
STANOVY SPOLKU 

 

CANISTERAPIE ŠIMÍČEK, z.s. 
 

 

Článek I 

Základní údaje 

  

Název spolku: CANISTERAPIE ŠIMÍČEK, z.s. (dale jen „Spolek“) 

Sídlo: Úžice 

Spolek působí na území celé České republiky.  

 

 

Článek II 

Právní status 

 

Spolek je samosprávný, dobrovolný a neziskový svazek členů sdružující členy na základě 

společného zájmu.  

 

Spolek je korporací založenou dle právního řádu České republiky s celostátní působností. 

 

 

Článek III 

Účel, cíl a formy činnosti Spolku 
 

1. Cílem Spolku je práce se psy a jejich využívání k fyzické, psychosomatické, psychické 

a sociální pohodě – canisterapie a aktivity se psem. Zahrnuje také podporu, rozvoj a 

popularizaci canisterapie. 

 

2. K naplnění svého cíle Spolek vykonává především tyto hlavní činnosti:  

 

 organizace návštěv canisterapeutických týmů ve školských, zdravotnických a 

sociálních zařízeních, v rodinách u lidí tělesně, mentálně nebo sociálně 

hendikepovaných, 

 příprava a školení canisterapeutů, pořádání krátkodobých i dlouhodobých pobytů 

zaměřených na přípravu a školení canisterapeutů, 

 zajištění účasti canisterapeutických týmů na akcích pro zdravé i hendikepované 

občany, 

 pomoc psů k léčbě dětí i dospělých v oblasti fyzické, psychické, rehabilitační a 

somatické, 

 vedení kurzů canisterapie, 

 pořádání přednášek na téma canisterapie a osvětová činnost pro laickou i 

odbornou veřejnost, 

 výběr, výcvik a příprava psů pro canisterapii, konzultace výcviku a výběru 

canisterapeutických psů, 

 pořádání krátkodobých i dlouhodobých pobytů pro různě hendikepované dospělé 

osoby i děti s využitím canisterapie, 



 pořádání zkoušek psovodů i psů pro canisterapeutickou činnost, 

 chov a výcvik psů pro canisterapeutickou činnost 

 osobní a individuální asistence. 

 
3. Činnosti k naplňování svých cílů provádí Spolek ve prospěch svých členů i třetích osob. 

 

4. Činnosti k naplňování svých cílů může Spolek zajišťovat prostřednictvím svých členů, 

svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob na základě vzájemného ujednání.  

 

5. Při své činnosti se Spolek řídí obecně závaznými právními předpisy.  

 

 

Článek IV. 

Členství 

 

A. Vznik a zánik členství 

 

1. Členy Spolku jsou všichni zakladatelé Spolku a nově přijatí členové. 

 

2. Podmínkou členství je souhlas se stanovami Spolku vyjádřený v písemné přihlášce, 

podpora jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku a souhlas členské schůze 

spolku. 

 

3. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje Výbor na základě písemné přihlášky. 

 

4. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena Spolku. 

 

5. Členství ve Spolku zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na 

adresu sídla Spolku, doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena členskou 

schůzí, úmrtím člena či zánikem Spolku.  

 

6. Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze, jestliže porušuje členské 

povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli 

spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno Spolku.  

 

B. Seznam členů 

 

1.  Spolek vede úplný seznam členů, v němž jsou u každého člena uvedeny tyto údaje: jméno, 

příjmení, datum narození, úplná poštovní adresa, adresa elektronické pošty, kontaktní 

telefon, údaje o zaplacení členských příspěvků a případně údaje o jeho dalších aktivitách 

ve Spolku.  

 

2.  Úplný seznam členů je veden v elektronické podobě ve formě databáze, není zveřejňován 

a není veřejně přístupný. Zápisy a výmazy provádí pověřený člen Spolku, změnu údajů pak 

na základě oznámení člena.  

 

3.  V případě zániku členství údaje v seznamu zůstávají a je doplněna informace o zániku 

členství. Údaje člena jsou vymazány po uplynutí 7 let od zániku členství.  

 

4.  Na požádání obdrží člen Spolku výpis svých údajů ze seznamu členů.  



Článek V. 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Právem člena je: 

a) podílet se na činnosti Spolku 

b) obracet se na orgány Spolku s podněty, návrhy a stížnostmi, 

c) volit a být volen do orgánů Spolku, pokud je plně svéprávný, 

d) kdykoli ze Spolku vystoupit. 

 

2. Povinností člena je: 

a) dodržovat stanovy Spolku, 

b) svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve Spolku pověřen, 

c) platit v termínu a řádně členské příspěvky podle těchto stanov a usnesení Členské 

schůze, 

d) respektovat rozhodnutí orgánů Spolku. 

 

3. Člen Spolku neručí za dluhy Spolku. 

 

 

Článek VI. 

Členské příspěvky 

 

1. Výši a splatnost členského příspěvku určí členská schůze. 

 

2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li proto vážné 

důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor. 

 

3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje 

Výbor. 

 

 

Článek VII 

Orgány spolku 

 

1. Organizační strukturu spolku tvoří: 

a) Členská schůze 

b) Výbor, 

c) Zkušební komise Spolku (dále jen „Zkušební komise“). 

 

2. Funkční období volených orgánů je čtyřleté. Členové volených orgánů, jejichž počet 

neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího 

zasedání Členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve 

spolku, uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu Členskou 

schůzí. 

 

 

Článek VIII 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi jeho členy. 



 

2. Členskou schůzi svolává Výbor podle potřeby, nejméně jednou za kalendářní rok. 

 

3. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady 

činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány, hodnotí práci odstupujících 

orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do 

její působnosti tak náleží: 

a) určit hlavní zaměření činností Spolku, 

b) rozhodovat o změně stanov Spolku, 

c) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období 

předkládané Výborem, 

d) schvalovat znění zkušebního řádu a jeho změny, 

e) hodnotit činnost orgánů Spolku a jejich členů, 

f) rozhodovat o výši odměny volených orgánů, 

g) rozhodovat o výši a splatnosti členského příspěvku, 

h) schvalovat výsledek hospodaření Spolku, 

i) volit členy Výboru a členy Zkušební komise, 

j) rozhodovat o vyloučení člena Spolku, 

k) rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací, 

l) jmenovat likvidátora při zániku Spolku, 

m) rozhodovat o přeměně Spolku, 

n) rozhodovat o dalších otázkách vyplývajících z těchto stanov a otázkách, které si 

Členská schůze vyhradí k rozhodování, pokud nejsou svěřeny jiným orgánům. 

 

4. Z podnětu nejméně jedné třetiny členů spolku musí být svolána Členská schůze. Výbor je 

povinen svolat Členskou schůzi nejpozději do třiceti dnů od doručení podnětu. Nesvolá-li 

Výbor Členskou schůzi do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, 

svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám. 

 

5. Právo zúčastnit se členské schůze mají všichni členové Spolku. Právo hlasovat, volit a být 

volen má každý člen Spolku, pokud je plně svéprávný. Každý člen Spolku je oprávněn 

účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na 

zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení 

by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout. 

 

6. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s určením času a místa konání a pořadu zasedání musí 

být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním, a to formou elektronické 

pošty (e-mail). Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů 

se ho účastnit. Již svolané zasedání Členské schůze lze odvolat nebo odložit. 

 

7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna 

usnášet se za účasti většiny členů Spolku. Usnesení Členská schůze přijímá většinou hlasů 

přítomných členů. 

 

8. Jednání Členské schůze řídí předseda, kterého přítomní členové zvolí na začátku zasedání. 

Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce. 

 

9. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze. Není-li to možné, vyhotoví 

zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí 



být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká 

usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. 

 

 

Článek IX 

Výbor 

 

1. Výbor je statutárním orgánem Spolku. 

 

2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným nejméně 3 členy. Členem výboru se může stát 

pouze fyzická osoba starší 18 let. Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do 

funkce ze svého středu předsedu a místopředsedu. 

 

3. Výbor řídí činnost spolku v souladu s těmito stanovami a vnitřními směrnicemi Spolku  

i usneseními Členské schůze po celé své funkční období. 

 

4. Navenek za spolek jedná a Spolek zastupuje samostatně kterýkoliv člen Výboru. 

 

5. Členové Výboru se za Spolek podepisují tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu 

Spolku připojí svůj vlastnoruční podpis. 

 

6. Ve věcech, jejichž hodnota převyšuje částku ve výši 50.000,- Kč je zapotřebí podpisu 

nejméně dvou členů Výboru. Převyšuje-li hodnota dané záležitosti částku ve výši 250.000,- 

Kč, musí být jedním z podepisujících členů Výboru předseda Spolku. 

 

7. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku a přísluší mu zejména: 

a) zastupovat Spolek jako statutární orgán, 

b) koordinovat činnost Spolku mezi zasedáními Členské schůze, 

c) vykonávat rozhodnutí Členské schůze, 

d) svolávat Členskou schůzi v souladu s těmito stanovami, 

e) připravovat podklady pro rozhodování Členské schůze, 

f) připravovat podklady pro finanční rozpočet a roční uzávěrku, 

g) zajišťovat zpracování roční uzávěrky, inventarizace majetku a závazků a 

pohledávek, 

h) rozhodovat o přijetí člena Spolku, 

i) vést seznam členů Spolku, 

j) na žádost členů je informovat o záležitostech Spolku a v rozsahu daných těmito 

stanovami jim umožnit nahlížet do dokladů Spolku, 

k) rozhodovat o zřízení dalších potřebných orgánů Spolku, pracovních a odborných 

skupin Spolku, 

l) vydávat vnitřní předpisy Spolku, 

m) zajišťovat administrativní chod Spolku, vedení účetnictví a obchodních knih Spolku, 

n) projednávání návrhů a podnětů členů Spolku, 

o) zajišťování běžné agendy Spolku, 

p) uzavírat smluvní vztahy, 

q) právně jednat v pracovněprávních vztazích. 

 

 



8. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování 

stanov a pečuje o rozvoj Spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, 

náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou. 

 

 

Článek X 

Zkušební komise 

 

1. Zkušební komise: 

a) Zpracovává zkušební řád a dohlíží na jeho dodržování. Znění zkušebního řádu 

schvaluje Členská schůze. 

b) Vede povahové testy canisterapeutických psů a další zkoušky nebo soutěže 

pořádané Spolkem 

c) Je nejméně tříčlenná. 

d) Ze svého středu si zvolí předsedu Zkušební komise, který řídí její činnost. 

e) Členové Zkušební komise jsou zkušebními komisaři Spolku. 

 

 

Článek XI 

Hospodaření spolku 

 

1. Příjmy Spolku tvoří zejména: 

a) členské příspěvky, 

b) dědictví a odkazy, 

c) dary fyzických a právnických osob, 

d) příspěvky státní, z veřejných zdrojů, fondů a nadací, 

e) granty a dotace, 

f) výnosy z majetku Spolku, 

g) příjmy z vedlejší činnosti podle čl. II odst. 2 těchto stanov, 

h) ostatní zákonné příjmy. 

 

2. Spolek hospodaří s majetkem vlastním a s majetkem svěřeným mu do užívání členy Spolku 

nebo jinými osobami. Vlastní majetek nabývá Spolek koupí z vlastních prostředků nebo 

darem. 

 

3. Majetek Spolku a veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. 

Majetek Spolku musí být především použit k financování hlavních činností spolku 

naplňujících poslání a cíle spolku, a to v souladu s těmito stanovami a vnitřními předpisy 

spolku schválenými Výborem. Majetek lze použít též k úhradě nákladů na vlastní správu a 

rozvoj vedlejší činnosti Spolku. 

 

4. Hospodaření Spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. 

 

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu 

podle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů Spolku. 

 

6. Veškeré příjmy a výdaje Spolku jsou vedeny na samostatném účtu. 

 



7. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak 

zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku 

určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen. 

 

 

Článek XII 

Zánik a likvidace Spolku 

 

1. Spolek může zaniknout rozhodnutím Členské schůze o zrušení Spolku nebo na základě 

rozhodnutí Členské schůze o přeměně Spolku nebo z jiného důvodu stanoveného 

zákonem. 

 

2. O zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně rozhoduje Členská schůze 3/5 většinou 

hlasů všech členů Spolku. 

 

3. Při rozhodnutí o zrušení Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor 

sestaví soupis jmění Spolku a zpřístupní jej v sídle spolku všem členům Spolku. 

 

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek podle schváleného návrhu na jeho vypořádání. 

 

 

Článek XIII 

Závěrečná ustanovení 

 

Změna těchto stanov je možná pouze usnesením členské schůze. 

 

Znění těchto stanov bylo schváleno usnesením ustavující členské schůze dne 3. září 2022. 

 

Znění těchto stanov je účinné od 3. září 2022. 

 

 

 


