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Článek 1 
Vznik, název a sídlo 
1. Název spolku zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 
2. Sídlo spolku je na adrese: Dětská 128/9, 100 00 Praha 10 
3. Spolek vykonává kynologickou činnost v souladu s cíli a posláními FCI a právními 

předpisy České republiky.  
 
Článek 2 
Právní postavení 
1. Dog Dancing Club Czech Republic (dále jen "Klub") je otevřeným dobrovolným 

sportovním a zájmovým spolkem příznivců dogdancing. 
2. Klub se může stát členem jiné právnické osoby zabývající se kynologií.  
3. Klub je členem Českého kynologického svazu, z.s. 
 
Článek 3 
Činnost Klubu 
1. Činnost Klubu je zájmová a veřejně prospěšná a týká se pouze oblasti dogdancing. 

V této oblasti je Klub oprávněn na základě příslušného živnostenského oprávnění 
provádět i hospodářskou činnost.  

2. Klub v oblasti dogdancing v ČR zejména 

 organizuje, propaguje a koordinuje veškeré činnosti,   

 vydává pravidla pro sportovní činnost dogdancing, která vycházejí z mezinárodních 
pravidel dogdancing,  

 zajišťuje jednotný výklad těchto pravidel na území České republiky, 

 dbá na to, aby soutěže dogdancing probíhaly ve smyslu uvedených pravidel,  

 zastupuje své členy ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci působí, 
k orgánům státní moci, kynologickým i nekynologickým organizacím a jednotlivcům, 

 hájí zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem,  

 zajišťuje spolupráci s jinými subjekty, 

 předává svým členům aktuální informace prostřednictvím klubových webových 
stránek, veřejným tiskem nebo jiným vhodným způsobem,  

 vydává nebo podporuje vydávání kynologických publikací, řádů a tiskopisů týkajících 
se dogdancing, 

 pořizuje a eventuelně prodává drobné věci propagující dogdancing,  

 řeší metodicky sporné záležitosti mezi jednotlivými členy týkající se dogdancing,  

 provádí poradenskou činnost související s jeho posláním, 

 zajišťuje školení a zkoušky rozhodčích a pomocníků pro zabezpečení svojí činnosti,  

 vytváří podmínky pro činnost mládeže v rámci své působnosti. 
3. Činnost Klubu se řídí těmito stanovami a dalšími vnitřními předpisy Klubu. V otázkách 

neupravených stanovami či vnitřními předpisy Klubu postupuje Klub podle obecně 
závazných předpisů.  

 
Článek 4 
Členství v Klubu 
1. Členem Klubu se může stát každý, kdo souhlasí s jeho posláním, bez ohledu na státní 

příslušnost, pokud je za člena přijat rozhodnutím výboru Klubu.  
2. Fyzické osoby, které nedosáhly zletilosti, se mohou stát členy Klubu, pokud s jejich 

členstvím vysloví předem souhlas jejich zákonný zástupce. 
3. Klub přijímá své členy rozhodnutím výboru o přijetí konkrétního člena na základě 

písemné přihlášky obsahující jméno, příjmení, adresu, e-mailové spojení, tel. spojení, 
datum narození a event. označení psů, s přiloženým dokladem o zaplacení členského 
příspěvku. Členství vzniká rozhodnutím výboru.  

4. Výbor Klubu může navrhnout členské schůzi udělení čestného členství tomu, kdo se 
svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužil o rozvoj 
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dogdancing v České republice. O jeho udělení rozhoduje členská schůze. Čestný člen 
není povinen platit členské příspěvky.  

5. Člen vyloučený z Klubu podle odst. 7 písm. b/ může být znovu přijat do Klubu pouze na 
základě souhlasu členské schůze, a to nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne jeho 
vyloučení, pokud důvodem jeho vyloučení nebylo udělení disciplinárního trestu v rámci 
organizací sdružených v FCI nebo úmyslné porušení předpisů FCI. 

6. Členem klubu nemůže být právnická či fyzická osoba, která byla disciplinárně trestána v 
rámci organizací sdružených v FCI nebo která úmyslně porušuje předpisy FCI. Pokud 
taková osoba již členem Klubu je, zanikne její členství podle odst. 7 písm. b/ nebo c/ 
(tedy aktivitou její nebo výboru), nezanikne-li dříve podle odst. 7 písm. a/ či d/.  

7. Členství v Klubu zaniká: 
a/ nezaplacením příspěvku na daný kalendářní rok do termínu stanoveného a 

zveřejněného výborem Klubu, pokud výbor Klubu neposkytne konkrétnímu členovi 
výjimku, 

b/ vyloučením člena za závažné porušení stanov nebo jiných předpisů Klubu, předpisů 
FCI nebo zákona na ochranu zvířat; o vyloučení člena rozhoduje výbor,  

c/ vystoupením člena z Klubu na základě písemného prohlášení člena, 
d/ úmrtím člena. 

8. Klub vede seznam členů klubu.  
 

Článek 5 
Práva a povinnosti členů 
1. Členové Klubu jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení. Diskriminace jakéhokoli 

druhu vůči kterémukoli státu, soukromé osobě nebo skupině lidí z důvodu etnika, pohlaví, 
jazyka, víry, politického nebo jiného názoru je v rámci DDCCR přísně zakázána, její 
projevy by mohly být potrestány odvoláním nebo vyloučením. 

2. Členové mají zejména právo: 
a) hlasovat na členské schůzi a volit do orgánů Klubu (pokud jsou starší 15 let), 
b) být voleni do orgánů Klubu (pokud jsou starší 18 let), 
c) využívat výhod poskytovaných Klubem,  
d) podílet se na všech činnostech Klubu jako celku, 
e) účastnit se akcí Klubu a akcí, při jejichž organizaci Klub spolupracuje, závodů 

dogdancing a zkoušek dogdancing, 
f) podávat návrhy, dotazy, náměty a stížnosti orgánům Klubu a podávat odvolání proti 

rozhodnutí výboru k členské schůzi, 
g) být informováni o činnosti a hospodaření Klubu. 

3. Členové mají zejména povinnost: 
a) řídit se stanovami, platnými předpisy Klubu, usneseními Členské schůze, 

rozhodnutími výboru, předpisy FCI i obecně závaznými předpisy na ochranu zvířat,  
b) dodržovat Závodní a zkušební řád a Řád pro rozhodčí,  
c) platit členské příspěvky řádně a včas, tj. v termínu a způsobem stanoveným a 

zveřejněným Výborem Klubu, 
d) jednat v zájmu Klubu a zdržet se jednání, které by mohlo způsobit Klubu škodu nebo 

jinou, i morální, újmu, 
e) nepoškozovat svým jednáním (chováním, výroky, aktivitami i pasivitou) dobré jméno 

Klubu nebo důvěru Klubu na veřejnosti, 
f) sdělit Klubu bez zbytečného odkladu, že byli disciplinárně potrestáni v rámci 

organizací sdružených v FCI, 
g) hlásit výboru Klubu změny bydliště a dalších důležitých údajů. 

 
Článek 6 
Orgány Klubu 
Orgány Klubu jsou: 

a) Členská schůze 
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b) Výbor 
c) Kontrolní a revizní komise - KRK 

 
Článek 7 
Členská schůze 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu.  
2. Na členské schůzi uplatňují členové Klubu svá práva řídit záležitosti Klubu a kontrolovat 

činnost Klubu. Člen může uplatňovat svá práva na členské schůzi pouze osobně, je 
nepřípustné jednání i hlasování prostřednictvím zástupce. 

3. Členská schůze je veřejná, mohou se jí účastnit i nečlenové Klubu, ovšem bez práva 
hlasovat. 

4. Do výlučné pravomoci členské schůze patří: 
a) přijímat a měnit stanovy Klubu  
b) přijímat a měnit kárný řád Klubu, 
c) tajným hlasováním volit a odvolávat členy výboru a KRK, 
d) určovat hlavní zaměření činnosti Klubu, 
e) schvalovat rozpočet Klubu (na příslušný kal. rok, event. i dlouhodobý),   
f) schvalovat výsledek hospodaření Klubu za uplynulá období,  
g) stanovit výši členského příspěvku a odvodů ze závodů, 
h) udělovat souhlas ke znovupřijetí člena vyloučeného z Klubu na základě čl. 4 odst. 7 

písm. b/ stanov, i když není tento člen přítomen,  
i) rozhodovat o odvolání člena Klubu proti rozhodnutí výboru, pokud se ho toto 

rozhodnutí dotýká, i když není odvolatel přítomen,  
j) rozhodovat o zániku Klubu s likvidací a o jeho přeměně,  
k) rozhodovat o dalších otázkách, které její svolavatel členské schůzi k rozhodování 

předloží. 
5. Svolávání Členské schůze 

a/ Členskou schůzi svolává Výbor oznámením na klubovém webu a zasláním pozvánky 
jednotlivým členům Klubu e-mailem, a to nejméně jeden měsíc před dnem konání 
členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo konání členské 
schůze a program jednání. Program členské schůze nelze do zahájení členské 
schůze měnit či doplňovat.   

b/ Řádnou členskou schůzi svolává Výbor Klubu minimálně jedenkrát ročně. 
c/ Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi na písemný podnět 

podepsaný nejméně jednou třetinou členů, a to ve lhůtě třiceti dnů od doručení 
podnětu. V podnětu uvedou jeho autoři návrh programu této mimořádné členské 
schůze. Formulace programu mimořádné schůze nesmí být výborem upravována, 
může však být v jeho závěru doplněna o další body. Forma svolání mimořádné 
členské schůze je stejná jako u členské schůze.   

d/ Nesvolá-li výbor mimořádnou členskou schůzi v uvedeném termínu, mohou ji na 
náklady Klubu svolat obdobně dle bodu a/ ti, kteří podali podnět k jejímu svolání.   

6. Řádná členská schůze je usnášeníschopná, pokud je na ní přítomno alespoň šest členů 
s právem hlasovat. Mimořádná členská schůze je usnášeníschopná, pokud je na ní 
přítomna nadpoloviční většina členů s právem hlasovat. 

7. Právo hlasovat na členské schůzi má každý člen starší 18 let, který zaplatil členské 
příspěvky pro daný kalendářní rok, nebo pro rok předchozí, pokud se členská schůze 
koná v prvním čtvrtletí roku následujícího. Každý takový člen má při hlasování na členské 
schůzi jeden hlas. S výjimkou volby členů výboru a KRK je hlasování na členské schůzi 
veřejné, a probíhá aklamací (zvednutím ruky), kterou člen vyjadřuje svůj souhlas 
s předloženým návrhem, o kterém je hlasováno. Volba členů orgánu probíhá vždy tajným 
hlasováním.  

8. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj prostá většina přítomných členů s právem 
hlasovat o předložené otázce; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru, a není-
li přítomen, pak řídícího schůze. O zániku Klubu a rozdělení jeho majetku rozhoduje 
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členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem o 
této otázce; to, že členská schůze bude o zániku Klubu jednat, musí být vždy uvedeno 
v pozvánce. 

9. Jednání Členské schůze zahajuje a řídí předseda výboru, v případě jeho nepřítomnosti 
pak výborem pověřený člen výboru. Pokud členskou schůzi svolávají ti, kteří podali 
podnět k jejímu svolání, řídí ji jimi určený člen starší 18 let. Není-li takového člena, pak 
svolavateli určený člen výboru.  

10. Řídící členské schůze postupuje podle programu uvedeného v pozvánce, projednává 
postupně jednotlivé body, podává k nim vysvětlení nebo předává slovo jiné osobě, která 
projednávanou problematiku osvětlí. Řídící schůze podle okolností navrhne text usnesení 
či závěr členské schůze k projednávané otázce (např. členská schůze bere na vědomí 
informaci …“), poskytne přítomným prostor k eventuelní diskuzi o projednávané věci, a 
poté nechá o tomto usnesení či závěru přítomné hlasovat a po hlasování sdělí jeho 
výsledek. Pokud nikdo z přítomných nenamítne do zahájení projednávání dalšího bodu 
nesouhlas s vyhodnocením hlasování, má se za to, že sdělený výsledek hlasování je 
nesporný.  
Není-li návrh přijat, může řídící členské schůze přijímat protinávrhy od přítomných členů 
a nechat hlasovat o nich.  

11. O záležitosti, která nebyla uvedena v předem oznámeném programu jednání, pokud 
nejde o otázku zániku Klubu a rozdělení jeho majetku, může členská schůze rozhodnout 
pouze tehdy, jestliže s projednáváním této záležitosti souhlasí všichni přítomní členové s 
právem hlasovat o takové otázce. KRK má však vždy právo podat na členské schůzi 
zprávu o činnosti KRK, a to i tehdy, není-li to v programu uvedeno. 

12. Z průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis. Tento zápis je uložen v elektronické 
podobě u jednatele Klubu po dobu pěti let a zveřejněn na klubovém webu. Zapisovatele 
průběhu členské schůze určuje výbor; pokud členskou schůzi svolávají ti, kteří podali 
podnět k jejímu svolání, určují zapisovatele oni. Proti obsahu zápisu může člen podat 
námitky, o jejichž oprávněnosti rozhoduje výbor. Proti rozhodnutí výboru se lze odvolat 
k další členské schůzi.  

13. Usnesení členské schůze jsou součástí zápisu členské schůze. Schválená usnesení jsou 
závazná pro všechny členy Klubu. 

 
Článek 8 
Výbor 
1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem, který řídí činnost Klubu. Za výbor jedná 

předseda výboru Klubu nebo jednatel Klubu samostatně. 
2. Výbor se skládá nejméně ze tří členů.   
3. Členem výboru může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která je 

členem Klubu. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný.  
4. Výbor Klubu řídí činnost Klubu a zajišťuje plnění usnesení členské schůze Klubu. Výbor 

zejména: 
a/ svolává členskou schůzi a organizačně ji zabezpečuje, 
b/ předkládá členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh rozpočtu na 

daný rok, návrh změn a doplňků stanov Klubu,  
c/ zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, 
d/ rozhoduje o nakládání s majetkem Klubu, o finančním hospodaření Klubu, 
e/ rozhoduje o poskytnutí daru členovi klubu, který se svými výjimečnými aktivitami 

zasloužil o propagaci dobrého jména Klubu či o jeho zviditelnění,  
f/ vydává vnitřní předpisy Klubu, Závodní a zkušební řád, Řád pro rozhodčí,  
g/ jmenuje rozhodčí dogdancing a zajišťuje jejich školení, 
h/ organizuje národní mistrovství ČR, stanoví termíny jejich pořádání, 
i/ zajišťuje spolupráci Klubu s jinými kynologickými organizacemi, 
j/ vydává kalendář akcí týkajících se dogdancing v ČR,  
k/ deleguje rozhodčí na akce zařazené v tomto kalendáři, 
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l/ vydává zákaz členu Klubu účastnit se soutěží, závodů, zkoušek a dalších akcí 
dogdancing, pokud opětovně (více než dvakrát) chování jeho a jeho psa neodpovídá 
principům dogdancing ve smyslu poslání Klubu (zejména agresivita psa či 
nesportovní chování), pokud nepostupuje podle Kárného řádu; zákaz vydává na dobu 
určitou, max. 6 měsíců,  

m/ funguje jako kárná komise (nejde-li o projednávání činnosti člena výboru), 
n/ zřizuje pro potřeby činnosti Klubu pracovní komise a týmy. 

5. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí Klubu v tajné volbě na období pět let. 
Opětovná volba je možná. Funkční období členů výboru neskončí dříve, než jsou zvoleni 
noví členové výboru. Pokud při volbě nových členů výboru není dostatek kandidátů nebo 
alespoň tři kandidáti nebyli zvoleni, nebyl zvolen nový výbor a neskončilo funkční období 
původního výboru.    

6. Zvolení členové výboru volí ze svého středu předsedu výboru Klubu a jednatele Klubu a 
odvolávají je. Pro účely odvolání předsedy či jednatele z funkce tito nehlasují. Při rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedy či jednatele, podle toho, kdo má právo hlasovat.   

7. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním 
členům výboru a členům KRK. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy 
jeho odstoupení bylo všem ostatním členům výboru doručeno. Odstupuje-li z výboru 
předseda výboru nebo jednatel Klubu, nesmí po odeslání svého odstoupení činit jménem 
výboru žádná další právní jednání.  

8. Pro doplnění počtu členů výboru, jejichž členství ve výboru skončilo odstoupením nebo 
ukončením členství v Klubu, jsou ostatní členové výboru oprávněni kooptovat z členů 
Klubu jiného člena výboru, a to až do skončení funkčního období výboru.  

9. Výbor jedná podle potřeby. Jednání výboru může proběhnout i elektronickou formou mezi 
jednotlivými členy výboru. Výbor rozhoduje prostou většinou svých členů, v případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru. 

10. O průběhu jednání výboru pořizuje jednatel Klubu zápisy, které se ukládají v elektronické 
podobě po dobu pěti let u jednatele, a mohou být zveřejněny na klubovém webu. 

11. Jednání výboru se po dohodě s předsedou výboru mohou účastnit i členové KRK, mohou 
na něm také vznášet dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem, avšak nemají 
hlasovací právo. Na pozvání předsedy výboru se jednání výboru mohou účastnit i jiní 
členové Klubu.  

12. Členové výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu 
Klubu. 

13. Členové výboru odpovídají Klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností 
při výkonu funkce, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními 
předpisy. 

 
Článek 9 
Kontrolní a revizní komise 
1. Kontrolní a revizní komise (KRK) je orgán Klubu, kterému přísluší dohlížet na veškerou 

činnost Klubu. Členem KRK může být pouze fyzická osoba člen Klubu plně způsobilá k 
právním úkonům. Výkon funkce člena KRK je nezastupitelný.  

2. KRK se skládá ze tří členů. Člen KRK nemůže být současně člen výboru Klubu. 
3. Členové KRK jsou voleni členskou schůzí Klubu v tajné volbě na funkční období pět let. 

Opětovná volba je možná.  
4. Zvolení členové KRK volí ze svého středu předsedu KRK. 
5. KRK odpovídá za svoji činnost pouze členské schůzi. Na členské schůzi je oprávněna 

podávat zprávu o své činnosti, a to i tehdy, není-li to v programu uvedeno.  
6. Člen KRK se své funkce může vzdát písemným prohlášením doručeným členům výboru 

a ostatním členům KRK. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho 
odstoupení bylo doručeno jednateli Klubu. Kooptace dalšího člena KRK se vylučuje.  

7. KRK se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Schůze může proběhnout i 
elektronickou formou mezi jednotlivými členy KRK. Jednání KRK jsou neveřejná.  
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8. O průběhu jednání se pořizují zápisy, které se ukládají v elektronické podobě po dobu 
pěti let u předsedy KRK. Se souhlasem předsedy KRK mohou být zveřejňovány na 
klubovém webu. 

9. Členové KRK jsou oprávněni kdykoliv nahlížet do všech dokladů, evidence, účtů, 
prověřovat vedení účetnictví, kontrolovat hospodaření Klubu a stav majetku Klubu. 

10. Členové KRK jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu Klubu. 
Odpovídají Klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu 
funkce za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. 

11. Do působnosti KRK náleží zejména: 
a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, platných stanov a 

usnesení členské schůze při činnosti Klubu,  
b) přezkoumávat zprávu o hospodaření Klubu, zprávu o stavu majetku a zprávu o 

činnosti Klubu, 
c) předkládat členské schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy 
d) působit jako kárná komise, jde-li o projednávání činnosti člena výboru. 

 
Článek 10 
Kárný řád 
1. Kárný řád obsahuje postup Klubu ohledně členů, kteří porušili své členské povinnosti, 

Závodní a zkušební řád, Řád pro rozhodčí, nebo členů, kteří při soutěžích, závodech a 
jiných výcvikových a chovatelských akcích, pořádaných Klubem, nevhodně zacházeli se 
psem, a jejich chování neodpovídalo slušným mravům ve smyslu poslání Klubu. 

2. Kárný řád přijímá a mění členská schůze. 
3. Do přijetí vlastního kárného řádu Klubu postupuje Klub obdobně podle Kárného řádu 

Českého kynologického svazu, přičemž působnost kárné komise vykonává výbor, 
kárným žalobcem je předseda KRK; v případě kárného projednávání činnosti člena 
výboru vykonává působnost kárné komise KRK, a kárným žalobcem je určený člen 
výboru. 

 
Článek 11 
Hospodaření Klubu 
1. Hospodářským rokem je kalendářní rok. 
2. Klub vede účetnictví a evidenci svého majetku a závazků podle obecně závazných 

předpisů pro mimoúčetní jednotku. 
3. Zdrojem příjmů Klubu jsou především: 

a) členské příspěvky, 
b) poplatky za služby související s organizací soutěže dogdancing, 
c) výnosy z prodeje tiskovin, a prodeje dalšího zboží,  
d) podíly na výnosech z akcí dogdancing, 
e) sponzorské příspěvky a dary, 
f) příspěvky státu na reprezentaci a sportovní činnost, prostřednictvím ČKS, 
g) jiné příjmy vyplývající z provozu Klubu. 

4. Klub hradí ze svého rozpočtu především: 
a) náklady na činnost orgánů Klubu, 
b) náklady na vydávání a distribuci klubových tiskovin, 
c) náklady na propagaci dogdancing, 
d) náklady na svolávání a organizace Členské schůze, 
e) náklady na dary členům, kteří se svými výjimečnými aktivitami zasloužili o propagaci 

dobrého jména Klubu či o jeho zviditelnění,  
f) náklady na pořádání významných klubových akcí, 
g) náklady na reprezentaci České republiky v dogdancing, 
h) poplatky související se sdruženým členstvím v jiných kynologických organizacích, 
i) jiné náklady nutné k zajištění provozu Klubu. 
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Článek 12 
Závěrečná ustanovení 
1. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena těmito stanovami, se řídí obecně 

závaznými právními předpisy. 
2. Tyto stanovy nahrazují Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic ze dne 21. 5. 2004, 

ve znění změn schválených dne 13. 3. 2010.  
3. Schválením těchto stanov končí funkční období dosavadního výboru. Po jejich schválení 

se postupuje již podle těchto stanov a následujícím bodem programu je volba nových 
členů výboru podle těchto stanov.   

4. Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí konanou dne 20. 6. 2016 v Praze. 


