
 

STANOVY SPOLKU 

« Klub Obedience CZ, z.s. » 

 

Preambule 

Klub Obedience CZ, z.s. – zapsaný spolek je zájmovou odbornou kynologickou a politicky nezávislou 

organizací, která sdružuje zájemce o kynologické sporty typu obedience s působností po celém území České 

Republiky. Respektuje řády ČMKU uznávané FCI, a řídí se jimi. 

Článek 1  Základní ustanovení  

  

1. Název spolku: Klub Obedience CZ, z.s. (dále jen „klub“ nebo „KO CZ“)   

2. Sídlo: Varnsdorfská 339/1, 190 00 Praha 9 - Střížkov 

3. Působnost: Česká republika 

4. IČ: 270 57 674 

5. Klub je:  

a) právnickou osobou ve smyslu § 118-209 NOZ číslo 89/2012 Sb. 

b) dobrovolným, otevřeným, sportovním sdružením příznivců kynologických sportů typu obedience 

c) jako klub speciálního výcviku kolektivním členem Českého kynologického svazu (dále jen ČKS) a 

jeho prostřednictvím i členem Sdružení sportovních svazů ČR (dále jen SSSČR), členem 

Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) a Mezinárodní kynologické federace (dále jen 

FCI) 

6. Klub vznikl 23. 2. 2007 registrací na Ministerstvu vnitra ČR a v souladu s §3045 občanského zákoníku 

je považován za spolek. Je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 

spisovou značkou L 17486. 

7. Klub vystupuje v právních vztazích svým jménem, může samostatně nabývat práv, zavazovat se a za 

porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.  Spolek 

hospodaří dle vlastního plánu činnosti a rozpočtu v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

  

  Článek 2  Účel   

  

1. Účelem klubu je prostřednictvím svých členů zabezpečovat a provádět kynologickou činnost. Tato 

činnost musí být prováděna v souladu s cíli a posláními FCI a zákony platnými v ČR. Zahrnuje zejména 

zájmovou sportovní kynologickou činnost, zejména výcvik psů, organizování, řízení a provádění akcí, 

financování, hospodaření, evidenci, výběr a zajišťování reprezentace a koordinace veškeré činnosti se 

vztahem ke sportům typu obedience i dalším sportům. 

2. K naplnění svého účelu klub zejména: 

a) aktivně se podílí na propagaci sportů typu obedience v ČR, 

b) aplikuje poznatky a prostřednictvím delegáta ČMKU aktivně vystupuje v komisi FCI pro 

obedience,  

c) podílí se na zvyšování odborné úrovně a zdokonalování (školení a zkoušky) posuzovatelů, 

podporuje zvyšování odborných znalostí svých členů, 

d) vydává národní normativy obedience, přičemž vychází z aktualizovaných mezinárodních pravidel a 

zkušebního řádu FCI; klub zajišťuje nejnovější vydání českého překladu Mezinárodního 

zkušebního řádu pro soutěže obedience FCI a jednotný výklad pravidel na území České republiky, 

e) eviduje a archivuje dosažené výcvikové stupně a udělené šampionáty,  

f) doporučuje výcvikové a soutěžní pomůcky, 

g) zajišťuje zkoušky, soutěže, mistrovství, školení, semináře a jiné výcvikové akce, a dbá na to, aby 

soutěže obedience probíhaly ve smyslu daných ustanovení a norem vydaných klubem, 

h) podporuje činnost mládeže, 



 

i) spolupracuje s dalšími, i zahraničními organizacemi a sdruženími v rámci FCI a 

j) může vyvíjet i jinou (např. vydavatelskou, poradenskou aj.) činnost, pokud souvisí s jeho posláním 

a neodporuje obecně závazným právním předpisům. 

3. Veškerá činnost klubu se řídí těmito stanovami a musí odpovídat obecně závazným právním 

předpisům. Klub zastupuje své členy ve vztahu k ČKS, ČMKU a FCI; vystupuje jejich jménem a 

zajišťuje jejich spolupráci s jinými organizacemi. Předává svým členům aktuální informace 

prostřednictvím internetu nebo jiným odpovídajícím způsobem; podporuje vydávání kynologických 

publikací, řádů a tiskopisů týkajících se sportů obedience. 

4. Klub se může stát členem právnické osoby, s níž vzájemnou spoluprací bude zajišťovat svůj účel. 

  

 Článek 3  Členství   

  

1. Členství v klubu je dobrovolné. 

2. Řádným členem klubu se může stát každá osoba bez ohledu na státní příslušnost, která souhlasí se 

stanovami klubu a s předpisy na ně navazujícími, má poctivé úmysly a je starší 18 let.  

3. Osoby, které nedosáhly zletilosti, se mohou stát členy klubu, pokud s jejich členstvím vysloví písemný 

souhlas jejich zákonný zástupce.  

4. Klub vede seznam členů, jehož základní údaje (číslo člena, příjmení, jméno, titul) jsou uvedeny na 

webových stránkách klubu veřejně. Seznam členů vede pověřený člen výboru technickými prostředky 

(PC). Seznam členů spolku je informačním systémem spolku a obsahuje: jméno, příjmení, titul, datum 

narození, bydliště, e-mail adresu, telefonní číslo. Údaje o svém členství obdrží člen spolku na vyžádání 

od pověřeného člena výboru. Toto se týká výhradně daného člena spolku a jeho osoby. 

5. Každý člen klubu může navrhnout Členské schůzi udělení čestného členství tomu, kdo se svou 

dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužil o rozvoj sportu obedience. O jeho 

udělení rozhoduje Členská schůze. Čestný člen je osvobozen od plateb členských příspěvků. Čestné 

členství je doživotní. 

Článek 4  Přijetí za člena 

1. Klub přijímá členy na základě jejich písemné přihlášky s dokladem o úhradě členského příspěvku a 

zápisného.  

2. Členství v klubu vzniká nejdříve dnem podání vyplněné přihlášky a zaplacení členského příspěvku na 

dané období. 

3. Součástí přihlášky za člena klubu je i souhlas s evidencí a používáním osobních údajů v souladu se 

zákonem na ochranu osobních údajů. Přihlášky jsou archivovány. 

4. Dokladem o členství na příslušný rok je potvrzení o úhradě členských příspěvků. 

5. Výši a termín úhrady příspěvku stanovuje výbor klubu. 

Článek 5 Zánik členství   

1. Členství v klubu končí: 

a) úmrtím člena, 

b) písemným prohlášením člena o jeho vystoupení, doručené k rukám předsedy klubu s uvedením data 

ukončení členství, 

c) nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu; zaplatí-li člen příspěvek po termínu 

stanoveném výborem klubu, je člen povinen zaplatit spolu s řádným příspěvkem znovu zápisné, jako 

by se přihlašoval do klubu poprvé. 

d) vyloučením člena. 

Při zániku členství se zaplacené příspěvky nevracejí  

 

2. Vyloučit řádného člena lze:  



 

a) dopustí-li se závažného porušení povinností vyplývajících z členství, pokud člen v přiměřené lhůtě 

stanovené výborem klubu, nesjedná nápravu; výzva není nutná, nelze-li porušení povinnosti odčinit 

nebo byla-li členem způsobena zvlášť závažná újma, 

b) pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat,  

c) byl-li člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo přečin. 

 

3. O vyloučení řádného člena z klubu rozhoduje výbor klubu. 

4. Člen musí být nejméně 15 dní před projednáním seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení 

navrhováno. Musí mu být dána možnost se hájit. 

5. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být vydáno písemnou formou, musí být řádně skutkově odůvodněno 

a musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 30-ti 

dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o vyloučení. O odvolání s konečnou platností rozhoduje 

členská schůze klubu.  

 

6. Pro nezaplacení členských příspěvků členství zaniká, nezaplatí-li člen příspěvek pro dané období ve 

stanoveném termínu.  

Článek 6 Práva členů 

1. Řádný a čestný člen má právo:  

a) účastnit se členské schůze, 

b) volit a být volen od 18-ti let věku, hlasovat může člen starší 15-ti let, 

c) podílet se na všech činnostech klubu jako celku, 

d) být informován o činnosti a hospodaření klubu, 

e) používat prostředky, zařízení a další majetek klubu, a to v souladu s vnitřními směrnicemi, 

f) využívat výhod poskytovaných klubem 

g) podávat návrhy, náměty a stížnosti, vznášet dotazy na členy výboru a kontrolní a revizní komise, 

h) odvolávat se proti rozhodnutí výboru klubu ke členské schůzi, 

i) účastnit se akcí pořádaných klubem, 

j) být informováni o činnosti a hospodaření klubu.  

 

Článek 7  Povinnosti členů  

  

1. Člen má tyto povinnosti:  

a) dodržovat Stanovy a plnit rozhodnutí příslušných orgánů klubu (Usnesení členské schůze a výboru 

klubu)  

b) řídit se a dodržovat příslušné směrnice, řády a jiné předpisy klubu, 

c) řádně a včas platit členské příspěvky; tato povinnost se nevztahuje na čestné členy KO 

d) chránit zájmy a poslání klubu a zároveň dbát na ochranu zvířat a životního prostředí   

e) hlásit pověřené osobě ve výboru klubu změny kontaktních údajů  

Článek 6  Organizační struktura spolku  

1. Základními orgány klubu jsou: 

a) Členská schůze - nejvyšší orgán 

b) Výbor klubu - statutární orgán 

c) Kontrolní a revizní komise - kontrolní orgán 

 

Článek 7 Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu a tvoří ji všichni členové klubu, kteří jsou přítomni na jejím 

zasedání. 



 

2. Na členské schůzi uplatňují členové klubu svá práva řídit záležitosti klubu a kontrolovat činnost klubu. 

3. Je-li členská schůze volební, jedná se o Výroční členskou schůzi, kdy členové volí ze svého středu 

Výbor klubu a Kontrolní a revizní komise (dále KRK).  

Článek 8 Postavení a působnost členské schůze 

1. Do výlučné pravomoci členské schůze patří: 

a) přijímat a měnit Stanovy klubu 

b) volit a odvolávat členy výboru a kontrolní a revizní komise, schvalovat na návrh výboru klubu 

delegáta do komise FCI pro Obedience, 

c) zrušit, změnit, či doplnit rozhodnutí výboru klubu a KRK, která se týkají koncepčních otázek a 

hospodaření klubu, 

d) rozhodovat o zániku klubu a rozdělení majetku. 

 

Článek 9 Svolání členské schůze 

1. Členskou schůzi svolává výbor klubu zveřejněním pozvánky na internetových stránkách klubu 

(www.obedience.cz) a rozesláním elektronickou poštou nejméně jeden měsíc před dnem konání členské 

schůze. 

2. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo konání členské schůze a návrh programu jednání.  

3. Výbor je případně povinen doplnit navrhovaný program jednání členské schůze o body obdržené od 

KRK. 

4. Řádná členská schůze je výborem klubu svolávána jedenkrát ročně. Bude-li na členské schůzi probíhat 

volba členů výboru, je tato členská schůze Výroční členskou schůzí, která má stejné postavení a 

působnost jako členská schůze. 

5. Pokud vysloví nadpoloviční většina členů klubu písemně souhlas, je možné provést členskou schůzi 

korespondenčně, tzn. rozeslat e-mailem či poštou návrhy k projednání a vyhodnotit jednotlivé názory 

členů klubu. Celý výsledek bude zveřejněn formou zápisu na klubových webových stránkách.  

6. Výbor klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi na písemnou žádost nejméně jedné třetiny 

členů starších 15-ti let, a to ve lhůtě do dvou měsíců od doručení žádosti.  

7. Výbor klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže je potřeba neprodleně řešit otázky 

přesahující kompetence výboru klubu.  

Článek 10 Účast a hlasování na členské schůzi 

1. Členská schůze je veřejná, tzn., že se jí mohou účastnit i nečlenové klubu. 

2. Každý člen je oprávněn účastnit se členské schůze, požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí 

týkajících se klubu a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Může tak činit pouze osobně. 

3. Každý člen, který nejpozději v den konání členské schůze dosáhl věku 15-ti let, má jeden hlas. 

4. Zastupování členů na základě plné moci je nepřípustné. 

Článek 11 Jednání členské schůze 

1. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda klubu, popř. jiný pověřený člen výboru. Členská schůze volí 

návrhovou, mandátovou a volební komisi. Členem návrhové komise je i zapisovatel.  

2. Návrhová komise, která má tři členy, připravuje na základě průběhu členské schůze návrh Usnesení, 

který předkládá na závěr členské schůze ke schválení a poté zveřejněn na internetových stránkách 

klubu. 

 



 

3. Mandátová komise může plnit funkci komise volební a má tři členy. Na začátku Členské schůze podává 

podle prezenční listiny zprávu o počtu přítomných a o počtu oprávněných k hlasování a sčítá hlasy v 

průběhu celé schůze a voleb a výsledky hlásí zapisovateli.  

4. Členem Mandátové i Návrhové komise může být kterýkoliv člen klubu nebo výboru. 

Článek 12 Rozhodování členské schůze 

1. Členská schůze rozhoduje Usneseními, která jsou pro klub závazná. Členská schůze je usnášeníschopná, 

je-li ve stanoveném začátku členské schůze přítomna nadpoloviční většina řádných členů klubu. Není-li 

tomu tak, posouvá se začátek o 30 minut. Po uplynutí této doby je prohlášena členská schůze za 

usnášeníschopnou bez ohledu na počet přítomných řádných členů. 

2. Členská schůze může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů programu a jejich pořadí.  

3. Po schválení programu může členská schůze opětovně rozhodnout o změně programu pouze tehdy, 

jestliže s projednáním těchto záležitostí souhlasí dvoutřetinová většina přítomných členů. 

4. Hlasování je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak nebo pokud není v těchto stanovách 

uvedeno jinak. 

5. Volba členů výboru klubu může být i tajná.  

6. Členská schůze hlasuje nejprve o návrhu výboru. Jestliže nebude schválen, hlasuje o protinávrzích 

členů, a to v pořadí, v jakém byly vzneseny. Pokud byl některý z návrhů přijat, o dalších se již 

nehlasuje.  

7. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů. 

8. Členská schůze může rozhodnout o zrušení klubu a o rozdělení jeho majetku a to dvoutřetinovou 

většinou hlasů přítomných členů.  

Článek 13  Výbor 

1. Výbor klubu je statutárním orgánem, který řídí činnost klubu a jedná jeho jménem. Členem výboru 

může být pouze fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena výboru je 

nezastupitelný. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. 

2. Výbor je kolektivním orgánem a musí být nejméně tříčlenný. Počet členů výboru musí být vždy lichý. 

Člen výboru nemůže zároveň vykonávat funkci v KRK. 

3. Výbor klubu je na Výroční členské schůzi volen na období dvou let (opětovná volba není vyloučena).  

4. Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat členskou 

schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením svého funkčního 

období. Členové výboru jsou po dobu výkonu své funkce osvobozeni od placení členských příspěvků.  

5. Zvolení členové výboru zvolí ze svého středu předsedu a rozdělí si ostatní funkce. Předseda výboru je 

zároveň i předsedou klubu.  

6. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům výboru a 

předsedovi KRK. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor 

projednal nebo projednat mohl, nejpozději však 21 dnů ode dne, kdy se funkce vzdal. 

7. Výbor, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může kooptovat člena náhradního. Následující 

členská schůze pak náhradního člena buď schválí, nebo zvolí člena nového.    

8. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je 

přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro něj hlasovala 

většina přítomných členů výboru.  

9. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let. Zápisy z výborových 

schůzí se zveřejňují na klubových stránkách, www.obedience.cz.  

10. Jednání výboru se má právo účastnit i KRK, který může vznášet dotazy a připomínky k projednávaným 

záležitostem, má však pouze poradní hlas. 

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

rozhodnout o uzavřeném jednání. 



 

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

normativy klubu a Usneseními členské schůze a zodpovídá se Členské schůzi. 

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

funkce, za podmínek a v rozsahu, stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Způsobí-li takto 

škodu více členů výboru, odpovídají za ni společně a nerozdílně. 

14. Všichni členové Výboru i KRK pracují pro klub dobrovolně a bezúplatně.  

Článek 14 Působnost výboru 

1. Výbor klubu rozhoduje o všech běžných otázkách spojených s činností klubu, zejména v oblasti 

hospodaření, odborné, metodické a společenské činnosti, přijímá nové členy, pozastavuje činnost člena, 

má možnost ukončit členství v klubu. 

2. Výbor stanoví výši odvodů z účasti na akcích pořádaných.  

3.   Výbor klubu plní tyto úkoly:   

a) svolávat členskou schůzi klubu a organizačně ji zabezpečovat   

b) přijímat nové členy klubu   

c) účelně hospodařit s finančními prostředky a vést účetnictví  

d) předkládat členské schůzi zprávy o činnosti, zprávu o hospodaření, návrhy změn a doplňků stanov 

e) plnit Usnesení členské schůze 

f) zajišťovat školení rozhodčích, stewardů a instruktorů a udělovat jim licence 

g) schvalovat pořadatele závodů CACT a CACIOB, stanovovat a schvalovat termíny jejich pořádání 

h) určovat kvalifikační podmínky na mistrovství a mezinárodní soutěže, rozhodovat o nominaci 

týmů reprezentace 

i) organizovat mistrovství ČR a stanovovat termíny jejich pořádání 

j) vést termínový kalendář akcí obedience v ČR a delegovat na tyto rozhodčí a stewardy 

k) vyjadřovat se k zájmové sportovní kynologické činnosti v rámci sportů typu obedience   

l) projednávat podněty a stížnosti členů  

m) zajišťovat kontakt klubu s delegátem v komisi FCI pro Obedience a případně jinými 

kynologickými organizacemi a spolky 

n) navrhovat kandidáta na delegáta ČR v komisi FCI pro Obedience a tento návrh předložit členské 

schůzi ke schválení. Po schválení návrhu delegáta v komisi FCI pro Obedience postoupit jméno 

navrhovaného kandidáta cestou ČKS na ČMKU s žádostí o schválení a jmenování navrhovaného 

delegáta v komisi FCI pro Obedience 

o) navrhovat změny Stanov a tyto předkládat členské schůzi ke schválení; výbor klubu má právo na 

změnu stanov bez schválení věci členskou schůzí v případech vyplývajících z nařízení 

nadřízených orgánů (ČKS, ČMKU, FCI).  

Článek 15 Kontrolní a Revizní komise 

1.  KRK je orgánem klubu, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost klubu. Členem KRK může být 

pouze fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena KRK je nezastupitelný. Členové 

KRK jsou voleni členskou schůzí. Zvolení členové si ze svého středu volí předsedu. 

2. KRK je kolektivním orgánem, skládá se ze tří členů. Člen KRK nemůže být současně členem výboru 

klubu. 

3. Členové KRK jsou voleni na období dvou let. Opětovná volba není vyloučena. 

4. Funkční období KRK končí po uplynutí dvou let a nekončí dříve, než je zvolena nová KRK. 

5. KRK odpovídá za svoji činnost členské schůzi a je jí povinna předložit svoji zprávu. Člen KRK se své 

funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným předsedovi KRK. KRK kooptuje chybějícího 

člena KRK s mandátem do další členské schůze, která pak jeho funkci potvrdí nebo zvolí jiného. Pokud 

na svoji funkci rezignuje předseda KRK, pak musí svou rezignaci písemně zaslat předsedovi výboru 

klubu. KRK si pak zvolí nového předsedu a kooptuje chybějícího člena. Pokud rezignují na svoji funkci 

dva členové, musí být svolána mimořádná členská schůze s jediným bodem programu - volbou nové 

KRK. 



 

6. KRK se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. KRK je usnášení schopná, jestliže je přítomna 

nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí je platné pouze v případě, že pro ně hlasovala většina 

přítomných členů KRK. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy. 

7. O průběhu jednání KRK se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let. 

8. Členové KRK jsou oprávnění kdykoliv nahlížet do všech dokladů, evidence, účtů, prověřovat vedení 

účetnictví, kontrolovat hospodaření klubu a stav majetku klubu. 

9. KRK může provádění kontrolní činnosti rozdělit mezi své jednotlivé členy, o čemž informuje členskou 

schůzi a výbor klubu. Rozdělením činnosti KRK není dotčena odpovědnost členů KRK, ani jejich právo 

vykonávat další kontrolní činnost. 

10. Členové KRK odpovídají klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce, 

za podmínek a v rozsahu, stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Způsobí-li takto škodu více 

členů KRK, odpovídají za ni společně a nerozdílně. 

11. KRK se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními 

normativy klubu a usneseními členské schůze. 

Článek 16   Působnost Kontrolní a Revizní komise 

1. Do působnosti KRK náleží zejména: 

a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, planých stanov klubu a dalších 

normativů klubu a Usnesení členské schůze, 

b) seznamovat členskou schůzi zprávu o činnosti, případně výsledky své kontrolní a revizní činnosti, 

c) předkládat členské schůze svá vyjádření, doporučení a návrhy. 

KRK je povinna dodržovat zákon číslo 101/2002 Sb. „O ochraně osobních údajů.“ 

Článek 17 Jednání a podepisování za klub 

1. Za klub je oprávněn jednat ve všech věcech výbor klubu jako jeho statutární orgán. Každý člen výboru 

jako statutárního orgánu jedná samostatně. 

2. Podepisování za klub se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu klubu připojí svůj podpis 

předseda klubu nebo člen výboru klubu.   

 

Článek 18  Majetkové hodnoty, členské příspěvky  

  

1. Náklady spojené s činností klubu jsou hrazeny z členských příspěvků a z jiných zdrojů.  

2. Klub hospodaří podle vlastních rozpočtů.  

3. Členské příspěvky jsou řádné, tj. pravidelné roční s termínem úhrady členství pro daný kalendářní rok, 

což je vždy k 31. 1. kalendářního roku a mimořádné, tj. s datem úhrady po řádném termínu pro dané 

období.   

4. Opatření finanční povahy je oprávněn provádět v souladu se schváleným rozpočtem předseda klubu nebo 

člen výboru, listiny finanční povahy podepisuje předseda klubu nebo člen výboru klubu.  

5. Veškerý movitý i nemovitý majetek získaný za klubové prostředky nebo dary, jakož i finanční 

prostředky získané činností klubu, jsou majetkem klubu.  

6. V případě zániku klubu je nutné majetkové vypořádání.  

7. Majetkem klubu je doména www.obedience.cz  

  

Článek 19  Zánik klubu  

  

1. Klub zaniká, rozhodne-li o tom výbor klubu (většinou hlasů) a členská základna tuto skutečnost 

odsouhlasí dvoutřetinovou většinou.  

2. Jinak, než rozhodnutím členské schůze, může dojít k zániku klubu jen, stanoví-li tak zákon. 

3. Spolu s usnesením o zániku klubu rozhodne členská schůze o způsobu likvidace majetkové podstaty 

klubu v souladu s obecně závaznými předpisy. 



 

Článek 20  Závěrečná ustanovení  

  

1. Práva a povinnosti výslovně zde nezmíněné, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zákony a 

nařízeními.    

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

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

chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov klubu touto skutečností nedotčena.    

  

 Článek 21 Změna stanov 

1. O doplnění nebo změně stanov klubu rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných 

členů. 

2. Návrh na doplnění nebo změnu stanov klubu může podat jakýkoliv člen klubu a to v předstihu výboru 

klubu. Všechny návrhy na doplnění nebo změnu stanov klubu předá výbor členské základně písemně, a 

to nejpozději 30 dnů před konáním členské schůze, která bude mít takovouto změnu na pořadu jednání.  

3. Tyto stanovy byly schváleny zakladateli klubu na ustavující schůzi, konané dne 15. 1. 2007 v Kladně a 

byly upraveny členskými schůzemi.  

4. Tyto upravené stanovy nabývají platnost a účinnost dnem, následujícím po dni jejich schválení členskou 

schůzí. 

  

V Praze, dne 13. 12. 2015  


