
Občanského sdružení Strana psa 

 

 
Stanovy  

 
 

 

 
I. 

Název a sídlo sdružení 
1. Název občanského sdružení (dále jen sdružení) zní: Strana psa, o.s. 

2. Sídlem sdružení je: Praha 3, Kubelíkova 53, PSČ: 130 00 
 

II. 

Statut sdružení 
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu.  

2. Sdružení je právnickou osobou.  
 

III. 

Cíl činnosti 
1. Cílem sdružení je dobrovolně sdružovat majitele psů a osoby zabývající se chovem psů, 

vytvářením příznivých podmínek pro jejich chov a pro životní prostředí. 
2. Sdružení bude vytvářet prostor pro vzájemné setkávání majitelů a chovatelů a osob 

zabývajících se vytvářením podmínek pro chov psů a pro příznivé životní prostředí pro psy.  
3. Sdružení bude zprostředkovávat poradenskou službu v oblasti chovu psů, vytváření příznivých 

životních podmínek pro psy. 

4. Sdružení bude spolupracovat s obdobnými organizacemi v ČR i v zahraničí.  
 

IV. 
Členství 

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let.  

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.  
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.  

4. Členství zaniká:  
  a. úmrtím nebo zánikem člena 

b. vystoupením člena, které se děje písemným oznámením radě sdružení  

c. zánikem sdružení  
d. vyloučením radou sdružení pro neplnění členských povinností nebo z jiných 

 závažných důvodů.  
1. Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení.  

2. Evidenci přihlášek a členů vede rada sdružení.  
 

V. 

Práva a povinnosti členů 
1. Každý člen sdružení má právo zejména:  

 a.  podílet se na činnosti sdružení  
 b. být informován o činnosti sdružení  

 c.  volit orgány sdružení  

 d. být volen do orgánů sdružení  
 e. využívat služeb, které sdružení nabízí  

f.       obracet se na orgány sdružení s podněty a připomínkami a žádat o jejich      
 vyjádření 

g.   účastnit se valné hromady 
 

      1. Každý člen sdružení má povinnost zejména:  

a. respektovat stanovy sdružení  
b. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení  



c. konzultovat svou činnost s orgány sdružení a řídit se jejich závaznými 

 rozhodnutími  

d. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení  
e. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení  

 
 

VI. 

Orgány sdružení 
 

Orgány sdružení jsou rada sdružení, předseda sdružení a valná hromada. 
 

A) Rada sdružení: 
1. Rada sdružení  je statutárním orgánem sdružení. 

2. Rada sdružení rozhoduje o provozních otázkách sdružení, řídí hospodaření a navenek jedná 

s cizími subjekty jménem sdružení. 
3. Rada sdružení rozhoduje o změně stanov sdružení. 

4. Rada sdružení rozhoduje o všech otázkách, které nejsou svěřeny do působnosti předsedy 
sdružení nebo valné hromady sdružení. 

5. Rada sdružení má tři členy, prvním je předseda sdružení, druhým je první pověřený člen a 

třetím je druhý pověřený člen.  
6. První radu sdružení tvoří členové přípravného výboru. 

7. Předseda sdružení je stálým členem rady sdružení. 
8. Funkční období pověřených členů rady sdružení je pětileté.  

9. Členy rady sdružení mohou být pouze fyzické osoby, které jsou morálně bezúhonné.  
10. Členové rady sdružení mohou být voleni opakovaně.  

11. Členství v radě sdružení zaniká:  

a.       skončením funkčního období  
b.      úmrtím nebo zánikem člena  

c.     vzdáním se funkce písemným oznámením radě sdružení  
2. Jestliže členství v radě sdružení členovi zanikne, musí být nový člen zvolen do 6 týdnů.  

3. Členové rady sdružení si ze svého středu volí předsedu, který svolává a řídí schůze rady 

sdružení.  
4. Rada sdružení se schází podle potřeby, nejméně jednou za 12 měsíců.  

5. Rada sdružení je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.  
6. Do působnosti rady sdružení náleží zejména:  

a.    koordinovat činnost sdružení  

b.   přijímat rozhodnutí,  
c.   schvalovat výroční zprávy 

d.   rozhodování o přijetí za člena sdružení, vylučovat členy sdružení,  
e.   vést evidencí přihlášek a členů, vydávat potvrzení o členství ve sdružení 

 
7. Rada sdružení rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasují  

minimálně 2 členové rady sdružení. Zápis ze schůze podepisuje předseda a jeden ze členů 

rady sdružení.  
 

 
B) Předseda sdružení 

 
1. Předseda sdružení je zvolen z řad členů rady sdružení.  
2. Předseda sdružení svolává zasedání rady sdružení. 

3. Předseda sdružení jmenuje prvního pověřeného člena rady sdružení. 
4. Předseda sdružení je stálým členem rady sdružení. 

5. Funkce předsedy sdružení zaniká jeho smrtí či vzdáním se funkce písemným oznámením radě 

sdružení. 

 
 
 



 

C) Valná hromada 

 
1. Valná hromada sestává ze všech členů sdružení.  

2. Valná hromada rozhoduje o těch otázkách, které jí stanovy vyhradí. Valná hromada vydává 
doporučení radě sdružení. 

3. Valnou hromadu svolává rada sdružení podle potřeb. 

4. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina členů 
sdružení. 

5. Valná hromada volí druhého pověřeného člena rady.  
6. Valná hromada rozhoduje o volbě pověřeného člena rady prostou většinou hlasů přítomných 

členů.  

7. Valná hromada kontroluje činnost  rady sdružení a sděluje radě sdružení svá stanoviska 
k činnosti rady sdružení.  

 
 

 
VII. 

Jednání a podepisování za sdružení 

1. V běžných věcech, při nakládání s majetkem v hodnotě do 500.000.- Kč (slovy pětiset tisíc 
korun českých) a při podepisování smluv s předmětem plnění do výše 500.000.- Kč (slovy 

pětiset tisíc korun českých) může samostatně jednat a zastupovat sdružení navenek předseda 
rady sdružení nebo jím pověřený člen rady sdružení.  

2. V ostatních případech je třeba podpisu předsedy rady sdružení a dalšího člena rady sdružení. 

3. Za sdružení se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení připojí 
jednající svůj podpis.  

 
VIII. 

Zásady hospodaření 

1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem, který lze použít pouze v souladu 
s těmito stanovami.  

2. Zdrojem majetku jsou zejména:  
a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob  

b. výnosy majetku  
c. dotace a prostředky grantů  

2. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.  

 
IX. 

Zánik sdružení 
1. Sdružení zaniká:  

 a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí 

rady sdružení, přičemž pro přijetí rozhodnutí o rozpuštění musí hlasovat dvě 
třetiny  členů rady sdružení. 

   b.  rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR  
      2. V případě zániku sdružení proběhne majetkové vypořádání dle platných právních předpisů.  

 
X. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Členové přípravného výboru se dnem vzniku sdružení stávají první radou sdružení. 
2. Změna těchto stanov je možná pouze písemnou formou.  

3. V záležitostech, které tyto stanovy výslovně neupravují, se sdružení řídí obecně závaznými 
právními předpisy.  

4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR.  

 
 

V Praze, dne 14. dubna 2010 
 


