STANOVY
Agility Klub Pohoda – spolek pro dítě a psa
Článek 1
Vznik, název, sídlo
1. Agility Klub Pohoda – spolek pro dítě a psa (dále jen Spolek) byl založen na ustavující členské schůzi dne
18.4.2010 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.
2. Název spolku zní: Agility Klub Pohoda – spolek pro dítě a psa
3. Sídlo spolku je na adrese: Plešivecká 21/1864, 412 01 Litoměřice
Článek 2
Právní postavení Spolku
1. Spolek je dobrovolným sdružením příznivců agility.
2. Spolek vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým
majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.
3. Činnost Spolku se řídí těmito stanovami a dalšími vnitřními normativy Spolku. Veškerá činnost Spolku musí
být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Článek 3
Předmět činnosti a účel Spolku
1. Činnost spolku je ryze zájmová, veřejně prospěšná a nevýdělečná. Spolek se zabývá výcvikem a propagací
agility a zapojením dětí a mládeže do tohoto sportu.
Účelem spolku je :
a. rozvíjet dovednost svých členů v agility a usilovat o jejich výkonnostní růst
b. organizovat pravidelné tréninky členů
c. pořádat závody v agility
d. organizovat výcvikové kurzy agility
e. ve spolupráci s ostatními subjekty zabezpečovat podmínky pro sportovní, vzdělávací a výchovné
akce
f. podílet se na pořádání akcí souvisejících s propagací agility
g. pracovat s dětmi a mládeží, seznamovat je s agility
h. pojmout práci s dětmi jako prevenci proti sociálně-patologickým jevům.
i. podporovat zdravý životní styl a vztah k přírodě.
Článek 4
Podmínky členství
1. Novým členem Spolku se může stát každý občan bez ohledu na státní příslušnost, pokud jeho vstup do
spolku schválí výbor Spolku.
2. Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy Spolku, pokud s jejich členstvím vydá písemný
souhlas jejich zákonný zástupce.
3. Členem se může stát pouze uchazeč, který má zjevný zájem o činnost Spolku, je ochoten aktivně se podílet
na plnění cílů Spolku a je ochoten svým chování a postojem šířit dobré jméno Spolku.
4. Člen se věnuje agility a jiným činnostem, které klub organizuje, na vlastní zodpovědnost a riziko a
zodpovídá za škody způsobené svojí osobou nebo svým psem. Za členy do 18-ti let zodpovídá zákonný
zástupce.
Článek 5
Vznik členství
1. O přijetí nového člena rozhodne výbor Spolku na základě písemné přihlášky žadatele o vstup do Spolku.
2. Členství ve Spolku vzniká po schválení vstupu nového člena výborem a po zaplacení členského poplatku na
daný rok.
3. Žadatel, jehož žádost o vstup do spolku byla zamítnuta, může znovu žádat o vstup do spolku nejdříve po
uplynutí jednoho roku od zamítnutí žádosti.
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Článek 6
Zánik členství
Členství ve spolku zaniká :
1. Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok.
2. Vyloučením člena. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze na základě disciplinárního řízení. Člena lze
vyloučit za závažné porušení povinností člena Spolku, zejména pokud svým jednáním poškodí dobré jméno
Spolku, neplní si své členské povinnosti nebo se chová ke svému psu hrubě.
3. Vystoupením člena ze Spolku na základě písemného prohlášení člena doručeného výboru Spolku
(dobrovolné ukončení členství)
4. Úmrtím člena.
Článek 7
Práva a povinnosti členů
1. Členové mají právo :
a. účastnit se členské schůze
b. hlasovat při rozhodování členské schůze
c. volit do výboru Spolku
d. být voleni do výboru Spolku, pokud nejpozději v den konání členské schůze dosáhli věku 18 let
e. využívat výhod poskytovaných Spolkem
f. podávat návrhy, náměty a stížnosti, vznášet dotazy na členy výboru
g. zúčastňovat se akcí pořádaných Spolkem
h. být informováni o činnosti a hospodaření Spolku
2.

Členové mají povinnost
a. řídit se platnými normativy Spolku, usneseními členské schůze a rozhodnutími výboru
b. řádně a včas platit členské příspěvky (členský příspěvek na běžný rok musí být zaplacen na účet
sdružení nejpozději do konce ledna, při přijetí nového člena v průběhu roku musí být poměrný
členský příspěvek zaplacen do 14 dnů od rozhodnutí o přijetí člena)
c. jednat v zájmu Spolku a zdržet se jednání, které by mohlo způsobit Spolku škodu, či poškodit
dobré jméno Spolku
d. hlásit výboru Spolku změnu jména, bydliště a dalších důležitých údajů evidovaných Spolkem
e. aktivně se podílet na činnosti Spolku
f. odpracovat počet brigádnických hodin, které stanovuje členská schůze
g. pomáhat při organizačním zajištění závodů a vzdělávacích akcí pořádaných Spolkem

Článek 8
Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou:
a. členská schůze
b. výbor Spolku
2. Orgány Spolku mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov spadají do jejich působnosti.
Článek 9
Členská schůze
1. Je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří ji členové Spolku přítomní na jejím zasedání.
2. Na členské schůzi uplatňují členové Spolku svá práva řídit záležitosti Spolku a kontrolovat činnost Spolku.
3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:
a. přijímat a měnit stanovy Spolku
b. volit a odvolávat členy výboru
c. stanovit výši členského příspěvku, počet brigádnických hodin a sankci za neodpracované
brigádnické hodiny
d. rozhodovat o vyloučení člena ze Spolku na základě disciplinárního řízení
e. rozhodovat o zániku Spolku a rozdělení jeho majetku
f. schvalovat pravidla výcvikových kurzů a výše příspěvků kurzovného
Článek 10
Svolání členské schůze
1. Členskou schůzi svolává výbor Spolku zveřejněním pozvánky na webových stránkách Spolku a to
nejméně jeden měsíc před konáním členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo
konání členské schůze a návrh programu jednání.
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2.

Řádnou členskou schůzi svolává výbor Spolku jedenkrát ročně, vždy nejpozději do konce února.

3. Výbor spolku je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi na písemnou žádost nejméně jedné třetiny
4.

členů. V tomto případě musí výbor svolat členskou schůzi do třiceti dnů od doručení platné žádosti o
svolání mimořádné členské schůze.
Výbor spolku je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže je třeba neprodleně řešit otázky,
které spadají do výlučné pravomoci členské schůze.

Článek 11
Účast a hlasování na členské schůzi
1. Členská schůze je veřejná, tzn., že se jí mohou zúčastnit i nečlenové Spolku.
2. Každý člen je oprávněn účastnit se členské schůze a na ní požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí
týkajících se Spolku, uplatňovat zde své návrhy a protinávrhy. Může tak činit pouze osobně, zastupování
členů na základě plné moci je nepřípustné.
3. Každý člen má jeden hlas.
Článek 12
Jednání a rozhodování členské schůze
1. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda Spolku, popřípadě jiný pověřený člen výboru. Členská schůze volí
zapisovatele, který o průběhu jednání členské schůze pořizuje zápis, který je po předložení členské schůzi a
jejím schválení, uložen u předsedy Spolku. Kopie zápisu je přístupná každému členovi, který o to požádá.
2. Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro spolek závazná. Členská schůze je usnášeníschopná,
je-li ve stanoveném začátku členské schůze přítomna nadpoloviční většina řádných členů spolku. Není-li
tomu tak, posouvá se začátek o 15 minut. Po této době je členská schůze prohlášena za usnášeníschopnou
bez ohledu na počet přítomných řádných členů.
3. Hlasování je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak.
4. Členská schůze může rozhodnout o zrušení Spolku a o rozdělení jeho majetku a to dvoutřetinovou většinou
hlasů členů Spolku.
Článek 13
Výbor
1. Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost Spolku a jedná jeho jménem. Členem výboru může být
pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný.
2. Výbor je kolektivním orgánem, skládá se nejméně ze tří členů (předseda, jednatel, ekonom).
3. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na období tří let. Opětovná volba není vyloučena.
4. Funkční období výboru končí uplynutím tří let a končí zvolením nového výboru na členské schůzi.
5. Zvolení členové výboru volí ze svého středu předsedu a určí ostatní funkce. Při volbě předsedy nehlasuje
osoba, která byla navržena na zvolení.
6. Výbor vytvořený ze zvolených členů má právo jmenovat do výboru další dva členy.
7. Člen výboru se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným ostatním členům výboru.
V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal. Výbor je povinen
projednat jeho odstoupení nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného
prohlášení o odstoupení. Pokud není odstoupení v této lhůtě projednáno, končí výkon funkce odstupujícího
člena prvním dnem měsíce následujícího po marném uplynutí lhůty k projednání odstoupení.
8. Výbor, pokud jeho počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. Výbor se schází
podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomná nadpoloviční
většina jeho členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
9. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let a jsou veřejné.
10. Jednání výboru se můžou účastnit i členové Spolku. Předseda Spolku může rozhodnout o uzavřeném jednání
výboru.
11. Členové výboru odpovídají Spolku za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu
funkce, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Způsobí-li takto škodu
více členů výboru, odpovídají za ni společně a nerozdílně.
12. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními
normativy Spolku a usneseními členské schůze.
Článek 14
Působnost výboru
Do působnosti výboru náleží zejména :
a) svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat
b) předkládat členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh změn a doplňků stanov
c) rozhodovat o přijetí nových členů Spolku
d) plnit usnesení členské schůze
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e)
f)
g)
h)
i)

j)

zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví
žádat o dotace na činnost
rozhodovat o nakládání s majetkem Spolku podle usnesení členské schůze
zodpovídat za finanční hospodaření Spolku
projednávat podněty a stížnosti členů
výbor je povinen dodržovat zákon číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Článek 15
Jednání a podepisování za Spolek
1. Za Spolek je oprávněn jednat ve všech věcech výbor Spolku, jako jeho statutární orgán. Za výbor jedná
vždy předseda nebo jednatel.
2. Podepisování za Spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Spolku připojí podpis
předseda výboru nebo jednatel.
3. Výbor je oprávněn pověřit člena Spolku jednáním v konkrétní věci plnou mocí s podpisy dvou členů výboru
Spolku.

Článek 16
Hospodaření
(1) Spolek hospodaří se svým majetkem a s majetkem, který mu byl svěřen nebo dán do užívání
(2) Příjmy Spolku jsou zejména z členských příspěvků, z kurzovného či startovného a z darů a dotací.
Získané finanční prostředky jsou využívány k zajištění činnosti Spolku, k propagaci Spolku a k pořádání
akcí.
(3) Hospodaření vede ekonom Spolku a na řádné členské schůzi předkládá ke schválení zprávu o
hospodaření Spolku za předchozí rok a rozpočet na rok aktuální.
Článek 17
Zánik Spolku
1. O zániku Spolku rozhoduje členská schůze a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Jinak než
rozhodnutím členské schůze může dojít k zániku Spolku, jen stanoví-li tak zákon.
2. Spolu s rozhodnutím o zániku Spolku rozhodne členská schůze o způsobu likvidace majetkové podstaty
Spolku v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Článek 18
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena těmito stanovami, se řídí závaznými předpisy orgánů
spolku a obecně závaznými právními předpisy.
2. Ve všech případech, na které nelze přímo aplikovat stanovy, rozhoduje výbor Spolku ve smyslu stanov.
3. Pokud by se některé ustanovení stanov vzhledem k platnému právnímu řádu ukázalo neplatným, neúčinným
nebo sporným, neměla by tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení stanov.
Článek 19
Změna stanov
1. O doplnění nebo změně stanov Spolku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných
členů.
2. Návrh na doplnění nebo změnu stanov může podat kterýkoliv člen Spolku. Všechny návrhy na doplnění
nebo změnu stanov Spolku předá výbor členské základně písemně, a to nejpozději 30 dnů před konáním
členské schůze, která bude mít takovouto změnu na pořadu jednání.

Změna stanov byla schválena členskou schůzí konanou dne 25.10.2015 .
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