
                                          STANOVY BOHEMIA CAT CLUB, z.s. 

I.  

       Název, symbol, zkratka, webové stránky a charakter spolku 

1. Název spolku je BOHEMIA CAT CLUB, z.s. (dále jen „ spolek “) 

2. Spolek při své činnosti používá zkratku BCC. 

3. Symbolem spolku je znak BCC, který je uveden v příloze č. I těchto stanov. 

4. Webovou stránkou spolku je www.bcc-wcf.cz (dále jen „ webová stránka“) 

5. Spolek je dobrovolným neziskovým sdružením občanů, které spojuje zájem o chov 

ušlechtilých koček. 

6. Za spolek jedná kterýkoliv člen Předsednictva, podepisuje všechny smlouvy 

samostatně. 

II. 

Sídlo 

Sídlem spolku je Flájská 1872/3, Strašnice, 100 00 Praha 10 

III. 

Cíle spolku 

1. Vytvářet podmínky pro rozvoj odborné chovatelské činnosti, zvyšovat odborné 

znalosti a schopnosti členů, zastupovat a hájit jejich zájmy; 

2. Umožnit členům zúčastňovat se všech mezinárodních výstav ve světe a uznávat 

získané tituly u koček z těchto výstav včetně již udělených titulů jiných spolků. 

3. Evidovat plemena a počty chovaných ušlechtilých koček. 

4. Poskytovat informace a poradenství svým členům. 

5. Spolupracovat s vědeckými, výzkumnými a veterinárními organizacemi, organizacemi 

chovatelů koček a ochránců přírody. 

6. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze. 

       IV. 

       Činnost spolku 

1. Spolek vykonává činnosti za účelem naplnění svých zájmů v souladu se svým 

posláním tak, jak je vymezeno v čl. III. těchto stanov. Žádná z činností není 

podnikáním ani výdělečnou činností. 

2. Činnost spolku je financována především z členských příspěvků, darů a prostředků 

získaných na základě sponzorských smluv. 

3. Spolek provozuje a vykonává tyto činnosti: 

 Vedení plemenné knihy; 

 Vystavování rodokmenů, dokladů o chovnosti; 

 Uznávání titulů na základě hodnocení z výstav; 

 Zajišťování spolupráce s organizacemi na poli chovatelství; 

 Poskytování pomoci obecně prospěšným činnostem v oblasti ochrany života a 

zdraví koček 



 Organizování národních a mezinárodních výstav koček 

V. 

Členství  

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let, která podá přihlášku. U osob 

do 15 let se vyžaduje souhlas zákonného zástupce. Předpokladem pro přijetí je 

souhlas se stanovami a programovou činností BCC. 

2. Dokladem o členství je členský průkaz. 

3. Členem spolku se nemůže stát osoba, která byla v posledních třech letech před 

podáním žádosti o členství vyloučena ze spolku BCC. 

4. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku. 

5. Žádost o členství musí být podána v písemné formě. Vzor žádosti je dostupný na 

webové stránce spolku. 

6. Členství v BCC zaniká následujícími způsoby: 

 Dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem písemného doručení o 

ukončení členství. 

 Nezaplacením členského příspěvku nejpozději v dalším kalendářním roce 

rozhodným pro placení členského příspěvku. 

 Úmrtím člena. 

 Vyloučením člena. Členství končí dnem účinnosti rozhodnutí o vyloučení člena 

ze spolku. Výbor BCC má právo vyloučit člena zejména tehdy, pokud svým 

jednáním porušuje cíle spolku dle čl. III. nebo pro porušení členských 

povinností dle čl. VI. 2. těchto stanov, případně pro vážné provinění, které je 

neslučitelné s členstvím s BCC. 

 Zánikem spolku. 

VI. Práva a povinnosti člena 

1. Každý člen spolku má právo: 

 Podílet se na činnosti spolku, pracovat pro spolek, využívat výhod členství 

ve spolku; 

 Členové starší 18 let mohou volit a být voleni do orgánů a funkcí BCC. 

 Být pravidelně informován o dění v spolku; 

 Podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy k činnosti spolku; 

 Požadovat informace o hospodaření spolku; 

 Vystavovat vlastní zvířata na výstavách. 

2. Každý člen má povinnost: 

 Platit včas a řádně členské příspěvky v příslušné výši; 

 Značit a evidovat svá zvířata prostředky a způsobem stanoveným obecně 

závaznými právními předpisy; 

 Uplatňovat ohleduplný přístup ke zvířatům v souladu se zákonem 246/1992 

Sb., na ochranu zvířat proti týrání a související legislativou; 

 Usilovat o dobré vzájemné vztahy mezi členy spolku; 

 Dodržovat usnesení členské schůze. 



 

VII.  

Členské příspěvky 

1. Výše členského příspěvku a splatnost určí usnesením členská schůze. 

2. Neuhrazení členského příspěvku je závažným porušením členských povinností a za 

takové porušení může být člen ze spolku vyloučen. 

VIII.  

Organizační struktura – orgány BCC 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. 

2. Statutárním orgánem spolku je Předsednictvo BCC, na jehož čele je předseda BCC. 

3. Členská schůze 

 Je nejvyšší orgán BCC; 

 Koná se podle potřeby BCC, nejméně však jednou za dva roky; 

 O datu svolání rozhoduje předseda BCC nebo Předsednictvo BCC; 

 K platnosti rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných za 

nadpoloviční účasti všech členů, pokud členská schůze nerozhodne jinak; 

 Členskou schůzi nahrazuje souhrnná zpráva o činnosti a hospodaření BCC, 

která je zaslána všem členům BCC k odsouhlasení. 

 

                    Pravomoci členské schůze: 

 Přijímá a upravuje stanovy BCC; 

 Rozhoduje o činnosti BCC, vzniku, zániku, změně názvu, loga (symbolu); 

 Volí orgány BCC – předsedu, výbor, revizní komisi BCC; 

 Schvaluje a vydává předpisy upravující vnitřní vztahy; 

 Rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků. 

 

4. Předseda stojí v čele BCC, je volen členskou schůzí na období 4 let. 

 Reprezentuje a zastupuje BCC na všech jeho jednáních; 

 Má právo svolat mimořádnou schůzi a výboru BCC podle potřeb BCC; 

 V době své nepřítomnosti ustanoví svého zástupce z členů BCC; 

 

 

5. Předsednictvo BCC 

 Je orgán zabezpečující činnost BCC v období mezi členskými schůzemi; 

 Je voleno na období 4 let; 

 Počet členů předsednictva musí být lichý, minimální počet členů je 3; 

 Předsednictvo BCC zasedá pravidelně, nebo je svoláván dle potřeb BCC, 

nejméně však jednou za půl roku; 

 



 Působnost výboru BCC: 

 Zabezpečovat plnění usnesení členské schůze; 

 Hospodařit s prostředky BCC; 

 Dbát o dodržování stanov a vnitřních předpisů; 

 Rozhodovat o stížnostech členů BCC; 

 Připravovat a svolávat členskou schůzi; 

IX.  

Zánik spolku 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské 

schůze; 

2. Členská schůze rozhodne o způsobu vypořádání majetku. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny a doplňky stanov jsou v pravomoci členské schůze a musí být 

v písemné formě; 

2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem přijetí. 

  

        

V Praze, 16.6.2017 

 

 

 

 

 

Ing. Arch. Kateřina Uhrová 

Předseda BCC, z.s. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Andrea Lacmanová 

                                                                                                Jednatel BCC, z.s. 


