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STANOVY SPOLKU PASENÍ CZ 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Spolek pasení CZ (dále jen Spolek) zakládají jeho členové podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který je účinný od 1. 1.2014 (§214 – §302). 
2. Působnost Spolku se vztahuje na území České republiky (dále jen ČR), Spolek je 

zapsaný do veřejného rejstříku ČR. 
3. Spolek je právnickou osobou, kterou tvoří společenství nejméně tří osob. Je osobou 

nepolitickou, neziskovou, založenou na humanitárních principech. 
4. Stanovy Spolku vycházejí ze zásad a stanov kynologických organizací, které kynologii 

v ČR zaštiťují. 
5. Spolek je založen na dobrovolnosti, nikdo nesmí být nucen k účasti ve Spolku a nikomu 

nesmí být bráněno vystoupit z něho. 
6. Spolek se ve své činnosti řídí organizačním řádem. 
 

II. 
Název 

 
Název: Spolek pasení CZ 
Zkratka: SPCZ 
Anglicky: Herding Society CZ 
 

III. 
Sídlo 

 
Spolek má sídlo na adrese: Nová Ves 22 Týniště nad Orlicí 51721 
 

IV. 
Založení a vznik Spolku 

 

1. Spolek je založen dnem schválení těchto stanov usnesením ustavující schůze. 
2. O schválení stanov se pořizuje zápis. 
3. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. 
4. Návrh na zápis Spolku do veřejného rejstříku podává osoba určená ustavující schůzí 

(předseda Spolku). 

 
V. 

Účel Spolku 
 

1. Sdružování členů na základě společného zájmu o podporu rozvoje výchovy a výcviku 
ovčáckých, pasteveckých a honáckých plemen psů (dále jen ovčáckých psů) pro využití 
k manipulaci s hospodářskými stádovými zvířaty (dále jen pasení). 

2. Uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je Spolek založen. 
3. Podpora a propagace čistokrevných ovčáckých psů s důrazem na jejich přirozenou 

schopnost pracovat. 
4. Vydávání řádů a směrnic k pořádání zkoušek a soutěží v pasení na území ČR. 
5. Odborná výchova a vzdělávání rozhodčích pasení a jejich jmenování (certifikace). 
6. Odborná výchova a vzdělávání instruktorů pasení a jejich jmenování (certifikace). 
7. Pořádání zkoušek, soutěží, školení, přednášek a praktických ukázek na národní 

i mezinárodní úrovni. 
8. Zastupování členů v jednání s jinými kynologickými organizacemi a se sponzory. 
9. Kontrola dodržování platných řádů a zákonů dle platné legislativy ČR. 
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VI. 
Členství ve Spolku 

 
1. Druhy členství: 

 
a) řádné s hlasem rozhodujícím, 
b) čekatel – od zaplacení do řádného přijetí členskou schůzí (bez hlasovacího práva) 
c) čestné s hlasem poradním (dlouholetý řádný člen, který se mimořádným způsobem 

zasloužil o rozvoj pasení v ČR, čestný člen není povinen platit členské příspěvky). 
 

 
2. Vznik členství: 

 
a) členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která podá přihlášku (písemně 

nebo elektronickou poštou na zveřejněnou adresu) a řádně uhradí stanovený členský 
příspěvek,  

b) o přijetí za člena rozhoduje členská schůze Spolku, 
c) fyzická osoba musí být starší patnácti let, 
d) podáním přihlášky projevuje fyzická i právnická osoba vůli být vázána stanovami, 
e) práva a povinnosti vznikají vstupem do Spolku. 

 
3. Zánik členství: 

 
 a) vystoupením člena ze Spolku, 
 b) neuhrazením členských příspěvků do stanoveného termínu, 
 c) vyloučením člena (o vyloučení člena rozhoduje nejvyšší orgán Spolku) 
 d) úmrtím člena 
 
4. Práva člena Spolku: 

 
a) účastnit se činnosti Spolku a být o této činnosti informován, 
b) účastnit se členské schůze, 
c) hlasovat na členské schůzi a volit do orgánů Spolku na základě svého 

hlasovacího práva, 
d) být volen do orgánů Spolku (pokud je starší osmnácti let), 
e) požívat všech výhod poskytovaných Spolkem (pokud plní podmínky, které 

jsou pro udělení těchto výhod stanoveny), 
f) podávat návrhy, dotazy, náměty a stížnosti orgánům Spolku. 

 
5. Práva čekatele Spolku: 

 
a) účastnit se činnosti Spolku a být o této činnosti informován, 
b) účastnit se členské schůze, 
c) požívat všech výhod poskytovaných Spolkem (pokud plní podmínky, které 

jsou pro udělení těchto výhod stanoveny), 
d) podávat návrhy, dotazy, náměty a stížnosti orgánům Spolku. 

 
6. Povinnosti člena Spolku: 

 
a) přijetím členství se člen zavazuje chovat čestně, řídit se stanovami, řády, směrnicemi, 

usneseními členské schůze a rozhodnutími výboru Spolku, 
b) podílet se na činnosti Spolku, napomáhat realizaci jeho cílů, 
c) platit řádně členské příspěvky ve stanovené výši a v řádném termínu, 
d) oznámit výboru do třiceti dnů změny související se členstvím ve Spolku (především 

změny adresy). 
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VII. 
Určení statutárního orgánu 

 
1. Statutární orgán je kolektivní. 
2. Statutárním orgánem Spolku je výbor. 
3. Výbor je volen řádnými členy. 
4. Členové výboru volí ze svého středu předsedu výboru. 
5. Výbor řídí chod Spolku, je odpovědný za jeho činnost, plní ve všech bodech účely 

Spolku (V.). 
6. Výbor se ve své činnosti řídí jednacím řádem. 

 
VIII. 

Zánik Spolku 
 
Spolek zaniká v následujících případech: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, 
b) pokud se počet členů sníží na méně než tři, 
c) pravomocným rozhodnutím (usnesením) příslušného rejstříkového soudu, 
d) v případě zániku Spolku bude se zbylým majetkem naloženo v souladu 

s rozhodnutím dvoutřetinové většiny členské schůze. 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
Práva a povinnosti, které stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnými právními 
předpisy ČR. 
Činnosti, které stanovy výslovně neupravují, jsou součástí organizačního řádu. 
Stanovy podléhají změnám a doplňkům ze strany členů Spolku formulovaných na členské 
schůzi. 
Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace, resp. zápisem do veřejného rejstříku. 
Stanovy schválila  schůze Spolku konaná dne 18.3.2017 v Heřmanově Městci. 


