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Preambule 
Organizovaná sportovní činnost chovatelů tipplerů na území České republiky 

oficiálně započala dne 29.8.2006 registrací "Českého klubu chovatelů tipplerů. 

o.s." (KCHT), jako občanského sdružení na MV ČR.  

 

V létě roku 2011, po neshodách v předsednictvu i mezi některými členy ohledně 

dodržování závazných pravidel, se KCHT rozdělil na dva tábory. Důsledkem této 

skutečnosti vznikl dne 11.9.2011 odsouhlasením nových Stanov zakládající 

členskou schůzí "Klub chovatelů tipplerů, o.s." IČ: 228 78 629. 

 

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost Nový občanský zákoník (NOZ), který rušil 

"občanská sdružení" a vyžadoval jejich transformaci na "zapsané spolky". "Klub 

chovatelů tipplerů, o.s." tuto povinnost splnil dne 11.6.2014 zapsáním do rejstříku 

Krajského soudu v Hradci Králové a tím se transformoval do "zapsaného spolku“.  

 

Zhruba rok po zápisu do rejstříku členové "Klubu chovatelů tipplerů, z.s." zjistili, 

že transformace na "zapsaný spolek" přinesla Klubu neočekávané finanční náklady 

a byrokratickou zátěž, která se vůbec netýkala zájmové činnosti členů. Na členské 

schůzi dne 15.10.2016 si proto členové jednohlasně odsouhlasili požadavek, aby 

byl klub ze spolkového rejstříku vymazán. Výmaz z rejstříku byl dokončen dne 

6.9.2017. 

  

Na jarní členské schůzi dne 8.4.2017 se členové dohodli na svolání podzimní 

schůze a zde projevili přání v soutěžích v letu tipplerů i nadále pokračovat pod 

záštitou nikde neregistrovaného sportovního „Klubu chovatelů tipplerů“ (dále též 

Klub nebo KCHT).  Soutěže a jejich vyhodnocení se budou řídit stávajícím, praxí 

již ověřeným, Letovým řádem a jeho přílohami. Závěry minulých členských schůzí 

a schůzí předsednictva, týkající se zejména budoucí sportovní, soutěžní a 

chovatelské činnosti Klubu, výmazem z rejstříku platnost nepozbyly.  

 

Aby měl KCHT po výmazu ze spolkového rejstříku k dispozici jasná pravidla do 

budoucnosti, byla vypracována tato „Dohoda členů KCHT“ (Dohoda), která 

vychází ze Stanov KCHT, z.s., IČ: 228 78 629, a která byla schválena na členské 

schůzi dne 21.4.2018. 

 
Čl. I 

Základní ustanovení 
(1) Dnem schválení této Dohody navazuje zájmový Klub chovatelů tipplerů na 

činnost Klubu chovatelů tipplerů, z.s. IČ: 228 78 629. Z důvodu stručnosti užívá 

Klub zažitou zkratku KCHT. Činnost Klubu není výdělečnou, ani není 

spolufinancována z veřejných zdrojů a je zaměřena zejména na sportovní 

holubářskou aktivitu. 
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(2) Sídlem Klubu je adresa zvoleného předsedy Klubu a nebo jiná adresa, kterou 

určí členská schůze. 

(3) Cílem činnosti Klubu je zejména podpora sportovní volnočasové aktivity členů 

zaměřená na organizování soutěží, pomoc začínajícím chovatelům a propagaci 

tohoto sportu.  

(4) Klub chovatelů tipplerů má výhradní postavení v uznávání délky letu 

anglických tipplerů na území ČR, dosažených podle pravidel NTU nebo ITF. Též 

vede evidenci soutěžních časů, včetně těch nejdelších. Nejdelší časy dosažené 

podle pravidel NTU (skupina „MK“) jsou pro stručnost nazývané české rekordy. 

Klub též pořádá soutěže podle pravidel ITF nebo NTU (skupina „MM“), kterých se 

mohou účastnit i hosté.  

 

 

 

Čl. II 
Členstvo 

(1) Členstvo Klubu se skládá ze členů a čestných členů Klubu. Čestný člen je 

osvobozen od všech poplatků spojených s členstvím. 

(2) Členy a čestnými členy mohou být pouze fyzické osoby. 

(3) Člena nebo čestného člena může předsednictvo vyloučit na základě hrubého 

nebo opakovaného porušení jeho povinností uložených touto Dohodou a Letovým 

řádem, včetně jeho příloh.  

 

 

 

Čl. III 

Orgány 
(1) Orgány Klubu jsou 

a) členská schůze, 

b) předsednictvo, 

c) revizor, rozhodne-li o tom členská schůze. 

(2) Orgány uvedené v odstavci 1 písm. b) až c) jsou volené.  

(3) Členem předsednictva a revizorem může být pouze fyzická osoba, která je 

členem nebo čestným členem, dovršila věk 18 let, nebyla sankcionována pro 

porušení této Dohody nebo Letového řádu a prokazatelně má za sebou minimálně 

3 roky aktivní soutěžní činnosti ve smyslu čl. I nebo působení jako rozhodčí v 

takové soutěžní činnosti. 

(4) Volit členy předsednictva a revizora může pouze fyzická osoba, která je členem 

nebo čestným členem a dovršila věk 15 let. 

(5) Člen předsednictva a revizor se mohou nechat zastoupit jiným členem 

předsednictva a nebo členem Klubu. Své zastoupení včas písemně oznámí na 

mailové adrese Klubu (predsednictvo@seznam.cz) a zastupujícímu členu. 

Uchovaný mail, popřípadě SMS, se považuje za písemný dokument.  
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(6) Funkční období členů předsednictva a revizora počíná dnem zvolení do funkce 

a končí odvoláním z funkce členskou schůzí, odstoupením z funkce nebo zánikem 

členství. 

(7) Člen předsednictva a revizor může před uplynutím svého funkčního období z 

funkce odstoupit. Odstoupení písemně oznámí předsednictvu. Funkce skončí dnem 

doručení písemného oznámení na adresu Klubu, nebo mailem na 

predsednictvo@centrum.cz. Předsednictvo bez zbytečného odkladu vyrozumí 

členstvo o takto oznámeném odstoupení. 

 

 

 

Čl. IV 
Členská schůze 

(1) Nejvyšším orgánem Klubu je členská schůze, tvořená členstvem. Členská 

schůze volí a odvolává předsednictvo a revizora. 

(2) Do výlučné působnosti členské schůze náleží rozhodování o 

a) schválení nebo změně Dohody Klubu, 

b) vstupním poplatku a členském příspěvku, 

c) zásadách hospodaření Klubu, 

d) o zániku Klubu. 

(3) Členská schůze se schází nejméně jednou za rok. Svolává ji předsednictvo. 

Není-li předsednictvo zvoleno nebo je-li předsednictvo v tomto ohledu nečinné, 

může členskou schůzi zorganizovat a svolat kterýkoliv člen Klubu. Svolavatel 

připravuje též podklady pro jednání členské schůze. 

(4) Jednání členské schůze řídí předseda předsednictva nebo jím pověřený člen 

předsednictva v zastoupení. Je-li členská schůze svolána podle věty třetí 

předchozího odstavce, řídí její jednání svolavatel nebo člen, písemně zmocněný 

svolavatelem (uchovaný mail, popřípadě SMS se považuje za písemný dokument).  
(5) K přijetí usnesení v členské schůzi je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů 

přítomného členstva. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny 

nebo dohody, rozhoduje hlas předsedy předsednictva, v jeho nepřítomnosti hlas 

jím písemně pověřeného člena předsednictva (uchovaný mail, popřípadě SMS se 

považuje za písemný dokument). 
(6) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, za jehož pořízení zodpovídá 

svolavatel. Zápis obsahuje všechny důležité údaje z jednání, zejména údaje o 

výsledcích hlasování. Podepisuje ho minimálně ta osoba, která jednání řídila, a 

dále ta, která zápis zpracovala. Toto ustanovení se použije i pro zápisy z jednání 

předsednictva a pro zápisy o činnosti revizora. 
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Čl. V 

Předsednictvo a předseda Klubu 
(1) Předsednictvo je výkonným orgánem Klubu. Plánuje, organizuje, řídí s péčí 

dobrého hospodáře a kontroluje činnost Klubu a rozhoduje ve věcech činnosti 

Klubu s výjimkou těch věcí, které jsou podle těchto stanov ve výlučné působnosti 

členské schůze. 

(2) Za svou činnost odpovídá předsednictvo členské schůzi. Za předsednictvo 

v záležitostech Klubu jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti 

předsedy jej zastupuje jím písemně pověřený člen předsednictva (uchovaný mail, 

popřípadě SMS, se považuje za písemný dokument).  

(3) Jednotliví členové předsednictva jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. 

Předsedu předsednictva volí ze svých členů předsednictvo, které též předsedu 

odvolává. Předseda pověřuje další členy předsednictva například výkonem funkce 

tajemníka či pokladníka. 

(4) Předseda plánuje, organizuje, řídí a kontroluje činnost předsednictva, svolává 

předsednictvo a řídí jeho jednání; některé tyto povinnosti lze zcela nebo zčásti 

přenést na jiného člena nebo členy předsednictva, nelze se však zbavit 

odpovědnosti za jejich plnění. Předseda plní také povinnosti jako člen 

předsednictva. 

(5) Předsednictvo je ke dni odsouhlasení této Dohody tříčlenné. Pokud budoucnost 

ukáže, že počet členů předsednictva neodpovídá potřebám Klubu, rozhodne 

členská schůze volbou o dodatečném rozšíření nebo snížení počtu členů 

předsednictva. V případě, že se mezi členy Klubu nenajde dostatečný počet 

kandidátů na funkci v předsednictvu, předseda přizve k provedení úkonů nutných 

pro chod Klubu dobrovolníka/y. K těmto úkonům patří zejména vedení písemností 

Klubu, aktualizace webových stránek Klubu, příprava rozpisu soutěžních letů 

pro nadcházející sezónu, včasné odsouhlasování letových výsledků, vyhodnocení 

letové sezóny, zajištění pohárů a diplomů, a objednávka a distribuce klubových 

kroužků.  

(6) Předsednictvo koná své schůze podle potřeby. 

(7) K přijetí usnesení v předsednictvu je zapotřebí jednomyslného souhlasu všech 

členů předsednictva; nedojde-li k jednomyslnému souhlasu, rozhodne členská 

schůze. 

(8) Jednání předsednictva je neveřejné. 

(9) Předsednictvo jako výkonný orgán Klubu zejména 

a) zajišťuje záležitosti Klubu a provádí další činnosti Klubu podle této Dohody, 

pokud nejde o záležitosti, které jsou ve výlučné působnosti členské schůze; 

zajišťuje plnění usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost, 

b) odpovídá za vedení účetnictví pro vnitřní potřebu Klubu, 

c) připravuje podklady pro jednání členské schůze, svolává ji, předkládá jí zprávu 

o hospodaření, 

d) zajišťuje řádné vedení písemností Klubu, 

e) umožňuje revizorovi řádný výkon jeho oprávnění a povinností. 
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(10) Předsednictvo rozhoduje o přijetí a vyloučení člena nebo čestného člena 

Klubu. Předsednictvo nemůže z Klubu vyloučit revizora. 

(11) Předsednictvo ukládá členům a čestným členům sankce za porušení této 

Dohody, revizorovi a členům předsednictva pak členská schůze. 

 (12) Předsednictvo rozhoduje o čestném členství. 

 

 

 

Čl. VI  
Revizor 

(1) Revizor je oprávněn kontrolovat činnost Klubu a projednávat stížnosti jeho 

členů na činnost Klubu nebo jeho předsednictva. Revizor je oprávněn nahlížet do 

dokladů Klubu, činit si výpisy z těchto dokladů nebo jejich kopie a vyžadovat od 

předsednictva potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Revizor je 

odpovědný pouze členské schůzi. 

(2) Revizora volí členská schůze stejným způsobem, jakým se volí předsednictvo. 

(3) Revizor v rámci své působnosti zejména 

a) kontroluje, zda Klub a jeho předsednictvo vyvíjejí činnost v souladu s touto 

Dohodou, 

b) neprodleně podává předsednictvu zprávu o nedostatcích zjištěných při kontrolní 

činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění.  

 

 

 

Čl. VII 
Členství 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti člena 
(1) Členem se dále rozumí člen nebo čestný člen. 

(2) Členství v Klubu vznikne dnem rozhodnutí o přijetí osoby do Klubu na základě 

její písemné přihlášky. Fyzická osoba, která nedovršila 18 let, nemá právo podat 

přihlášku samostatně, ale pouze prostřednictvím svého právního zástupce.  

(3) Členství v Klubu zaniká 

a) úmrtím člena, 

b) na vlastní přání člena, 

c) zánikem Klubu, 

d) vyloučením člena předsednictvem, 

(4) Člen má zejména právo 

a) účastnit se veškeré činnosti Klubu způsobem a za podmínek stanovených touto 

Dohodou a Letovým řádem, včetně jeho příloh, 

b) účastnit se jednání členské schůze a hlasováním se podílet na jejím rozhodování, 

c) za podmínek stanovených touto Dohodou volit a být volen do orgánů Klubu, 

d) předkládat orgánům Klubu návrhy a podněty ke zlepšení činnosti Klubu a k 

odstranění nedostatků v jejich činnosti, 
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e) nahlížet do písemných podkladů pro jednání členské schůze, do Zápisu z jednání 

členské schůze, do smluv sjednaných předsednictvem. 

(5) Člen je povinen 

a) dodržovat tuto Dohodu a plnit usnesení předsednictva přijatá v souladu s touto 

Dohodou a Letovým řádem, včetně jeho příloh, 

b) řídit se Letovým řádem, včetně jeho příloh, 

c) řádně a včas hradit stanovené příspěvky spojené s členstvím v Klubu, 

d) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv a svobod ostatních členů Klubu, 

e) zdržet se jednání, jímž by poškozoval dobré jméno nebo pověst Klubu. 

 

 

 
Čl. VIII 

Letový řád 
Předsednictvo zpracovává a vede Letový řád a jeho přílohy. 

 

 

 

Čl. IX 
Zánik Klubu 

O zániku Klubu rozhodne členská schůze, podle Čl. IV, odst. 2 d) této Dohody. 

 

 

 

Čl. X 
Platnost a účinnost Stanov 

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení členskou schůzí. 


