bonitací nebo určí náhradníka, člena klubu.
e. Schvaluje společně s výborem klubu zápis z členské schůze.
f. Účastní se jednání valné hromady ČMKU.
g. Ve spolupráci s výborem klubu zpracovává plán klubových výstav a bonitací.
h. Zpracovává a zajišťuje podklady pro vydání Zpravodaje.
i. Koordinuje přípravu vydání Zpravodaje a jeho distribuci.
j. Zveřejňuje výsledky výstav zaslané členy výboru nebo členy klubu  ve Zpravodaji a
na webové stránce.

6.3. Poradce chovu
a.  Vede  evidenci  chovných  psů  a  fen,  při  evidenci  dbá  na  dodržování  zákona  č.
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
b. Odpovídá za hlavní poslání KTD ČR, a to zkvalitňování chovu.
c. Spolupracuje s plemennou knihou ČMKU a jinými kluby u nás i v zahraničí.
d.  Doporučuje  vhodnou  volbu  krycích  psů  a  radí  začínajícím  chovatelům,  o  své
činnosti  pravidelně  informuje  výbor  klubu  a  členskou  základnu  ve  Zpravodaji,  na
webové stránce a na schůzi klubu.
e. Účastní se jako člen bonitační komise bonitace.



f. Ve spolupráci s výborem klubu zpracovává plán klubových výstav a bonitací.
g.  Vede  přehled  o  účastnících  bonitací  TD  a  má  tyto  podklady  připravené  ke
zveřejnění.
h.  Soustřeďuje zaslané podklady a kontroluje podmínky pro udělení titulu Klubový
šampion.
i.  Společně  s  předsedou a  jednatelem odpovídá  za  kulturní,  důstojné  a  bezpečné
prostředí pro provádění výstav a bonitací.
j. Schvaluje společně s výborem klubu zápis z členské schůze.
k.  Vede evidenci  závažných onemocnění  a úrazů,  pokud tyto majitelé a chovatelé
nahlásí.

6.4. Pokladník
a. Vede finanční hspodaření klubu, vypracovává finanční plán.
b. Zodpovídá za dodržování předpisů a pokynů v oblasti finančního hospodaření.
c. Vede pokladní knihu, vystavuje příjmové a výdajové doklady.
d. Zařízuje otevření bankovního účtu u peněžního ústavu.
e.  Zodpovídá  za  pokladní  hotovost,  zodpovídá  za  řádné  uložení  všech  finančních
dokladů.
f. Má hmotnou zodpovědnost za svěřené finanční prostředky.
g.  Vždy do 31.  ledna běžného roku vypracuje  roční  uzávěrku a společně s  novým
rozpočtem předkládá ke schválení výboru klubu a ČS.
h.  Vede  evidenci  všech  členů  klubu,  a  to  prostřednictvím  evidence  členských
příspěvků, při evidenci dbá na dodržování zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních
údajů.
i. Má přehled o finančním stavu, který na požádání předkládá, navrhne RK termín na
provedení kontroly hospodaření, a to tak, aby kontrola byla provedena nejpozději k
28.2. následujícího roku.

6.5. Člen výboru
a. Zpracovává a zajišťuje podklady pro vydání Zpravodaje.
b. Snaží se o publicitu plemene a zprávy o něm i v jiných periodikách.
c. Aktivně se účastní práce výboru klubu, příprav výstav.

7. Ekonomika
KTD ČR, z.s. je nevýdělečný, jeho ekonomika se řídí předem zpracovaným rozpočtem,
který na každý rok schvaluje ČS klubu.

7.1. Zdrojem příjmu jsou:
a. Členské příspěvky
b. Příjmy od majitelů chovných jedinců
c. Podíl z vydaných průkazů původu
d. Dotace, subvence a dary od sponzorů
e. Příjmy z prezentace chovatele na webových stránkách a ve zpravodaji
f. Příjmy z prezentaci firmy na webových stránkách a ve zpravodaji



g. Dispoziční  právo k finančním prostředkům a majetku klubu má předseda klubu,
který může toto právo delegovat na pokladníka, jednatele nebo poradce chovu
h. V případě zrušení klubu rozhodne o naložení s jeho majetkem členská schůze KTD
ČR, z.s. 
i. Pokuty plynoucí z chovatelského řádu
j. Příjem z klubových výstav, bonitací a svodů mladých

8. Náklady klubu
a. Náklady na vydávání klubového Zpravodaje
b. Náklady na pořádání klubových akcí (výstav, bonitací, členských schůzí)
c. Náklady potřebné na činnost výboru klubu (poštovné, papíry, obálky, tisk složenek,
telefony)
d.  Náklady  spojené  s  odměnou  posuzovateli  při  bonitacích  a  výstavách  (vyjma
individuálních bonitací, kde celé náklady hradí chovatel bonitovaného zvířete)
e. Náklady spojené s registrací a provozem domény a webových stránek
f. Odvody ČMKU
g. Jiné náklady spojené s činností klubu (právní zastupování, překlad standardu FCI
aj.), a to na základě rozhodnutí výboru KTD ČR, z.s.

9. Závěrečná ustanovení
1. Normy klubu musí být v souladu s předpisy ČMKU a FCI
2. Platnost takto změněných stanov se vyhlašuje ke dni schválení ČS KTD ČR, z.s., a to
ke dni 12.9.2015


