STANOVY
Whippet klub
I.
NÁZEV, SÍDLO A CÍLE SPOLKU
Čl. 1
Název a sídlo spolku
1.1.
1.2.

Název spolku je: Whippet klub (dále jen spolek).
Sídlo spolku je: Vratimov.

Čl. 2
Cíl a činnost spolku
2.1.
2.2.

2.3.

Spolek je samosprávný, otevřený, nepolitický a dobrovolný svazek členů vedených společným
zájmem naplňování cílů uvedených v odst. 2 tohoto ustanovení.
Účel spolku: Cíle spolku jsou společenské a neziskové, vedoucí k všestranné péči o rozvoj a
zkvalitnění plemene whippet zejména formou:
a)
usilování o odchov zdravých, sportovně výkonných a standardu FCI odpovídajících
jedinců;
b)
služby plemenné knihy;
c)
propagace plemene whippet na území ČR a navazování kontaktu se zahraničními
organizacemi s podobnou činností;
d)
pořádání dostihů a výstav;
e)
poskytování pomoci v kontaktu se zahraničím (dostihy, krytí, výstavy, apod.);
f)
zastupování zájmů členů v souvislosti s výše uvedenými cíli spolku.
Spolek je korporace působící na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Spolek je neziskovým právním subjektem.

II.
ČLENSTVÍ VE SPOLKU
Čl. 3
Práva a povinnosti členů
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Členství (členská práva a povinnosti) ve spolku je vázáno na osobu člena. Nelze je převést
a nepřechází děděním. Výkon členství nesmí být přenechán jiné osobě.
Členství všech členů je rovné. Členem spolku se může stát každá fyzická nebo právnická
osoba, která akceptuje ustanovení těchto stanov.
Každý člen spolku má právo, zejména:
a) účastnit se a volně vyjadřovat své názory na všech akcích spolku,
b) účastnit se schůze valné hromady spolku,
c) podávat návrhy, dotazy, žádosti apod. a být vyrozuměni o jejich vyřízení,
d) volit a být volen do funkcí spolku,
e) na informace o činnosti spolku a
f) ve všech významných věcech týkajících se spolku požadovat pomoc, radu a podporu
spolku.
Každý člen je povinen:
a) dodržovat ustanovení stanov a řád spolku
b) respektovat usnesení spolkových orgánů a nejednat proti zájmům spolku,
c) řádně platit dobrovolné členské příspěvky, pokud se k jejich úhradě zavázal,
d) aktivně podporovat cíle spolku a dbát na dobré jméno spolku.

Čl. 4
Seznam členů
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4.1.

4.2.

Spolek vede seznam členů (dále jen seznam) a provádí v něm zápisy a výmazy skutečností,
které se týkají členství jednotlivých členů. Účelem vedení seznamu je přehled o členství a o
právních vztazích členů ke spolku. Jednotlivým členům slouží seznam při výkonu členství a za
účelem tohoto výkonu. Seznam není veřejný.
Seznam musí obsahovat:
a) jméno a příjmení člena, datum jeho narození a místo bydliště nebo identifikační číslo
a místo sídla,
b) den vzniku členství,
c) den zániku členství a právní důvod zániku členství, pokud členství zaniklo

III.
ORGÁNY SPOLKU
Čl. 5
5.1.

5.2.

Spolek má tyto orgány:
a) předsedu spolku,
b) předsednictvo
c) valnou hromadu.
Členy orgánů spolku mohou být členové spolku.

Čl. 6
Předseda spolku
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

Předseda spolku (dále jen předseda) je statutárním a výkonným orgánem spolku.
Předsedu volí a odvolává valná hromada spolku. Funkční období předsedy činí 6 let, neurčí-li
schůze při volbě lhůtu kratší.
Předsedovi spolku náleží veškerá působnost, která není svěřena jinému orgánu. Předseda
spolku zejména:
a) řídí veškerou činnost spolku,
b) zastupuje spolek ve všech záležitostech navenek a
c) je oprávněn spolek samostatně zavazovat.
Předseda spolku se ze své činnosti zodpovídá valné hromadě.

Čl. 7
Jednání za spolek
7.1.
7.2.

Za spolek jedná navenek a jménem spolku předseda spolku.
Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis a údaj o funkci
předseda spolku. Uvedení názvu spolku a údaje o funkci předsedy u podpisu předsedy se
nevyžaduje, je-li z obsahu podepisované listiny zjevné, že předseda jedná v konkrétním
případě za spolek.

Čl. 8
Valná hromada spolku
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
8.7.
8.8.

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada spolku (dále jen „valná hromada“).
Právo účastnit se valné hromady mají všichni členové spolku.
Řádnou valnou hromadu svolává písemnou pozvánkou předseda alespoň jedenkrát za 3 roky
, a to nejpozději do 31. 12. příslušného roku.
Požaduje-li alespoň jedna třetina členů spolku svolání mimořádné valné hromady, jsou tito
členové oprávněni valnou hromadu svolat přímo a sami, a to za podmínky, že předtím
písemně o svolání valné hromady požádali předsedu a ten valnou hromadu do 30 dnů ode
dne, kdy mu byla žádost doručena, nesvolal.
Pozvánka na zasedání valné hromady musí obsahovat:
a) výslovné označení, že se jedná o pozvánku na zasedání valné hromady,
b) místo a čas konání valné hromady,
c) pořad zasedání.
Pozvánka na valnou hromadu musí být členům řádně odeslána nejpozději 30 dnů přede dnem
konání zasedání valné hromady, a to poštou či elektronickou poštou či formou webu.
Se souhlasem všech členů se může valná hromada konat i bez řádné nebo řádně rozeslané
pozvánky.
Valná hromada volí předsedajícího, který řídí její jednání, a zapisovatele.
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8.9.
8.10.

8.11.

Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. K přijetí
usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
Valná hromada se může usnášet také mimo její zasedání, a to s využitím technických
prostředků. Pro přijetí usnesení valné hromady podle tohoto ustanovení předseda zašle na
kontaktní adresu všem členům návrh usnesení, s kterým má valná hromada vyslovit souhlas.
Předseda zašle návrh buď z vlastní iniciativy, nebo na návrh minimálně tří členů spolku.
K návrhu se na kontaktní adresu předsedy musí vyjádřit alespoň polovina členů Spolku, aby
mohlo být usnesení přijato. Pokud se alespoň jedna třetina z těchto vyjádření vyslovuje proti
přijetí usnesení, takové usnesení není možno podle tohoto ustanovení přijmout; pokud k tomu
nedojde, usnesení je přijato okamžikem, kdy tři členové Spolku podepíší protokol o přijetí
usnesení s využitím technických prostředků, v němž potvrdí dodržení podmínek kladených na
toto usnesení tímto ustanovením. Protokol se následně zašle na kontaktní adresu všem
členům.
O průběhu valné hromady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje
předsedající a zapisovatel.

Čl. 9
Valné hromadě přísluší:
a) volit a odvolávat předsedu spolku,
b) volit a odvolávat místopředsedu, poradce chovu.
c) přijímat jednací a volební řád schůze,
d) schvalovat účetní závěrku,
e) rozhodovat o změně stanov,
f) rozhodnutí o zániku spolku,
g) rozhodovat o přijetí, vyloučení člena a o udělení čestného členství
h) rozhodovat o všech dalších věcech, které si vyhradí.

Čl. 10
10.1.
10.2.
10.3.

Předsednictvo
Předsednictvo je tvořeno předsedou spolku, místopředsedou spolku, poradcem chovu .
Předsednictvo řídí činnost spolku mezi valnými hromadami. Tím není dotčen čl. 6 těchto
stanov.
Předsednicto schvaluje účetní uzávěrku a rovněž rozhoduje o přijetí, vyloučení člena a o
udělení čestného členství.

IV.
HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Čl. 11
Příjmy spolku
11.1.
11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

Spolek samostatně hospodaří s vlastním majetkem. Za hospodaření spolku je odpovědný jeho
předseda.
Příjmy spolku tvoří zejména:
a) dary, dědictví, dotace, granty a dobrovolné příspěvky od fyzických a právnických osob
ve prospěch spolku,
b) dobrovolné členské příspěvky a
c) výnosy z kulturních a společenských akcií, pořádaných spolkem, aj. vlastní činnost
pořádaná spolkem.
Spolek používá příjmy k zabezpečení vlastních úkolů a vlastní činnosti v souladu s těmito
stanovami a především k činnostem uvedeným v čl. 2 těchto Stanov Spolku (dále jen
„stanov“). Za své závazky odpovídá spolek celým svým majetkem. Jeho členové za závazky
spolku neodpovídají.
V případě, že spolek přes svůj neziskový charakter dosáhne při výkonu své činnosti zisku,
tento zisk nelze za trvání spolku rozdělit mezi jeho členy a zůstává v majetku spolku ve
prospěch jeho činnosti.
O svém hospodaření vede Spolek evidenci podle platných právních předpisů. Účetním rokem
je kalendářní rok. Každý kdo nakládá s majetkem Spolku tak činí s péčí řádného hospodáře.
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V.
DISCIPLINÁRNÍ PŘESTUPKY
Čl. 12
Disciplinární přestupky
12.1.
12.2.
12.3.

Členové spolku a orgány spolku se dopouštějí přestupků při porušení stanov, řádů, závazných
usnesení orgánů spolku, poškozování zájmů spolku a při nesportovním jednání.
Všechny přestupky lze trestat napomenutím, pokutou až do výše 10000 Kč či vyloučením,
podle míry jejich závažnosti.
O přestupku a jeho řešení rozhoduje předsednictvo.

VI.

ZRUŠENÍ, LIKVIDACE SPOLKU A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 13
Zrušení a likvidace spolku
13.1. Spolek lze zrušit:
a) dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí valné hromady o dobrovolném
zrušení,
b) fúzí s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady o fúzi,
c) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku.
13.2. Nepřešlo-li celé jmění spolku na právního nástupce, provádí se likvidace.
13.3. Likvidátorem Spolku se stává předseda, pokud není valnou hromadou určen likvidátorem
někdo jiný.
13.4. Při zrušení Spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej všem členům.
Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v rozsahu, v jakém je to pro splnění dluhů Spolku
nezbytné.

Čl. 14
Závěrečné ustanovení
14.1. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.
14.2. Spolek nevytváří organizační jednotky, jež by byly oprávněny jednat svým jménem.
14.3. Každá změna stanov nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou, nestanoví-li
rozhodnutí o změně stanov jinak.
14.4. Předseda je povinen do 30 dnů po každé změně stanov vyhotovit jejich úplné znění a doručit
jeden výtisk stanov v úplném znění každému z členů. Zároveň je povinen do 30 dnů od
schválení změny stanov podat návrh na zápis změny stanov do příslušného veřejného
rejstříku.
14.5. Tímto zněním stanov se nahrazuje předchozí znění stanov, včetně všech změn a doplnění.
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