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Stanovy Oblastní skupiny agility Permoník Ostrava, z. s.
Čl. 1
Název, působnost a sídlo
1. Název spolku je Oblastní skupina agility Permoník Ostrava, z. s., (dále jen
OSA). Jeho sídlo je Přibylova 84/26, 719 00 Ostrava – Kunčice.
Čl. 2
Právní postavení OSA
1. OSA je dobrovolným sdružením příznivců agility.
2. OSA vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých
závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je
vyloučeno.
Čl. 3
Předmět činnosti OSA
1. Činnost OSA je ryze zájmová a veřejně prospěšná.
2. OSA se zabývá organizací veškeré činnosti vztahující se k agility a ostatním
kynologickým sportům.
3. OSA zastupuje své členy ve vztahu ke Klubu agility České republiky, ke
všem organizacím, v jejichž rámci působí, k orgánům státní moci,
kynologickým i nekynologickým organizacím a jednotlivcům. OSA hájí
zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem, zajišťuje spolupráci s jinými
organizacemi.
4. Veškerá činnost OSA musí být v souladu s platnými právními předpisy,
s platnými Stanovami OSA, s platným Soutěžním řádem agility a
Zkušebním řádem agility ČR.
Čl. 4
Podmínky členství
1. Řádným členem OSA může být každý občan bez ohledu na státní
příslušnost.
2. Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy OSA, pokud s jejich
členstvím vysloví písemně souhlas jejich zákonný zástupce.
3. Každý člen OSA může výboru OSA navrhnout udělení čestného členství
tomu, kdo se svou dlouholetou prací nebo zvláště významným způsobem
zasloužil o činnost a fungování OSA. O udělení čestného členství rozhoduje
výbor OSA. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky, členství je
doživotní, pro zánik čestného členství platí ustanovení čl. 6.
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Čl. 5
Vznik členství
1. OSA přijímá své členy na základě jejich písemné přihlášky, zaplacení
členského příspěvku a zápisného.
2. Členství v OSA vzniká dnem zaplacení členského příspěvku a zápisného
pro daný rok do termínu stanoveného výborem OSA a zveřejněného
vhodným způsobem členům OSA.
3. Ve zvláštních případech schválených výborem OSA může být zaplacení
členských příspěvků pro daný rok prominuto.
Čl. 6
Zánik členství
1. Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok. Zaplatí-li člen
příspěvek po termínu stanoveném a zveřejněném výborem OSA, je člen
povinen spolu s řádným příspěvkem zaplatit znovu zápisné, jako by se
přihlašoval do klubu poprvé. Výši zápisného a členských příspěvků
stanovuje na návrh výboru členská schůze.
2. Vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru na návrh člena výboru za
hrubé porušení Stanov OSA, dále na návrh hlavního výcvikáře za hrubé
porušení Zkušebního řádu agility České republiky, Řádu cvičiště OSA,
Provozního řádu OSA, anebo za nepřiměřené chování k instruktorovi
(výcvikáři).
3. Vystoupením člena z OSA (dobrovolné ukončení členství).
4. Úmrtím člena.
Čl. 7
Práva a povinnosti členů
1. Členové mají zejména právo:
o hlasovat na výroční členské schůzi a na členské schůzi a volit do
orgánů OSA, pokud jsou starší 15-ti let a být voleni do orgánů OSA,
pokud jsou starší 18-ti let;
o využívat výhod poskytovaných OSA;
o podávat písemné návrhy, náměty a stížnosti, vznášet dotazy na členy
výboru a Kontrolní a revizní komise;
o odvolávat se proti rozhodnutí výboru ke členské schůzi;
o zúčastňovat se akcí pořádaných OSA;
o být informováni o činnosti a hospodaření OSA;
o být současně i členem Klubu agility České republiky, který zastřešuje
činnost všech OSA a podílet se na výhodách, které Klub agility České
republiky svým členům poskytuje;
o být členem více než jedné oblastní skupiny.
2. Členové mají zejména povinnost:
o řídit se platnými Stanovami OSA, usneseními členské schůze a
rozhodnutími výboru;
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o platit členské příspěvky a zápisné, pokud je k platbě zápisného dle
shora uvedeného povinen, řádně a včas, tj. v termínu stanoveném
výborem OSA a zveřejněném vhodným způsobem členům OSA;
o odpracovat brigádnické hodiny v počtu, které stanový pro daný rok
výbor; od brigádnických hodin jsou osvobozeny děti do 10 let věku a
těhotné a kojící matky; při neodpracování brigádnických hodin je člen
povinen za každou neodpracovanou hodinu uhradit částku, jejíž výši
stanoví výbor a schvaluje členská schůze;
o hlásit předsedovi OSA změny bydliště a dalších důležitých údajů.
Čl. 8
Orgány OSA
1. Orgány OSA jsou:
o členská schůze
o výbor
o kontrolní a revizní komise
2. Orgány OSA mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto Stanov
spadají do jejich působnosti.
Čl. 9
Členská schůze OSA
1. Je nejvyšším orgánem OSA a skládá se ze všech na ní přítomných členů
OSA.
2. Na členské schůzi uplatňují členové OSA svá práva řídit záležitosti OSA a
kontrolovat činnost OSA.
Čl. 10
Postavení a působnost členské schůze
1. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:
o přijímat a měnit stanovy;
o volit a odvolávat členy výboru a kontrolní a revizní komise (dále jen
KRK);
o zrušit rozhodnutí výboru;
o projednávat a schvalovat zprávy výboru o činnosti OSA a hospodaření
OSA;
o stanovit výši členských příspěvků a zápisného na daný rok;
o projednávat závažné disciplinární přestupky a odvolání člena OSA proti
rozhodnutí výboru;
o rozhodovat o zániku OSA a o rozdělení jejího majetku.
2. Do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se OSA a její
činnosti, pokud si členská schůze rozhodování o těchto věcech vyhradila.
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Čl. 11
Svolávání členské schůze
1. Členskou schůzi svolává výbor OSA rozesláním pozvánky, a to nejméně
měsíc před dnem konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat
datum, hodinu a místo konání členské schůze a program jednání.
2. Řádnou členskou schůzi svolává výbor OSA jednou ročně. Bude-li na
členské schůzi probíhat volba členů výboru a KRK, považuje se tato
členská schůze pro potřeby OSA za výroční členskou schůzi. Výroční
členská schůze má stejné postavení a působnost jako členská schůze.
3. Výbor OSA je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi na písemnou
žádost nejméně jedné třetiny členů, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od
doručení žádosti.
4. Výbor OSA může svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže je potřeba
neprodleně řešit zásadní otázky, které přesahují kompetence výboru.
Čl. 12
Účast na členské schůzi
1. Členská schůze je veřejná, tzn., že se jí mohou účastnit i nečlenové OSA.
2. Právo hlasovat na členské schůzi má každý člen starší 15-ti let, který
zaplatil členské příspěvky pro daný kalendářní rok, nebo pro rok
předchozí, pokud se členská schůze koná v prvním čtvrtletí roku
následujícího.
3. Člen může uplatňovat svá práva na členské schůzi pouze osobně,
hlasování prostřednictvím zástupce není dovoleno.
4. Každý člen má jeden hlas.
Čl. 13
Jednání členské schůze
1. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda OSA, v případě jeho
nepřítomnosti pak jím pověřený člen výboru.
2. Členská schůze volí zapisovatele, komisi mandátovou a komisi návrhovou
a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. O průběhu jednání členské schůze pořizuje zapisovatel zápis, který je
uložen u jednatele OSA a jeho kopie je přístupná každému členovi, který o
ni požádá.
Čl. 14
Rozhodování členské schůze
1. Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro OSA závazná.
Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů, pokud
není v těchto Stanovách uvedeno jinak.
2. Členská schůze může odsouhlasit změnu v pořadí projednávaných bodů
programu.
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3. O záležitosti, která nebyla uvedena v předem oznámeném programu
jednání, může členská schůze rozhodnout pouze tehdy, jestliže
s projednáváním této záležitosti souhlasí dvoutřetinová většina přítomných
členů.
4. Hlasování je veřejné, pokud není v těchto Stanovách uvedeno jinak nebo
pokud členská schůze nerozhodne jinak.
5. Volba výboru a KRK je vždy tajná.
6. Členská schůze hlasuje nejprve o návrzích výboru, potom o protinávrzích
členů OSA.
7. Členská schůze může rozhodnout o zrušení OSA a o rozdělení majetku, a
to dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
Čl. 15
Výbor
1. Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost OSA a jedná jejím
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, skládá se nejméně ze tří členů. Počet členů
musí být vždy lichý.
3. Členové výboru jsou voleni na období pěti let. Volba členů výboru probíhá
každý pátý rok na členské schůzi, která je považována za výroční členskou
schůzi. 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 dva týdny před skončením svého funkčního období.
5. Zvolení členové výboru volí ze svého středu předsedu a určí ostatní funkce
(např. jednatel, pokladník, hlavní výcvikář). Při volbě nebo odvolání
předsedy dotyčná osoba nehlasuje.
6. Člen výboru se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným
ostatním členům výboru a členům kontrolní a revizní komise. V takovém
případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor
projednal.
7. Výbor, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradního
člena výboru do příští členské schůze, která náhradního člena musí
schválit. V opačném případě členská schůze zvolí nového člena výboru.
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 všech
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
9. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu
pěti let.
10. Výbor vydává vlastní jednací řád, kterým se upravuje způsob jednání.
Jednací řád podléhá schválení KRK.
11. Jednání výboru se mají právo zúčastnit členové KRK a mohou vznášet
dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem.
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12. Jednání výboru se mohou zúčastnit i členové OSA. Předseda výboru může
rozhodnout o uzavřeném jednání.
13. Do působnosti výboru záleží zejména:
o svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat;
o předkládat členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření,
návrh změn a doplňků Stanov;
o vykonávat usnesení členské schůze;
o zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví;
o rozhodovat o nakládání s majetkem OSA;
o podílet se na organizaci soutěží agility pořádaných OSA;
o provádět vydavatelskou, poradenskou a jinou činnost vycházející
z poslání OSA;
o zajišťovat kontakt OSA s Klubem agility České republiky (dále jen KA
ČR) a s jinými kynologickými organizacemi v České republice i
v zahraničí;
o stanovovat termíny závodů a žádat o delegaci rozhodčího u KA ČR;
o zodpovídat za finanční hospodaření OSA;
o fungovat současně jako disciplinární komise a řídit se Kárným řádem
ČKS.
o projednávat písemné podněty a stížnosti členů.
14. Členové výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí
a v zájmu OSA a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž
prozrazení by mohlo způsobit OSA škodu. Zároveň jsou povinni plnit
povinnosti, které vyplývají pro OSA z obecně závazných právních předpisů.
15. Členové výboru odpovídají OSA za podmínek a v rozsahu stanoveném
obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou mu způsobí
porušením svých povinností při výkonu funkce.
16. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy,
platnými Stanovami OSA a usneseními členské schůze.
Čl. 16
Kontrolní a revizní komise OSA
1. KRK je orgánem OSA, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost OSA.
Členem KRK může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním
úkonům. Výkon funkce člena KRK je nezastupitelný. Členové KRK jsou
voleni členskou schůzí.
2. KRK se skládá ze tří členů. Člen KRK nemůže být současně členem výboru
OSA.
3. Členové KRK jsou voleni na období pěti let. Volba členů KRK probíhá každý
pátý rok na členské schůzi, která je považována za výroční členskou
schůzi. Opětovná volba není vyloučena.
4. Funkční období KRK neskončí dříve, než je zvolena KRK nová. Výbor je
povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat volbou nové KRK,
nejpozději dva týdny před skončením funkčního období stávající KRK.
5. KRK odpovídá za svoji činnost členské schůzi.
6. Zvolení členové KRK volí ze svého středu předsedu. Při volbě nebo odvolání
předsedy dotyčná osoba nehlasuje.
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7. Člen KRK se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným
ostatním členům KRK a členům výboru. V takovém případě končí výkon
jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení KRK projednala.
8. KRK, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradního
člena do příští členské schůze, která náhradního člena schválí. V opačném
případě členská schůze zvolí nového člena KRK.
9. KRK se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. KRK je
usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala většina všech
přítomných členů.
10. O průběhu jednání KRK se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti
let.
11. KRK vydává vlastní jednací řád, kterým se upravuje způsob jednání.
12. Jednání KRK jsou přístupna všem členům výboru. V odůvodněných
případech může předseda KRK rozhodnout o uzavřeném jednání.
13. Do působnosti KRK náleží zejména:
o kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, platných
Stanov OSA a usnesení členské schůze;
o přezkoumávat zprávu o hospodaření OSA, zprávu o činnosti;
o seznamovat členskou schůzi s výsledky své kontrolní a revizní činnosti;
o projednávat odvolání členů proti rozhodnutí výboru a navrhovat členské
schůzi řešení.
o předkládat členské schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy.
14. Členové KRK jsou oprávněni kdykoliv nahlížet do všech dokladů, evidence,
účtů, prověřovat vedení účetnictví, kontrolovat hospodaření OSA a stav
majetku OSA.
15. KRK má právo být výborem informována o jeho záměru svolat členskou
schůzi a být současně informována o jejím navrhovaném programu s tím,
že výbor je povinen doplnit navrhovaný program jednání o body
požadované KRK.
16. Členové KRK mají právo účastnit se jednání výboru OSA a vznášet dotazy a
připomínky k projednávaným záležitostem.
17. KRK může provádění kontrolní činnosti rozdělit mezi své jednotlivé členy, o
čemž informuje členskou schůzi a výbor OSA. Rozdělením činnosti KRK
není dotčena odpovědnost členů KRK ani jejich právo vykonávat další
kontrolní činnost.
18. KRK se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými
Stanovami OSA a usneseními členské schůze.
Čl. 17
Jednání a podepisování za OSA
1. Za OSA je oprávněn jednat ve všech věcech výbor jako jeho statutární
orgán. Za OSA jedná vždy předseda a jeden člen výboru nebo jednatel a
jeden člen výboru. Výbor může určit, ve kterých věcech může jednat za
OSA pouze jeden člen výboru, a to na základě písemné plné moci udělené
výborem.

7/9

Stanovy
OSA Permoník Ostrava, z. s.

2. Podepisování za OSA se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému
názvu OSA připojí podpis předseda a jeden člen výboru nebo jednatel a
jeden člen výboru. Výbor může určit, ve kterých věcech může podepisovat
za OSA pouze jeden člen výboru, a to na základě písemné plné moci
udělené výborem.
Čl. 18
Hospodaření OSA
1. Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním.
2. Evidence a účetnictví OSA se vedou způsobem odpovídajícím příslušným
obecně závazným právním předpisům.
3. Zdrojem příjmu OSA jsou především:
o členské příspěvky včetně zápisného;
o startovné na závodech agility pořádané oblastní skupinou;
o poplatky za školení instruktorů, případně další kynologické akce
pořádané oblastní skupinou;
o výnosy z prodeje klubových tiskovin, případně smluvně podložené
podíly na výnosech z akcí agility;
o sponzorské příspěvky a dary;
o příspěvky státu na reprezentaci a sportovní činnost;
o dotace a granty;
o jiné příjmy vyplývající z provozu OSA.
4. OSA hradí ze svého rozpočtu především:
o odvody Klubu agility za závody pořádané oblastní skupinou;
o cestovné, posudečné, nocleh, stravné a další náklady rozhodčím a
výcvikářům v souvislosti s pořádáním závodů agility nebo jiné
kynologické akce pořádané OSA;
o náklady na činnost oblastní skupiny agility;
o náklady na činnost orgánů OSA;
o vydávání a distribuci klubových tiskovin;
o náklady na propagaci agility;
o náklady na svolání a organizaci členské schůze;
o podle možností náklady na školení instruktorů a psovodů;
o jiné náklady nutné k zajištění provozu OSA.
Čl. 19
Zánik OSA
1. O zániku OSA rozhoduje členská schůze, a to dvoutřetinovou většinou
hlasů přítomných členů. Jinak než rozhodnutím členské schůze může dojít
k zániku, jen stanoví-li tak zákon.
2. Spolu s rozhodnutím o zániku OSA rozhodne členská schůze o způsobu
likvidace majetkové podstaty OSA ve smyslu závazkových právních
předpisů.
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Čl. 20
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny těmito Stanovami, se
řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.
2. Při neúčinnosti jednoho ustanovení těchto Stanov nebude tím dotčena
platnost ostatních ustanovení. Pokud by mělo být jedno ustanovení
neúčinné, nastupuje na jeho místo úprava, která se nejvíce blíží tomu, co
bylo zamýšleno nebo co by bylo smyslem a účelem úpravy, kdyby se
uvažovalo u neúčinnosti.
Čl. 21
Změna stanov
1. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje členská schůze
dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat výbor nebo KRK.
Členové uplatňují své návrhy na změnu stanov písemně prostřednictvím
výboru.
3. Návrh na doplnění nebo změnu stanov předkládá výbor členské základně
písemně, a to nejpozději do 30 dnů před konáním členské schůze, která se
touto změnou bude zabývat.
4. Stanovy byly schváleny členskou schůzí OSA dne 13. února 2010
v Ostravě a nabyly platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem
vnitra, t. j. 22. 3. 2010.
5. Tyto upravené Stanovy nabývají účinnosti a platnosti dnem následujícím
po dni jejich schválení členskou schůzí OSA, která se konala
dne 14. 2. 2015 v Ostravě, bez ohledu na termín jejich zápisu u
příslušného soudu.
V Ostravě dne 14. 2. 2015
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