
Fj 134241/2015/KSBR 

STANOVY SPOLKU  

 Canisterapeutické sdružení Jižní Morava z.s. 

 
Název spolku: 

Canisterapeutické sdružení Jižní Morava z.s.(The South Moravia Canisterapeutical Society r.a.) 

 

Sídlo spolku: 

Lipov č.p. 283, 69672 Lipov, CZ 

 

Územní působnost: 

Česká republika (dále „ČR“) 

 

čl. 1 – Právní status 

 

I. Spolek je: 

 samosprávný, dobrovolný, nevládní a neziskový svazek členů, založený na humanitárních 

principech 

 sdružující členy na základě společného zájmu – CANISTERAPIE a využívání jejích 

pozitivních účinků, k jehož naplňování je založen. 

Spolek je: 

 korporací, jakožto právnickou osobou, podle českého právního řádu  

 s celostátní působností. 

 

 

čl. 2 – Účel, cíl a formy činnosti spolku 

 

I. Spolek (lze označovat taktéž jako canisterapeutický spolek): 

 přispívá za pomoci psů k léčbě dětí i dospělých v oblasti fyzické, psychické, somatické a 

rehabilitační 

 podává informace novým zájemcům 

 pořádá zkoušky psovodů i psů pro canisterapeutickou činnost 

 konzultuje při výběru vhodných psů 

 připravuje a školí canisterapeuty 

 pořádá přednášky na téma canisterapie pro laickou i odbornou veřejnost 

 organizuje návštěvy canisterapeutů se psy ve školských, zdravotnických a sociálních 

zařízeních, v rodinách s dětmi či dospělými se zdravotním znevýhodněním a u starých a 

osamělých lidí 

 zajišťuje účast canisterapeutů na akcích pro zdravé i handicapované občany. 

 

II. Spolek se zasluhuje o podporu, rozvoj a popularizaci canisterapie, v zásadě těmito aktivitami: 

 spolek má své webové stránky, kde uvádí zejména „Co je canisterapie“, jaké aktivity jsou 

v jejím jméně pořádány, poskytuje veškeré aktualizace aj. 

 spolupracuje s jinými subjekty, které mají obdobné cíle, se státními institucemi v ČR i 

v zahraničí a s médii 

 podporuje nejen spolupráci, ale i vzájemnou účinnou pomoc osobám se zdravotním 

znevýhodněním, občanům nejen z ČR, ale i zahraničí 

 účastní se přednášek a školení pro odbornou i laickou veřejnost. 

 

 

 

 

 

 



 

čl. 3 – Vznik členství, čestné členství 

 

I. Členství vzniká: 

 podáním členské přihlášky,  

 zaplacením členského příspěvku  

 zasláním výpisu z rejstříku trestů 

 členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. 

 

II. Spolek může udělit čestné členství:  

 čestní členové spolku mohou být jmenováni z řad osobností na poli veřejném, kteří 

souhlasí s účelem a cíli spolku (čl. 2) 

 čestné členství podléhá odsouhlasení většiny členské základny   

 návrh na čestné členství může podat kterýkoli člen spolku 

 čestné členství je nepřenosné. 

 

 

čl. 4 – Práva a povinnosti člena 

 

I. Člen má právo: 

 podílet se na činnosti spolku 

 od 18 let volit a být volen do orgánů spolku 

 na informace o činnosti spolku 

 na vystavení certifikátu o úspěšném složení zkoušek 

 podávat stížnosti a být vyrozuměn o závěru šetření 

 podílet se na výhodách členů a využívat benefity vyplývající z členství ve spolku. 

 

II. Člen má povinnost: 

 zaplatit členský příspěvek v 1. čtvrtletí kalendářního roku 

 dodržovat stanovy spolku 

 uhradit vzniklou škodu způsobenou psem nebo psovodem při výkonu canisterapie hotově 

nebo z pojištění 

 svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku 

 při eventuálním prodeji psa nebo ukončení členství – vrátit certifikát o složených zkouškách a 

označení psa, které je majetkem spolku, výkonnému výboru 

 nepoškozovat svým jednáním dobré jméno spolku. 

 

III. Práva a povinnosti člena (ad. I. a II. tohoto čl. 4) vznikají dnem vzniku členství ve spolku. 

 

IV. Čestný člen má mimo ad. I. tohoto čl. 4 právo: 

 být průběžně informován o činnosti spolku 

 zúčastnit se akcí pořádaných spolkem 

 neplatit členské příspěvky. 

 

V. Čestný člen nemá právo: 

 volit a být volen do orgánů spolku. 

 

VI. Práva a povinnosti člena (ad. IV. a V. tohoto čl. 4) vznikají dnem vzniku čestného členství ve 

spolku. 

 

 

 

 

 



 

 

čl. 5 – Zánik členství 

 

I. Členství 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 

 úmrtím člena 

 zánikem spolku 

 vyloučením pro hrubé porušování stanov v kterémkoliv bodě, které bude spolkem zasláno 

písemně na, spolku vyloučeným členem nahlášenou, adresu nebo osobně. 

 

II. Čestné členství zaniká: 

 jeho odejmutím na základě rozhodnutí většiny členské základny 

 úmrtím 

 hrubým porušením idejí, morálky, účelu, cílů a dobrého jména spolku.  

 

 

čl. 6 – Organizace spolku 

 

I. Orgány spolku jsou: 

 členská schůze 

 výkonný výbor 

 revizní komise. 

 

 

čl. 7 – Výkonný výbor 

 

I. Výkonný výbor: 

 řídí veškerou práci spolku mezi konáním členských schůzí 

 zasedá 4 × ročně a je svoláván předsedou (čl. 8) 

 je složen z 1 zakládajícího člena a 4 členů volených 

 funkční období je tříleté 

 při hlasování rozhoduje prostou většinou hlasů 

 v konfliktních situacích má předseda právo veta 

 volí ze svého středu konkrétní osoby k zajištění svých cílů 

 každoročně předkládá zprávu o činnosti a hospodaření spolku. 

 

 

 

čl. 8 – Předseda spolku 

 

I. Předseda spolku: 

 je statutárním orgánem spolku 

 je morálně a právně bezúhonný 

 nebo jím pověřená osoba v právních úkonech zastupuje spolek 

 řídí činnost spolku v celém rozsahu k jejímu prospěchu 

 za svou činnost odpovídá výkonnému výboru 

 je oprávněn podepisovat veškeré doklady a finanční operace spolku 

 v případě jeho úmrtí volí nového předsedu členská schůze. 

 

 

 



 

 

 

 

 

čl. 9 – Revizní komise 

 

I. Revizní komise:   

 je kontrolním orgánem spolku 

 je složena ze tří členů 

 je volena členskou schůzí 

 je oprávněna provádět kontrolu hospodaření a obracet se s návrhy a připomínkami na 

výkonný výbor (čl. 7) 

 je povinna vypracovat roční zprávy o výsledcích své činnosti a předložit je členské schůzi. 

 

 

čl. 10 – Majetek a hospodaření 

 

I. Majetek je vlastnictvím spolku a je tvořen: 

 členskými příspěvky 

 dotacemi 

 dary 

 příspěvky od fyzických i právnických osob. 

 

II. Výdaje tvoří: 

 náklady na činnost spolku schválené členskou schůzí nebo výkonným výborem. 

 

III. Finanční transakce:  

 do 30.000 Kč musí být schváleny předsedou spolku a pokladníkem 

 od 30.000 Kč musí být schváleny členskou schůzí. 

 

IV. Hospodaření se řídí: 

 stanovami spolku  

 obecně platnými právními předpisy ČR. 

 

 

čl. 11 – Zastupování spolku 

 

I. V právním jednání zastupuje spolek předseda (čl. 8) nebo jím pověřená osoba. 

 

II. Předseda o své činnosti informuje na pravidelných setkáních výkonný výbor (čl. 7). 

 

čl. 12 – Zrušení a zánik spolku 

 

I. 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.  

II. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.   

 

 

 

 

 



 

čl. 13 – Závěrečná ustanovení 

 

I. Spolek je oprávněn vydávat vnitřní organizační a jednací řády. 

II. Spolek má právo obracet se na státní orgány s připomínkami, náměty a peticemi. 

III. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.  

 
 

čl. 14 – Nabytí účinnosti 

 

Tyto stanovy nabývají účinnost dnem registrace spolku. 

 

 

 

- V Lelekovicích dne 9. května 2000. 

- Doplněno o novelizaci 8. listopadu 2004. 

- Doplněno o změnu názvu a sídla sdružení 19. března 2007. 

- Přizpůsobení stanov úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 25.4.2015.  

 

 

 

 

 


