Stanovy občanského sdružení
Český pes
ČÁST PRVNÍ

Článek I.
Úvodní ustanovení
Název sdružení je Český pes (dále také jen sdružení), IČ: 26572176.
Český pes je dobrovolným, otevřeným občanským sdružením neziskového charakteru.
Sídlem Českého psa je Součkova 10, Brno – Komín.

Článek II.
Cíle a poslání sdružení

Český pes je sdružení s celorepublikovou působností se zaměřením na zájmovou kynologickou
sportovní činnost – coursing.
Český pes sdružuje příznivce tohoto sportu a prostřednictvím svých samosprávných organizačních
jednotek vytváří předpoklady pro jeho provozování.
Český pes dále pořádá soutěže či závody v coursingu a stará se o reprezentaci, publicitu a propagaci
tohoto sportu.
Všechny aktivity Českého psa jsou prováděny v souladu s platnými právními předpisy, zejména
zák. č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s cíli a posláními FCI.
Český pes spolupracuje s dalšími právnickými osobami, které mají obdobné poslání, a s jejich členy a
to jak v České republice, tak i v zahraničí.
Ve prospěch stanovených cílů vykonávat hospodářskou a obdobnou činnost v souladu s platnými
právními předpisy.

ČÁST DRUHÁ

Článek III.
Organizace sdružení
Nejvyšším orgánem sdružení je Členská schůze, která je tvořena všemi členy sdružení.
Výkonným orgánem sdružení je Rada sdružení, jejímž členem je vždy předseda a místopředseda
sdružení a další volení členové.
Tréninkové základy jsou samostatné organizační jednotky sdružení, které jednají svým jménem a
mají právní subjektivitu.
Sekretariát může být zřízen podle potřeb Rady sdružení a je jejím administrativním orgánem.
K zajištění svých úkolů si může Rada sdružení zřizovat Výbory sdružení, jako své poradní a pomocné
orgány.

Článek IV.
Členská schůze
Členská schůze je svolávána Radou sdružení.
Řádná členská schůze se koná jednou ročně. Členská schůze může být také svolána, jestliže je třeba
neprodleně řešit zásadní otázky činnosti sdružení, jejichž řešení přesahuje pravomoc svěřenou Radě
sdružení, nebo v případě, že o to písemně požádá nadpoloviční většina členů.
Členská schůze se řídím Jednacím řádem Členské schůze.
Členská schůze rozhoduje usneseními. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných
členů, nestanoví-li Jednací řád Členské schůze nebo stanovy sdružení něco jiného.

Do výlučné kompetence Členské schůze náleží:
- schvalování stanov sdružení a jejich změn,
- schvalovaní Jednacího řádu Členské schůze
- stanovení hlavních směrů a zásad rozvoje sdružení a jeho hospodaření,
- schvalování a kontrolování plánu činnosti, finančního plánu a rozpočtu,
- určení počtu členů Rady sdružení,
- volení a odvolávání členů Rady sdružení,
- rozhodování, zda činnost Rady sdružení nebo některého jejího člena je v souladu se
stanovami a právními předpisy
- rozhodnutí o zřízení nebo zrušení Tréninkové základny,
- rozhodnutí o odvolání člena proti rozhodnutí Rady sdružení o jeho vyloučení,
- rozhodnutí o sloučení, rozdělení nebo zrušení sdružení a způsobu naložení s majetkem v
těchto případech,
- další věci, které si do své kompetence vyhradí.

Článek V.
Rada sdružení
Rada sdružení řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Členské schůze v souladu s obecně
platnými právními předpisy, se stanovami sdružení a v souladu s usneseními a pokyny Členské
schůze. Za svou činnost odpovídá Rada sdružení Členské schůzi.
Rada sdružení je nejméně tříčlenná a její počet je vždy lichý. Její členové jsou voleni Členskou schůzí a
volební období člena Rady sdružení je pětileté. Opětovná volba člena Rady sdružení je možná.
Členové Rady sdružení volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Kooptace členů Rady sdružení
může dosáhnout maximálně 1/3 z počtu volených členů.
Zasedání Rady sdružení se řídí Jednacím řádem Rady sdružení a koná dle potřeby, nejméně však
jednou za čtvrtletí.
V čele Rady sdružení stojí předseda sdružení.
Rada sdružení rozhoduje Rozhodnutím Rady sdružení. Rada sdružení je usnášeníschopná, jestliže je
přítomna nadpoloviční většina jejích členů a rozhodnut Rady je přijato, hlasovala-li pro něj většina
přítomných členů, nestanoví-li Jednací řád Rady sdružení něco jiného.

Člen Rady sdružení se může vzdát své funkce písemným prohlášením. V takovém případě končí výkon
jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal nebo projednat mohl.
Rada sdružení rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výslovně vyhrazeny Členské schůzi,
a to zejména:
-

-

sestavuje plán činnosti, finanční plán, rozpočet a předkládá je ke schválení Členské
schůzi,
připravuje návrhy a materiály pro jednání Členské schůze,
v souladu s Jednacím řádem Členské schůze svolává Členskou schůzi a vyhlašuje její
program,
rozhoduje o finančních prostředcích v rámci schváleného plánu,
vydává Jednací řád Rady sdružení,
vydává vnitřní předpisy sdružení, kterými jsou:
o Nařízení Rady, kterými blíže upravuje činnost sdružení
o Řády, které jsou sdružením vydávané na základě zákona
rozhoduje o vyloučení člena sdružení
určuje termín splatnosti členského příspěvku,
kontroluje činnost jednotlivých tréninkových základen a v případě potřeby žádá sjednání
nápravy a její nesplnění může vést až k návrhu na zrušení tréninkové základny,
ustavovat Výbory sdružení a jmenovat jejich členy,
pověřuje sekretariát sdružení plněním konkrétních úkolů,
jmenovat sekretáře sdružení

Článek VI.
Tréninková základna
Tréninková základna se zřizuje rozhodnutím Členské schůze na návrh Rady sdružení.
Tréninkové základny organizují svým jménem a na své náklady tréninky coursingu. O zřízení
tréninkové základny mohou požádat minimálně tři členové sdružení, kteří prokážou, že jsou schopni
materiálně, technicky a organizačně zajistit trénink coursingu v souladu s obecnými právními
předpisy, pravidly FCI, stanovami sdružení, vnitřními předpisy sdružení a rozhodnutími orgánů
sdružení.
Název tréninkové základny se skládá ze jména, které nesmí být zaměnitelné se jménem jiné
tréninkové základny, a dovětku “tréninková základna Českého psa“.
Tréninková základna má pouze jediný orgán a to Vedení, který tvoří všichni její členové. Do
kompetence Vedení náleží veškeré záležitosti Tréninkové základny. Vedení se schází dle potřeby a
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Vedení volí ze svého středu Vedoucího. Ve svém
jednání je Vedoucí vázán rozhodnutím Vedení.
Vedení je oprávněno vydat statut, kterým si může svou vnitřní organizaci upravit rozdílně. Musí
pouze zachovat statutárním orgán.
Vedení je při své činnosti nezávislé, musí však respektovat obecné právní předpisy, pravidla FCI,
stanovy sdružení, vnitřní předpisy sdružení a rozhodnutí ostatních orgánů sdružení (vyjma Výborů).
Tréninková základna je povinna vykonávat činnost, pro kterou byla zřízena. Její nečinnost může být
brána jako porušení povinností tréninkové základny a může být usnesením Členské schůze zrušena.

Článek VII.
Sekretariát
V čele sekretariátu stojí sekretář.
Sekretariát sloužící k zajištění administrativních činností sdružení a plní úkoly udělené mu Radou
sdružení.

Článek VIII.
Výbory sdružení
Výbory sdružení jsou poradními a pomocnými orgány Rady sdružení. Svojí činností ve svěřené oblasti
přispívají k rozvoji sdružení. Ze svého středu volí předsedu. Předsedové výborů mají právo se
zúčastnit zasedání Rada sdružení s hlasem poradním a mají právo na protokolaci svého stanoviska.

Článek IX.
Statutární orgány sdružení a tréninkových základen
Statutárním orgánem sdružení je předseda sdružení. Předseda sdružení jedná jménem sdružení a
podepisuje jménem sdružení veškeré právní úkony. V zastoupení předsedy sdružení je oprávněn
k jednání za sdružení místopředseda sdružení.
Statutárním orgánem Tréninkové základny je Vedoucí, který jejím jménem jedná a podepisuje listiny.

ČÁST TŘETÍ

Článek X.
Vznik členství

Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami.
Pokud žadatel o členství nedosáhl v den podání přihlášky věku 18 let, musí souhlas s jeho členstvím
písemně potvrdit jeho zákonný zástupce. Pro neplnoletého člena sdružení pak platí některá omezení,
vyplývající z jeho věku.

Členství vzniká automaticky po přijetí písemné přihlášky nového člena Radou sdružení a
zaplacením členského příspěvku.
VIP členství vzniká rozhodnutím Rady sdružení a opravňuje VIP člena k účastem na akcích
pořádaných sdružením za zvýhodněných podmínek. Není-li VIP člen sdružení zároveň členem
sdružení, není oprávněn účastnit se Členské schůze.

Článek XI.
Zánik členství
Členství zaniká smrtí.
Každý člen může kdykoliv ukončit své členství písemným prohlášením učiněným vůči sdružení. Dnem
doručení písemného prohlášení jeho členství zaniká.
Člen může být ze sdružení vyloučen, pokud hrubým způsobem poruší povinnosti vyplývající z jeho
členství nebo tyto povinnosti méně závažným způsobem opětovně porušuje. Proti rozhodnutí o
vyloučení se může vyloučený člen do 30 dnů odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek.
Nemá-li člen řádně a včas uhrazený členský příspěvek na příslušný kalendářní rok, jeho členství
k tomuto dni zaniká.
Členství také zaniká rozhodnutím Členské schůze o zrušení sdružení.

Článek XII.
Práva a povinnosti členů
Člen sdružení má právo:
-

podílet se na činnosti sdružení,
volit a od 18 let věku být volen a zakládat tréninkové základny,
být informován o činnosti a hospodaření sdružení,
využívat výhod poskytovaných sdružením,
odvolat se proti rozhodnutí Rady sdružení proti rozhodnutí o svém vyloučení ze sdružení,
podávat návrhy, připomínky a podněty (návrh, který přesahuje kompetence Rady
sdružení a je písemně podpořen více než 1/3 členů, musí být v co nejkratší době
předložen Členské schůzi).

Člen sdružení má povinnost:
-

podílet se na činnosti sdružení,
jednat vždy čestně v souladu s posláním a úkoly sdružení,
respektovat a řídit se stanovami, vnitřními předpisy a rozhodnutími orgánů sdružení,
ve stanoveném termínu zaplatit členské příspěvky,
při aktivní účasti na realizaci a organizaci akce sdružení mít uzavřené platné úrazové
pojištění a pojištění odpovědnosti za škody občanů.

ČÁST ČTVRTÁ

Článek XIII.
Hospodaření sdružení a tréninkových základen
Finanční zdroje sdružení tvoří:
-

členské příspěvky,
příjmy, které vyplývají z poslání sdružení a nepřísluší tréninkovým základnám,
dotace – granty,
sponzorské dary.

Tréninkové základny jsou hospodářsky a finančně zcela samostatné a jejich finanční zdroje tvoří:
-

příjmy, které vyplývají z poslání tréninkové základny (tedy z jednotlivých tréninkovou
základnou pořádaných tréninků coursingu),
příspěvky poskytnuté sdružením.

Při hospodaření s finančními prostředky jsou jak Rada sdružení, tak Vedení jednotlivých tréninkových
základen povinny dodržovat obecně platné právní normy a vnitřní předpisy sdružení.

Členové sdružení neodpovídají za závazky sdružení ani jeho jednotlivých tréninkových základen.
Sdružení neodpovídá za závazky tréninkové základny a tréninková základna neodpovídají za závazky
sdružení.
Sdružení a jednotlivé tréninkové základny se mohou zavazovat jen do výše svého jmění.

Článek XIV.
Majetek sdružení a tréninkových základen
Majetek, který po svém vzniku získalo sdružení, je majetkem sdružení.
Majetek, který po svém ustavení získaly tréninkové základny, je majetkem tréninkové základny.
Tréninkové základny jsou povinny odvádět z pořádaných tréninků coursingu do příjmů sdružení
finanční částku stanovenou dle počtu startujících psů na tréninku, jejíž výše je vždy stanovena
rozhodnutím Rady sdružení pro konkrétní kalendářní rok.
K likvidaci majetku sdružení může dojít pouze při zániku sdružení a o způsobu likvidace rozhoduje
tatáž Členská schůze, která rozhodla o zániku sdružení.
K likvidaci majetku tréninkové základny může dojít pouze při zániku tréninkové základny a k němu
může dojít pouze rozhodnutím Vedení dané tréninkové základny, která také rozhodne o způsobu
likvidace majetku.

Článek XV.
Zánik sdružení a tréninkové základny
O zániku sdružení rozhoduje Členská schůze dvoutřetinovou většinou všech členů.
O zániku tréninkové základny rozhoduje její Vedení, nebo Členská schůze na návrh Rady sdružení.

ČÁST PÁTÁ

Článek XVI.
Další ustanovení
Veškeré písemnosti určené sdružení se doručují na sekretariát, není-li zřízen tak do sídla sdružení, a
musí z nich být patrno, komu jsou určeny, jaké věci se týkají, čeho se pisatel domáhá a musí být
podepsány a datovány.

Veškerá činnost sdružení je prováděna v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č.
83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s cíli, posláními a řády FCI (Fédération Cynologique Internationale) a ČMKU
(Českomoravská Kynologická Unie).
Veškeré dokumenty sdružení nebo tréninkových základen jsou zveřejňovány na webových stránkách
www.ceskypes.cz. Některé dokumenty jsou zpřístupněny pouze členům sdružení.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí sdružení v Radslavicích dne 23. Května 2009.
Tímto dnem zaniká platnost předchozích stanov, které byly Ministerstvem vnitra registrovány dne
16.01. 2009, č. j. VS/1-1/74236/09-R

V Radslavicích u Přerova dne 23. Května 2009
Změna stanov vzata na vědomí dne: 10.06. 2009

