
STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

 

Active Dog o. s. 

 

Preambule 

 

Active Dog, o. s. je dobrovolné nepolitické sdružení chovatelů, majitelů a zájemců o výcvik psů všech 

plemen včetně kříženců zřízený za účelem provozování ryze zájmových a veřejně prospěšných činností 

souvisejících s organizováním práce s mládeží a s dospělými se zaměřením na všechny činnosti se vztahem ke 

kynologii a kynologickým sportům.  

 

Čl. 1. 

Název a sídlo sdružení 

Název: Active Dog o. s. (dále jen „sdružení“) 

Sídlo: Dalovská 371, 257 26 Divišov  

Působnost: Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační 

jednotky. Sdružení vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým 

svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.  

 

Čl. 2. 

Vznik, právní postavení a zánik sdružení 

1. Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením vzniklým podle zákona 

č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. Sdružení je dobrovolným sdružením chovatelů, majitelů a příznivců aktivního života se psy. 

3. Sdružení je samostatnou odbornou zájmovou organizací s právní subjektivitou, schopnou 

samofinancování, mající právo podle svého rozhodnutí hospodařit s finančními prostředky a nabývat 

majetek. 

4. Činnost sdružení se řídí těmito stanovami a dalšími vnitřními normativy sdružení. 

5. Sdružení zaniká: 

a) rozhodnutím členské schůze. 

b) rozhodnutím soudu. 

 

Čl. 3. 

Základní cíle sdružení 

Základními cíli sdružení jsou zejména: 

a) zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o chov a výcvik psů z řad dospělých i 

mládeže. 

b) organizování chovatelů psů ke společné činnosti zaměřené na zvyšování teoretických 

znalostí a praktických návyků ve výchově a výcviku psů a dalších sportovních kynologických aktivit. 

c) poskytování poradenské činnosti členům i nečlenům sdružení tykající se výchovy a 

výcviku psů a výběru vhodného plemene, v některých případech za úplatu. 



d) metodická a osvětová činnost v kynologii, vydávání nebo podpora vydávání 

kynologických publikací. 

e) spolupráce se všemi kluby chovatelů psů, organizacemi na ochranu zvířat, psími útulky, 

kynologickými i nekynologickými organizacemi a jednotlivci. 

f) Organizování, propagace a koordinace zájmových a výkonnostních soutěží, osvětových 

akcí, kurzů pro veřejnost a jiných činností ve vztahu ke všem kynologickým sportům. 

g) Další formy a konkretizaci činnosti sdružení stanoví členská schůze.  

 

Čl. 4. 

Členství ve sdružení 

1. Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se může stát každý občan bez ohledu na 

státní příslušnost, který souhlasí se stanovami, s cíly a posláním sdružení. Nezletilí občané se mohou stát 

členy pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce s tím, že minimální věková hranice pro vstup do 

sdružení je 10 let.  

2. Sdružení přijímá své členy na základě jejich písemné přihlášky. Přihlášku ke členství schvaluje 

členská schůze. Pro přijetí nového člena je potřeba souhlas alespoň ½ členů sdružení přítomných na členské 

schůzi. 

3. Členství ve sdružení vzniká dnem zaplacení členského příspěvku na daný rok. 

4. Členství ve sdružení zaniká: 

a) Vystoupením člena ze sdružení na základě písemného nebo ústního prohlášení člena 

(dobrovolné ukončení členství). 

b) nezaplacením členského příspěvku do ukončení 6. měsíce kalendářního roku. 

c) vyloučením člena za hrubé porušení stanov nebo jiných vnitřních předpisů sdružení, 

dopustí-li se zvlášť hrubého nebo opětovného porušení povinností člena, nebo pro porušení Zákona na 

ochranu zvířat. 

d) zánikem sdružení. 

e) úmrtím člena. 

5. O vyloučení podle bodu c) rozhoduje členská schůze na návrh výboru. Člen, který byl navržen 

na vyloučení, musí být o tomto záměru informován písemně minimálně patnáct dnů předem. Rozhodnutí o 

vyloučení člena je přílohou zápisu z příslušné členské schůze sdružení. 

 

Čl. 4. 

Práva a povinnosti členů sdružení 

1. Práva člena: 

a) účastnit se jednání členské schůze. 

b) volit do orgánů sdružení. Hlasovací právo mají jen členové, kteří v den konání členské 

schůze dosáhli věku 15 let. 

c) být volen do orgánů sdružení s výjimkou členů mladších 18 let. 

d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení. 

e) požadovat na schůzích předkládání zpráv o hospodaření a činnosti sdružení. 

f) využívat všechny výhody poskytované sdružením, pokud plní stanovené podmínky. 

g) využívat zařízení sdružení dle ustanovení vnitřních předpisů. 

h) účastnit se výcviku dle vlastního výběru. 



i) podílet se na přípravě a realizaci všech akcí, které sdružení organizuje. 

j) zúčastňovat se všech akcí organizovaných sdružením. 

k) podílet se na tvorbě internetových stránek sdružení. 

 

2. Povinnosti člena: 

a) řídit se platnými vnitřními předpisy sdružení, usneseními členské schůze a rozhodnutími 

výboru. 

b) platit členské příspěvky řádně a včas, v termínu stanoveném a zveřejněném výborem 

sdružení. 

c) jednat v zájmu sdružení a zdržet se jednání, které by mohlo způsobit sdružení škodu, 

poškodit jeho dobré jméno nebo důvěru veřejnosti. 

d) hlásit výboru sdružení změny bydliště a dalších důležitých údajů. 

e) svou činností naplňovat cíle sdružení. 

f) odpracovat stanovený počet brigádnických hodin nebo uhradit peněžitou náhradu za 

neodpracované hodiny. 

 

Čl. 6. 

Organizační uspořádání sdružení 

Strukturu sdružení tvoří: 

A. členská schůze. 

B. výbor. 

C. kontrolní komise. 

 

A. Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů. Členská schůze je svolávána 

zejména, aby: 

a) schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov. 

b) přijímala a měnila všechny vnitřní předpisy sdružení. 

c) zvolila výbor sdružení a kontrolní komisi, případně je odvolala. 

d) schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem. 

e) schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý 

rok. 

f) určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období. 

g) schválila výši členských příspěvků či případně dalších poplatků. 

h) rozhodla o přijetí nových členů. 

i) rozhodla o vyloučení člena. 

j) rozhodla o zániku sdružení. 

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává podle potřeby výbor, nejméně však jednou ročně.  

3. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení s 

hlasovacím právem. Každý člen sdružení má jeden hlas. 



4. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň 

jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá kontrolní komise, nebo jestliže je potřeba neprodleně 

řešit otázky, které přesahují kompetence výboru. 

5. Datum, čas, místo a program členské schůze musí být oznámen minimálně dva týdny předem, 

zveřejněním na internetových stránkách sdružení. 

6. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda nebo jiný pověřený člen výboru. 

7. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou 

většinou všech přítomných členů sdružení. 

8. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů. 

9. Členská schůze je veřejná, otevřená i pro nečleny sdružení. 

10. Členská schůze volí zapisovatele, který pořizuje o členské schůzi zápis a dva ověřovatele zápisu. 

Po skončení schůze je zápis uložen a je přístupný k nahlédnutí každému členovi sdružení, který o to požádá. 

11. O rozhodnutích členské schůze musí být informováni všichni členové sdružení prostřednictvím 

oznámení na internetových stránkách sdružení. 

 

B. Výbor 

1. Výbor je statutárním orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a 

plní úkoly uložené mu členskou schůzí. 

2. Členem výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce 

člena výboru je nezastupitelný. 

3. Výbor se skládá nejméně ze 3 členů, počet členů výboru musí být vždy lichý.  

4. Členská schůze volí výbor tajnou volbou. 

5. Členové výboru jsou voleni na období 1 roku. Nevyplývá-li pověření do funkcí z členské schůze, 

volí výbor na svém prvním jednání statutárního zástupce a pověřuje zvolené členy výkonnými pravomocemi. 

Povinně musí být ustanoven předseda, jednatel a pokladník.  

6. Za sdružení jedná a podepisuje buď předseda samostatně, nebo dva členové výboru společně. 

Podepisování za sdružení se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu sdružení připojí svůj 

podpis předseda nebo dva jiní členové výboru. 

7. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.  

8. Podpisové právo v rámci pokladní hotovosti sdružení nebo běžného účtu sdružení u peněžního 

ústavu má předseda a zároveň pokladník sdružení. Při převzetí funkce podepisují hmotnou zodpovědnost za 

svěřené prostředky. 

9. K povinnostem výboru patří zejména: 

a) organizovat a řídit zájmovou činnost členů sdružení. 

b) organizovat a řídit hospodářkou činnost. 

c) rozhodovat o nakládání s majetkem sdružení podle usnesení členské schůze. 

d) vést evidenci o hospodaření sdružení. 

e) zodpovídat za finanční hospodaření sdružení. 

f) vést evidenci o členské základně. 

g) vést evidenci o placení členských příspěvků. 

h) svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat. 

i) předkládat členské schůzi zprávu o své činnosti, zprávu o hospodaření, návrh změn a 

doplňků stanov a ostatních předpisů sdružení. 

j) plnit usnesení z členské schůze. 



k) projednávat podněty a stížnosti členů sdružení. 

l) zřizovat pro potřeby své činnosti pracovní komise a týmy, jejichž členem musí být 

nejméně jeden člověk výboru. 

10.  Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením doručeným předsedovi sdružení. 

Výbor, pokud jeho počet neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. Následující členská schůze 

náhradního člena schválí nebo zvolí nového.  

11.  Jednání výboru se v odůvodněných případech mohou účastnit i členové sdružení. Předseda 

sdružení může rozhodnout o uzavřeném jednání.  

12.  Členové výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu sdružení a 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit sdružení škodu nebo poškodit 

jeho dobré jméno.  

13.  Členové výboru odpovídají sdružení za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při 

výkonu funkce, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.  

14.  Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a 

ostatními vnitřními předpisy sdružení a usneseními členské schůze.  

 

C. Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí 

členské schůze a dohlíží na hospodaření. Kontrolní komise dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a 

dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem. 

2. Kontrolní komise za svou činnost plně odpovídá členské schůzi. V případě, že kontrolní komise 

zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat 

připomínky kontrolní komise a přijmout opatření k jejich nápravě. 

3. Kontrolní komise má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou. V případě, že počet všech 

členů sdružení je menší než 20, pak může členská schůze podle svého uvážení zvolit pouze jednoho revizora 

se stejnými povinnostmi a právy jako kontrolní komise. 

4. Komise je volena na 1 rok. 

5. Všichni členové sdružení jsou povinni poskytnout kontrolní komisi na požádání všechny 

potřebné informace s vazbou na činnosti sdružení. 

 

Čl. 7. 

Hospodaření sdružení 

1. Sdružení je neziskovou organizací a vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými 

právními předpisy. 

2. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu 

sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. 

3. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 2.000,-Kč, k 

vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka. K 

ostatním úkonům je nutný souhlas výboru sdružení. 

4. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, účastnické poplatky, sponzorské příspěvky, dary, 

dotace a jiné příležitostné příjmy. 

5. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů uvedených v čl. 3 těchto stanov. 

6. Výdaje jsou spojené především s vybavením a úpravou kynologického cvičiště včetně nákupu 

nových nebo opravou stávajících kynologických pomůcek, s administrativní činností sdružení a s propagací 

a s osvětovou činností. 

7. Hospodářský rok je totožný s kalendářním rokem. 



8. V případě zániku sdružení rozhodne členská schůze o způsobu likvidace majetkové podstaty 

sdružení v souladu s obecně závaznými předpisy. 

 

Čl. 8. 

Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena těmito stanovami, se řídí obecně závaznými 

právními předpisy.  

2. V případě, že některé ustanovení stanov sdružení se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu 

nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení 

chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov sdružení touto skutečností nedotčena.  


