
STANOVY spolku „ Therapy Dog z.s.“ - Strana 1 (celkem 6) 

STANOVY 

Spolku Therapy Dog z.s. 

Článek I 

Název spolku 

,Název spolku :  Therapy Dog z.s.   (dále jen spolek).   

Článek II 

Sídlo spolku 

Urbánkova 1282 

676 02  Moravské Budějovice 

Článek III 

Účel spolku 

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, jehož hlavní činností je uspokojování a ochrana zájmů členů 

spolku v oblasti práce se psy a jejich využívání k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě – 

canisterapie a aktivity se psem. Zahrnuje také podporu, rozvoj a popularizaci canisterapie. 

Hlavní činnost spolku:   1) canisterapie a aktivity se psem 

Spolek bude dosahovat této hlavní činnosti spolku (canisterapie a aktivity se psem) společně především v těchto 

oblastech:  

- pomoc psů k léčbě dětí i dospělých v oblasti fyzické, psychické, rehabilitační a somatické, 

- organizace návštěv canisterapeutických týmů ve školských, zdravotnických a sociálních zařízeních, v 

rodinách u lidí tělesně, mentálně nebo sociálně hendikepovaných, 

-           příprava a školení canisterapeutů, pořádání krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na přípravu 

a školení canisterapeutů, 

- vedení kurzů canisterapie, 

- pořádání přednášek na téma canisterapie a osvětová činnost pro laickou i odbornou veřejnost, 

- výběr, výcvik a příprava psů pro canisterapii, 

- konzultace výcviku a výběru canisterapeutických psů, 

- pořádání krátkodobých i dlouhodobých pobytů pro různě hendikepované dospělé osoby i děti s využitím 

canisterapie, 

-              pořádání zkoušek psovodů i psů pro canisterapeutickou činnost, 

-              prezentace, prosazování a obhajování společných zájmů svých členů,  
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-              chov a výcvik psů pro canisterapeutickou činnost.  

 

Článek IV 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, členské příspěvky 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let.  

2. Členství ve spolku vzniká:  

- podáním písemné členské přihlášky  

- zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok (členský příspěvek se nekrátí podle 

dnů členství v kalendářním roce) 

- zasláním výpisu z rejstříku trestů ne starším než tři měsíce 

- o přijetí člena rozhoduje statutární orgán spolku (předseda) na základě písemné přihlášky 

zájemce, doložením výpisu z rejstříku trestů ne starším než tři měsíce a doložením kopie dokladu 

o zaplacení členského příspěvku  

Členství ve Spolku vzniká dnem následujícím po schválení předsedou.  Rozhodnutí předsedy o přijetí nebo 

nepřijetí za člena je konečné.  

Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí 

pro něj z tohoto členství. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. 

3. Práva člena spolku: 

a) podílet se na činnosti spolku, 

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,  

c) volit orgány spolku, 

d) být volen do orgánů spolku, 

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku, 

f) účastnit se členské schůze 

4. Povinnosti člena spolku: 

a) dodržovat stanovy spolku, 

b) podílet se na činnosti spolku, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen, 

d) zaplatit členský příspěvek v 1. čtvrtletí kalendářního roku na příslušný kalendářní rok, tj. do 31.3. 

příslušného kalendářního roku, 

e) uhradit vzniklou škodu způsobenou psem nebo psovodem při výkonu canisterapie z vlastních 
finančních prostředků nebo ze svého pojištění, 
 

f) nepoškozovat svým jednáním dobré jméno spolku 
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5. Členství spolku zaniká: 

- vystoupením člena na vlastní písemnou žádost, podanou jeden měsíc před ukončením členství, 

bez nároku vrácení členského příspěvku 

- nezaplacením členského příspěvku v 1. čtvrtletí kalendářního roku (tj. do 31.3. příslušného 

kalendářního roku) 

- zánikem spolku 

- úmrtím člena 

- vyloučením pro hrubé porušování stanov v kterémkoliv bodě. Rozhodnutí o vyloučení člena bude 

spolkem zasláno písemně na adresu nahlášenou spolku vyloučeným členem nebo osobně. Člen 

může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho 

vyloučení přezkoumal výkonný výbor.  

6. Členské příspěvky  

Každý člen spolku se povinen platit řádně a včas členské příspěvky. Výši členského příspěvku určí 

členská schůze. Splatnost členského příspěvku je v 1. čtvrtletí kalendářního roku na příslušný 

kalendářní rok (tj. do 31.3. příslušného kalendářního roku). Členský příspěvek se platí vždy na daný 

rok. Způsob placení členského příspěvku je bezhotovostně na účet spolku, hotově předsedovi spolku 

nebo pokladníkovi.  

Článek V 

Organizace spolku  

 

Oddíl 1 – orgány spolku jsou 

 

1. Členská schůze (nejvyšší orgán) 

2. Statutární orgán – předseda spolku  

3. Výkonný výbor  

Oddíl 2 – členská schůze 

Rozhoduje o všech záležitostech spolku s výjimkou těch, které náleží do pravomoci předsedy a výkonného 
výboru.  
Členská schůze zejména:  

a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny,  
b) rozhoduje o zániku spolku, pro přijetí tohoto rozhodnutí se vyžaduje 2/3 většina všech členů spolku;  
c) kontroluje činnost předsedy, projednává a schvaluje zprávu předsedy a výkonného výboru o činnosti a 

hospodaření spolku, schvaluje rozpočet spolku, 
d) určuje hlavní zaměření činnosti spolku, přijímá popřípadě jiná opatření nebo rozhodnutí potřebná k 

vedení a činnosti spolku, 
e) stanovuje výši členských příspěvků, 
f) volí členy výkonného výboru. 

 
Členskou schůzi spolku svolá k zasedání předseda spolku nejméně jedenkrát do roka a také tehdy, požádá-li o to 
písemně 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě uvedené v takové žádosti.  
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Zasedání členské schůze se svolá nejméně 5 dnů před jeho konáním, a to vhodným způsobem, tedy buď 
uveřejněním termínu konání členské schůze na internetových stránkách spolku nebo písemným oznámením s 
uvedením místa, času a pořadu zasedání doručeným členovi e-mailem nebo písemně na adresu uvedenou 
v přihlášce člena. O způsobu svolání členské schůze rozhoduje předseda.  
Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Nesejde-li se 
usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dřív než za 5 
dnů) náhradní členskou schůzi, tato je již usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská 
schůze přijímá usnesení hlasováním. Usnesení přijímá členská schůze nadpoloviční většinou hlasů členů 
přítomných v době usnášení; pokud tyto stanovy nestanoví jinak. Každý člen má jeden hlas. Hlasování na 
členské schůzi probíhá veřejně aklamací, tj. zvednutím ruky. Ze zasedání členské schůze a o přijatých 
rozhodnutích se pořizuje zápis, který vyhotovuje zapisovatel, který je zvolen v úvodu členské schůze. 

 

 

Oddíl  3 – Předseda spolku – statutární orgán spolku 

1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku, který je volen výkonným výborem.  

2. Předseda nebo jím pověřená osoba v právních úkonech zastupuje spolek 

3. Předseda je oprávněn jednat za spolek samostatně ve všech záležitostech spolku. Podepisování za 
spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda spolku 
 

4. Soustavně řídí činnost spolku v celém rozsahu k jejímu prospěchu v rámci stanov a vnitřních předpisů 
spolku nebo směrnic spolku 
 

5. Za svou činnost odpovídá výkonnému výboru. 
 

6. Řídí činnost spolku v celém rozsahu k jejímu prospěchu, vydává vnitřní předpisy nebo směrnice, 
odpovídá za řádné vedení účetnictví a hospodářské a majetkové evidence spolku; vydává vnitřní 
předpisy nebo směrnice. 
 

7. Je oprávněn podepisovat veškeré doklady a finanční operace spolku, jménem spolku sjednává smlouvy s 
třetími osobami a dbá o jejich řádné plnění, rozhoduje o nakládání s peněžními prostředky i s hmotnými 
příspěvky nebo sponzorskými dary, plní další úkoly podle pověření členskou schůzí. 
 

8. V případě jeho úmrtí volí nového předsedu výkonný výbor.    
 

9. Řídí jednání členské schůze a výkonného výboru. 
 

10. Je členem výkonného výboru. 
 

11. Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku. 
 

12. Funkční období předsedy je pět let. Předseda může být volen opětovně. 
 

13. Předseda se může vzdát funkce, a to písemným prohlášením doručeným na adresu sídla spolku. Výkon 
jeho funkce v těchto orgánech spolku zanikne dnem výmazu člena orgánu spolku ze spolkového 
rejstříku. 

 

Oddíl 4 – výkonný výbor   

 

1. má poradní hlas pro předsedu při řízení činnosti spolku a schvaluje jednotlivé výdaje nad 30000,-- Kč,  

2. zasedá minimálně jednou ročně a je svoláván předsedou, 

3.  je složen z 1 zakládajícího člena a 2 členů volených, jedním z členů je předseda, 

4. funkční období je pětileté při hlasování rozhoduje prostou většinou hlasů, 



STANOVY spolku „ Therapy Dog z.s.“ - Strana 5 (celkem 6) 

5. v konfliktních situacích má zakládající člen právo veta, v případě, že je ve výkonném výboru více 

zakládajících členů má právo veta předseda spolku 

6. volí ze svého středu konkrétní osoby k zajištění svých cílů, 

7. každoročně předkládá zprávu o činnosti a hospodaření spolku, 

8. volí ze členů výkonného výboru předsedu a odvolává předsedu.  

 
 

Článek VI 

Zásady hospodaření spolku 

1. Hospodářským a účetním obdobím spolku je kalendářní rok. Spolek vede účetní evidenci a účetnictví 

způsobem a v rozsahu vyplývajícím z příslušných obecně závazných právních předpisů 

2. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a 

v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

3. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, příjmy z akcí pořádaných spolkem, dotace, granty, příspěvky 

od fyzických i právnických osob, sponzorské dary, příjmy z reklam a ostatní příjmy 

4. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III. 

5. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku  
- jednotlivý výdaj do 30.000 Kč musí být schválen předsedou spolku 
- jednotlivý výdaj od 30.000 Kč musí být schválen výkonným výborem 
 

6. Prostředky nevyužité do konce kalendářního roku se převádí do příštího kalendářního roku. 

Článek VII 

Zastupování spolku 

1. V právním jednání zastupuje spolek předseda nebo jím pověřená osoba. 

2. Předseda o své činnosti informuje na pravidelných setkáních výkonný výbor. 

 

Článek VIII 

Seznam členů 

1. Spolek vede seznam členů, v seznamu členů zápisy a výmazy, týkající se členství osob ve spolku, 

provádí předseda. Seznam členů bude zpřístupněn pro členy spolku. 

2. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze 

seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 

Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, 

může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. 
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3. Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění 

neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný. 

 

 

Článek IX 

Zánik spolku 

Spolek zaniká: 

1. Spolek je zrušen, mimo zákonem předvídaných právních skutečností, rozhodnutím členské schůze, na 

základě něhož se provede likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Likvidace se 

provádí v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 

2. Pravomocným rozhodnutím státních orgánů 

3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. 

Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí nebo shromážděním delegátů. 

3. Spolek je oprávněn vydávat vnitřní organizační a jednací řády a vnitřní předpisy a směrnice. 

 

V Moravských Budějovicích, dne 7. prosince 2017 

 

 


