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Stanovy Pilsen F.A.S.T. z.s. 
 

Název a sídlo 
 

1. Název spolku: Pilsen F.A.S.T. z.s. 
2. Sídlo spolku je na adrese: Jesenická 27, 323 00  Plzeň. 

 
Činnost a právní postavení 

 
1. Pilsen F.A.S.T. z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením příznivců flyballu 

a přidružených kynologických aktivit. 
2. Činnost spolku je ryze zájmová a veřejně prospěšná.  
3. Činností spolku je: 

a) organizace a podpora sportovních, kulturních a zájmových akcí, 
b) organizace práce s dětmi, mládeží a dospělými se zaměřením na všechny 

činnosti se vztahem k flyballu a dalším kynologickým sportům. 
4. Spolek vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků 

odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno. 
 

Členství ve spolku 
 

1. Vznik členství 
Členem spolku se může stát každý občan starší 18 let po vyplnění přihlášky 
a zaplacení členského a vstupního příspěvku na daný kalendářní rok. Osoba 
mladší 18 let se může stát členem se souhlasem rodičů nebo zákonných 
zástupců. 

2. O přijetí za řádného člena spolku rozhoduje výbor spolku. 
3. Členství vzniká dnem doručení písemné přihlášky k rukám výboru. Podmínkou 

řádného členství je zaplacení členského a vstupního poplatku. 
4. Vstupní poplatek platí noví řádní členové spolku, jeho výši určuje členská schůze. 
5. Členské příspěvky 

Členské příspěvky na daný kalendářní rok se budou hradit vždy nejpozději 
do 31. března daného roku. Výši členských příspěvků určuje členská schůze 
spolku. 

6. Povinnosti člena spolku: 
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní ustanovení sdružení, 
b) respektovat rozhodnutí výboru spolku, 
c) platit řádně členské příspěvky. 

7. Práva člena spolku: 
a) zúčastňovat se členských schůzí, 
b) zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem, 
c) být informován o činnosti spolku a pořádaných akcích, 
d) podávat návrhy a připomínky, 
e) volit a být volen do orgánu spolku od 18 let věku, hlasovat o vnitřních 

ustanoveních spolku od 15 let věku, 
f) být informován o finanční situaci spolku, 
g) požádat o svolání mimořádné členské schůze v případě podpory jedné třetiny 

řádných a čestných členů spolku, 
h) požádat o pozastavení svého členství, 
ch) vystoupit ze spolku. 
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8. Ukončení členství 
a) Při nezaplacení členských příspěvků do 31.3. daného kalendářního roku, 

členství k tomuto dni automaticky zaniká. 
b) Výbor může podat členské schůzi návrh na vyloučení člena pro neplnění 

členských povinností či pro hrubé chování k ostatním členům spolku nebo 
pro chování v rozporu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti 
týrání. 

c) Prohlášením člena v elektronické či písemné formě, doručené k rukám 
předsedy spolku, v němž se zříká členství ve spolku. 

9. Čestné členství 
Členská schůze může na návrh výboru udělit čestné členství. Čestný člen má 
všechna práva a povinnosti řádného člena. Čestný člen je osvobozen 
od vstupního a členského příspěvku. Zrušit čestné členství může na návrh výboru 
členská schůze. 

 
Zásady hospodaření 

 
1. Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím rok kalendářní. 
2. Za hospodaření ve spolku odpovídá pokladník, který se zodpovídá členské 

schůzi. V době, kdy nezasedá členská schůze, odpovídá za hospodaření výboru. 
O výdajích do 1000,- Kč rozhoduje pokladník samostatně, výdaje vyšší schvaluje 
předem výbor. 

3. Spolek může získávat prostředky k činnosti z činností spolku, zejména z poplatků 
souvisejících s organizací kynologických soutěží, ze členských příspěvků, 
z dotací, sponzorských příspěvků a darů.  

4. Ze získaných prostředků spolek hradí především náklady na činnost spolku, 
na pořádání kynologických soutěží, na propagaci flyballu a jiných kynologických 
sportů a dle možností náklady na reprezentaci ČR a města Plzně ve flyballu. 

 
 

Orgány spolku 
 

1. Orgány spolku jsou: 
a) členská schůze, 
b) výbor. 
 

Členská schůze 
 

1. Členská schůze je složena ze všech řádných a čestných členů spolku. 
2. Členská schůze: 

a) je nejvyšším orgánem spolku, 
b) schvaluje stanovy a vnitřní ustanovení spolku, 
c) stanovuje výši členských a vstupních poplatků, 
d) rozhoduje o vyloučení člena, 
e) volí výbor, 
f) odvolává výbor, 
g) rozhoduje o zániku spolku, 
h) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných 

a čestných členů sdružení, 
ch) uděluje čestné členství. 
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Výbor 
 

1. Výbor je statutárním orgánem a má tři členy. Výbor je volen na dvouleté volební 
období členskou schůzí v tajném hlasování na návrh členů. Opětovná volba není 
vyloučena.  
Členem výboru může být pouze osoba plně způsobilá k právním úkonům.  
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. 
Zvolení členové výboru zvolí ze svého středu předsedu, jednatele a pokladníka.  
Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným 
ostatním členům výboru. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy 
jeho odstoupení výbor projednal. 

2. Výbor: 
a) je statutárním a výkonným orgánem spolku, 
b) odpovídá za činnost spolku a jedná jeho jménem v době, kdy nezasedá 

členská schůze, 
c)  za výbor jedná navenek ve všech věcech předseda nebo výborem pověřený 

člen výboru, 
e) předkládá členské schůzi výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku, 
f) předkládá členské schůzi návrhy na změny stanov, 
g) podává členské schůzi návrhy na vnitřní ustanovení spolku a jeho změny, 
h) se schází dle potřeby a je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční 

většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro něj hlasovala 
většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy. 

ch) svolává nejméně jednou ročně členskou schůzi, 
i) rozhoduje o přijetí řádných členů spolku, 
j) podává členské schůzi návrh na udělení čestného členství, 
k) podává členské schůzi návrh na zánik členství, 
l) zajišťuje kontakt spolku s místními orgány obcí, s podniky, ostatními 

kynologickými organizacemi, jinými organizacemi a fyzickými osobami. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské 
schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků 
na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek Pilsen F.A.S.T. z.s. 

3. Spolek Pilsen F.A.S.T. z.s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento 
den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti 
dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy 
rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 
 

 
 

 
 
V Plzni dne 11. listopadu 2015   

 


