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STANOVY 
NordCoursing club z. s. 

 
NordCoursing club z.s. (dále jen „klub“ nebo „NCC“), je dobrovolná, nezisková, nezávislá a nepolitická organizace 
chovatelů, majitelů a příznivců coursingového a dostihového sportu psů. Klub je založen pro účely pořádání psích 
aktivit, tj. výstav, coursingů a dostihů pro chrty i ostatní plemena psů. 
Klub se řídí zákony ČR v platném znění a v odborné oblasti normativy FCI a ČMKU. 
 

Základní údaje o klubu 
 
Název:  NordCoursing club z.s. 
Zkratka: NCC 
Sídlo:  V Pačátkách 51/12, 196 00 Praha 9 – Třeboradice 
Působnost: Klub je samostatný právní subjekt s působností na celém území České Republiky. 
Právní forma:   Spolek 
 

Poslání klubu 
 

1. Rozvíjet a propagovat dostihovou a coursingovou činnost v ČR. 
2. Vytvářet podmínky pro rozvoj dostihové a coursingové činnosti na demokratických principech. 
3. Pořádat všechny typy závodů a tréninkové akce a také další akce k propagaci psích sportů. 
4. Zabezpečit maximální míru informovanosti o dostihovém a coursingovém psím sportu. 
5. Spolupracovat s chovatelskými kluby, s odbornými kluby a to v ČR i zahraničí. 
6. Navrhovat a schvalovat nové čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování výkonnostních zkoušek psů. 
7. Hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci působí. 
8. Konat odbornou osvětovou činnost ve vztahu k mládeži, odborné i laické veřejnosti formou přednášek, 

výstav, školení a odborných článků. 
9. Spolupracovat s ostatními kluby na rozvoji kynologie a meziklubových vztahů. 
10. Klub nesleduje podnikatelské cíle, osoby v něm zastřešené nesmějí provozovat činnosti nad rámec 

předpisů FCI a ČMKU související s chovem a výcvikem psů. 

 
 

Členství v klubu 
 
Obecná ustanovení 

1. Členství v klubu je dobrovolné a není nárokové. 
2. Členové neručí za závazky klubu. 
3. Členem klubu se může stát právnická i fyzická osoba, která souhlasí se Stanovami klubu a předpisy na 

ně navazující a zaplatila členský příspěvek na daný rok.  
4. Klub umožňuje zvýhodněné členství rodinných příslušníků. 
5. Členem klubu se může stát fyzická osoba starší 18ti let.  
6. O členství se žádá přihláškou adresovanou Výboru klubu, nebo jím pověřené osobě. Přihláška a způsob 

jejího zaslání jsou umístěny na webových stránkách NCC. 
7. Členství vzniká na základě rozhodnutí Výboru klubu.  
8. Do doby schválení Výborem klubu je žadatel čekatelem na členství. 
9. Výbor klubu si vyhrazuje právo odmítnout žádost o členství bez udání důvodu. 

 
Práva člena s více jak ročním členstvím 

1. Účastnit se jednání Členské schůze. 
2. Volit orgány klubu a být volen do těchto orgánů. 
3. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům klubu a žádat o jejich vyjádření. 
4. Předkládat stížnosti příslušným orgánům klubu. 
5. Být informován o hospodaření klubu. 
6. Podílet se na praktické činnosti klubu. 
7. Využívat v plném rozsahu výhod člena klubu, pokud člen klubu plní podmínky, které jsou pro udělování 

těchto výhod stanoveny. 
8. Podílet se na akcích pořádaných klubem. 

 
Práva nově přijatého člena  

1. Stejné jako u člena NCC s více jak ročním členstvím, vyjma bodu 2. 
2. Výjimku může udělit Výbor klubu. 
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Povinnosti člena  

1. Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů klubu. 
2. Aktivně hájit zájmy klubu, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly 

v rozporu se zájmy klubu. 
3. Dle vlastních možností se podílet na plnění poslání klubu. 
4. Svědomitě plnit funkce v orgánech klubu. 
5. Platit členské příspěvky ve stanovené výši, která je určena Výborem klubu vždy na následující rok. 

Členské poplatky jsou splatné k 31.1. daného roku. 
6. Jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno klubu. 
7. Jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno členů klubu. 
8. Veškeré změny týkající se členství v klubu oznámit Výboru klubu do 14 dnů od nabytí jejich platnosti. 

 
Zánik členství 

1. Doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje z klubu Výboru klubu. 
2. Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené výši a lhůtě. 
3. Úmrtím člena klubu. 
4. Zánikem klubu. 
5. Vyloučení člena klubu Členskou schůzí v případě, že člen i přes písemné upozornění Výborem klubu 

porušuje Stanovy klubu, povinnosti člena klubu nebo porušuje řády a směrnice FCI a ČMKU nebo zákony 
ČR. Vyloučení musí schválit nadpoloviční většina členů přítomných na Členské schůzi. O konání členské 
schůze musí být všichni členové informování minimálně 3 týdny dopředu. 

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do 3 měsíců od potvrzeného 
ukončení členství. Člen v případě zániku členství nemá nárok na vrácení členského příspěvku. 

 

Orgány klubu 
 

1. Členská schůze – nejvyšší orgán klubu 
2. Výbor klubu – statutární a výkonný orgán klubu 

 
Volební období výboru je tříleté, pokud členská schůze nerozhodne jinak. 
 
Členská schůze klubu 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. 
2. Členskou schůzi svolává výbor klubu minimálně jednou ročně. Musí být ohlášena minimálně s 14ti 

denním předstihem, zveřejněna pozvánkou na webu klubu.  
3. Svolání mimořádné schůze může být vyvoláno předsedou klubu nebo nadpoloviční většinou všech členů 

klubu, způsobem uvedeným v předchozím bodě. 
4. Projednává a schvaluje zprávu o činnosti klubu, o hospodaření, volí a odvolává členy výboru. 
5. Projednává případné odvolání proti rozhodnutí výboru. 
6. Členská schůze je usnášeníschopná 1/3 všech členů.  
7. Náhradní členská schůze se bude konat 1 hodinu po plánovaném začátku zasedání řádné členské 

schůze, pokud se tato nesejde v počtu členů, který je schopen se usnášet.  
 
Výbor klubu 

1. Je statutárním a výkonným orgánem klubu, je tvořen předsedou (jednatelem –statutárním orgánem) a 
dvěma členy výboru. V případě rozšíření činnosti klubu lze rozšířit výbor na pět členů. 

2. Každý z členů výboru jedná samostatně, jednání navenek klubu musí být vždy předjednáno ve výboru 
klubu a po jeho odsouhlasení může být realizováno. 

3. Schůze výboru se může účastnit jakýkoliv člen klubu s hlasem poradním.  
4. Výbor je volen členskou schůzí na tříleté volební období. 
5. Funkce členů výboru jsou čestné a náklady na jejich realizaci jsou hrazeny v rámci hospodářských zásad 

klubu. 
6. Rozdělení odpovědností všech členů výboru bude provedeno vždy na první schůzi po zvolení a bude 

provedeno vždy na první schůzi po zvolení a bude uvedeno v zápise z jednání. 
7. Výbor řídí činnost klubu. 
8. Svolává členskou schůzi. 
9. Přijímá členy. 
10. Vede evidenci hospodaření klubu. 
11. Prování informační činnost o hospodaření a fungování klubu. 
12. Zpracovává koncepci vývoje dostihové a coursingové budoucnosti. 
13. Organizuje závody a tréninky. 
14. Je pověřen funkcí kárného orgánu. 
15. Navrhuje rozhodčí výkonnostních zkoušek. 
16. Navrhuje a předkládá členské schůzi návrhy na změny v řádech klubu a jejich znění. 
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17. Zajišťuje archivaci dle příslušných platných předpisů. 
18. Má právo jmenovat pomocné podvýbory a komise pro zabezpečení činnosti klubu, především závodů a 

tréninků. 
 

Kárná pravomoc 
 

1. Návrh na kárné řízení může být podán jakýmkoli členem klubu. 
2. Kárná řízení řeší výbor klubu. 
3. Za porušení nebo nesplnění členských povinností člena a povinností vyplývajících ze zastávané funkce 

ve výboru může být uloženo podle závažnosti kárné opatření: 
a. napomenutí, 
b. pokuta, 
c. odvolání funkce, 
d. trvalé zrušení členství v klubu. 

4. Až do ukončení kárného řízení je u „káraného“ pozastavena v plném rozsahu činnost. Výbor je povinnen 
rozhodnout a ukončit kárné řízení do 60 dnů od zahájení. 

 

Administrativa klubu 
 

1. Klub vede řádnou evidenci svých členů 
2. Každá akce klubu je řádně administrativně vedena, musí být zpracována dokumentace se základními 

materiály, vyhodnocením a případnou fotodokumentací. 
3. Spravování klubového účtu, kontrola toku financí, dodržování termínu plateb, vymáhání pohledávek. 
4. Klub vede řádné záznamy o hospodáření. 
5. Poskytovat písemné i telefonické poradenství v dané oblasti působení klubu. 
6. Hospodárně vynakládat volné prostředky, cíleně a koncepčně plánovat rozvoj technických prostředků a 

jejich údržby. 
 

Zásady hospodaření 
 
Majetek klubu spravuje výbor klubu na základě platných právních norem, směrnic ČMKU a vnitřních předpisů 
klubu. Klubové finanční prostředky jsou využívány výhradně k zajištění činnosti klubu, například k propagaci, 
závody, tréninky, zpravodaj, web, schůze, členské poplatky ČMKU, náklady na administrativní a technické 
fungování klubu. 
 
Příjmy tvoří zejména: 

1. Zápisné a členské příspěvky. 
2. Podíl z poplatků na služby členům. 
3. Podíl z kynologických akcí. 
4. Příspěvky, dary a jiné příjmy. 

 
Výdaje tvoří zejména: 

1. Poplatky plynoucí z členství v ČMKU. 
2. Náklady spojené s činností klubu. 
3. Náklady spojené s organizováním kynologických akcí. 
4. Náklady spojené s propagační činností. 
5. Náklady na technické zabezpečení akcí klubu. 

 
Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním a k tomuto datu se provede vyúčtování finančního hospodaření. 
Pro potřeby klubu je založen běžný účet. 
 

Ukončení činnosti klubu 
 
O zániku klubu může rozhodnout zvláštní členská schůze svolaná za tímto účelem, která rozhodne i o tom, jak 
bude naloženo s majetkem klubu. O zániku klubu může rozhodnout tříčtvrtinová většina hlasů všech členů klubu. 
 
 
Stanovy schváleny členskou schůzí 19. 12. 2015. 
 
 
 


