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S TANOV Y   S P O L K U 
 

U Františka , z. s.  
 

U Františka, z.s. je dobrovolný a nezávislý svazek fyzických a právnických osob 
provozující kynologickou a osvětovou činnost. U Františka, z.s. je právnickou osobou – 
zapsaným spolkem. 

 
Čl. I. 

Základní ustanovení 
 
2.1 Název spolku je: U Františka, z. s. 
2.2 Sídlem spolku je: Borovno 67, 335 61 Spálené Poříčí 
2.3 Identifikační číslo spolku (IČO) je: 14342413 

 
 

Čl. II. 
Účel spolku, poslání a cíle 

 
Hlavním účelem a posláním spolku U Františka, z. s. (dále jen „spolek“) je postarat se 

o opuštěné, zatoulané či týrané psy s následnou péčí. Cílem je provozovat zařízení, kde bude 
o tyto psy náležitě a kvalitně postaráno, a pokud možno jim bude nalezen nový domov. 
Dalším posláním spolku je přiblížit úveřejnosti kynologické aktivity, výcviky, sporty a jiné 
činnosti, které pomáhají spokojenému soužití psa a  člověka a představení oblastí, kde psi 
mohou netradičně pomáhat lidem, jako např. canisterapie nebo záchranářský výcvik.Spolek je 
zaměřen i na vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny.  
 
 

Čl. III. 
Hlavní formy činnosti 

 
Plnění svého účelu spolek zabezpečuje zejména praktickou a osvětovou činností svých 

členů. 
Mezi hlavní činnosti spolku patří zejména: 
 
a) vykonávat veřejně prospěšnou činnost se zaměřením na péči o zatoulané, opuštěné a týrané 
psy, psy svěřené do předběžné náhradní péče a psy propadlé Úřadu pro zastupování státu 
věcech majetkových. K tomuto účelu provozovat zařízení, kde bude psům poskytnuta náležitá 
a kvalitní péče a podpora včetně veterinárního ošetření a úkonů, 
 
b) podporovat a organizovat kynologickou činnost, výcviky a sporty v rámci zapojení do 
kynologických sportovních aktivit a organizací, vytvářet materiální a tréninkové podmínky, 
poskytovat zázemí pro besedy, semináře, workshopy, soustředění a výcvikové tábory.  
 
c) podpořit a provozovat i jiné kynologické aktivity, které mohou být prospěšné společnosti, 
jako např. canisterapie nebo záchranářská kynologie  nebo socializační aktivity zlepšující 
soužití se psy s psychickým traumatem nebo nedostatečnou socializací v raném věku. Psům se 



 

2 
 

zdravotním postižením poskytnout fyzioterapeutickou a rehabilitační podporu certifikovaným 
zvířecím terapeuterm. 
 
d) Dále  vykonávat činnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny spolu se vzděláváním široké 
veřejnosti ve všech uvedených oborech,  
 
 
 
e) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností, 
účelovými granty a dotacemi a vedlejší hospodářskou činností, 
 
f) vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit 
širokou informovanost v oblasti kynologie a ochraby přírody a krajiny a za tímto účelem 
spolupracovat s orgány obce i s ostatními organizacemi, svazy, institucemi a jednotlivci, 
 
g) napomáhat rozvoji veřejného, kulturního a zdravého života v obci (městě), a to formou 
veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností zejména pro mládež i širokou 
veřejnost 
 
h) spolupracovat s institucemi a podniky  zabývající se vývojem a výrobou veterinárních léčiv 
a preparátů a psům vyřazeným z projektu  pokusů poskytnout následnou péči, potřebnou 
socializaci, výcvik a nalézt vhondý domov v rámci projektu „Druhá šance“. 
 
 

Čl. IV.  
Vedlejší činnost 

 
Vedle hlavních činností spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající 
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jejichž účelem je podpora hlavní činnostinebo 
hospodárné využití spolkového majetku. Zisk z vedlejší činnosti lze použít pouze pro 
spolkovou činnost včetně správy spolku.  
 
 

Čl. V.  
Orgány spolku 

 
5. 1 Orgány spolku jsou: 

   a) členská schůze 
b) předseda spolku 

 
5.2 Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Je složena ze všech členů spolku a 
svolává ji předseda nejméně jednou za rok. Předseda svolá členskou schůzi vždy, kdy o to 
požádá 1/3 členů spolku nebo i z vlastního podnětu. Členská schůze se koná se nejpozději do 
1 měsíce od doručení podnětu. Nesvolá-li předseda do této doby členskou schůzi, může ji 
svolat na náklady spolku ten, kdo dal podnět k jejímu svolání. Pozvánka s uvedením data, 
místa, času a pořadu jednání musí být všem členům spolku doručena alespoň 7 dnů před 
konáním členské schůze; doručení může proběhnout i osobním předáním pozvánky. 

Do působnosti členské schůze patří: 
a) měnit stanovy spolku, 
b) rozhodovat o názvu, sídle a symbolice spolku, 
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c) volit předsedu aodvolávat jej,  
d) schvalovat a projednávat zprávu o hospodaření, činnosti a majetku spolku, 

schvalovat rozpočet spolku, 
e) stanovit hlavní směry činnosti spolku pro příští období, 
f) schvalovat a vydávat organizační řád a interní předpisy, 
g) rozhodovat o zakládání a rušení poboček, 
h) stanovovat výši a splatnosti členských příspěvků, 
i) rozhodovat o zrušení nebo o přeměně spolku a o majetkovém vypořádání. 
 

5.3 Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů a je 
usnášeníschopná, zúčastní-li se jí nadpoloviční většina členů.Každý člen spolku má jeden 
hlas, hlasy všech členů jsou rovné. Členská schůze může též rozhodovat per rollam, a to např. 
korespondenčně, s využitím telefonu, e-mailu apod. Podrobnosti stanoví pokynem výkonný 
výbor, ustanovení první a druhé věty tohoto bodu se použijí obdobně. V případě, že nejméně 
půl hodiny po termínu plánovaného zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je 
členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných; v takovém případě však nemůže 
přijmout rozhodnutí podle písm. a), b), c), f), g) a i) bodu 5.2 čl. V. těchto stanov.  
 
5.4 Předseda je statutárním orgánem spolku, řídí a koordinuje jeho činnost. Rozhoduje ve 
všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze..  Předsedařídí činnost 
spolku v období mezi zasedáními členské schůze  aje odpovědný za plnění rozhodnutí členské 
schůze. 
 
5.5  
Předseda: 
  a) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze, 
                       b) organizuje a řídí činnost spolku, 

c) připravuje podklady pro členskou schůzi (směry činnosti, rozpočet, 
rozdělení dotací a příspěvků), 
d) spolupracuje s ostatními organizacemi, svazy a zajišťuje spolupráci 
s místními orgány obcí, podniky i fyzickými osobami, 
e) dbá o hospodárné využití a údržbu majetku spolku, rozhoduje o přijetí 
zaměstnance spolku do pracovněprávního vztahu; jednáním vůči 
zaměstnancům může výkonný výbor pověřit jiného člena spolku,  
f) rozhoduje o členství ve spolku za podmínek uvedených v čl. VI těchto 
stanov. 

 
 
 

Čl. VI.  
Vznik, zánik a zásady členství 

 
6.1 Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba starší 
18 let a právnické osoby, které souhlasí s myšlenkami a posláním spolku a jsou ochotny se 
podílet na realizaci podle svých možností a schopností bez ohledu na věk, státní příslušnost, 
národnost, náboženské vyznání a politickou orientaci. 
 
6.2 Členství vzniká dnem přijetí za člena, a to jednomyslným písemným schválením 
přihlášky předsedou spolku. O přijetí člena spolku předseda bez zbytečného odkladu 
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informuje všechny členy spolku vhodným způsobem. Nesouhlasí-li někteří členové spolku 
s přijetím za člena, uplatní se postup podle čl. X. bodu 10.2 těchto stanov. 
 
6.3 Členství zaniká úmrtím člena, vystoupením člena ze spolku, vyloučením člena pro 
provinění neslučitelné s členstvím (o vyloučení rozhoduje předseda na návrh nejméně jedné 
třetiny členů spolku, rozhodnutí vyžaduje písemnou formu) nebo zrušením 
spolku(dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem nebo pravomocným 
rozhodnutím soudu o jeho zrušení) nebo vyloučením člena pro nezaplacení členského 
poplatku po marném uplynutí lhůty stanovené spolkem v souladu s § 238 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. U právnických osob členství zaniká též jejich zrušením. 
Nesouhlasí-li někteří členové spolku s vyloučením člena spolku, uplatní se postup podle čl. X. 
bodu 10.2 těchto stanov.  
 
6.4 Dokladem členství je potvrzení vydané předsedou výkonného výboru spolku. 
 
 

 Čl. VII. 
Práva a povinnosti členů 

 
7.1  Základní práva řádných členů jsou: 
 
              a) podílet se podle svých schopností a možností na činnosti spolku v souladu  
                  s posláním a cílem spolku, 
 
              b) účastnit se akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují 

odborný a výkonnostní růst, s právem se podílet na všech výhodách, které 
z členství vyplývají, 

 
               c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, 
 
               d) účastnit se jednání orgánů spolku, 
 
               e) volit a být volen od osmnácti let věku do všech volených orgánů spolku. 
 
7.2 Základní povinnosti řádného člena jsou: 
 
               a) dodržovat stanovy spolku a také základní etické a mravní principy, 
 
               b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů spolku, 
 
               c) šetřit a chránit majetek spolku, který slouží k zabezpečení činnosti, 
                   usilovat o dobré jméno spolku, 
 
               d) řádně a včas platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, 
 
               e) řádně plnit funkce a úkoly, pokud jimi byl člen pověřen. 

 
 

Čl. VIII. 
Zdroj příjmů a hospodaření 
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8.1  Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního 
vlastnictví. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, účelově zaměřené granty a dotace, dary 
právnických a fyzických osob, finanční výtěžky z akcí a poplatky za péči o zatoulané, 
opuštěné a týrané psy. Příjmem spolku jsou i výnosy z vedlejší činnosti podle čl. IV těchto 
stanov.  
 
8.2  Příjmy spolku jsou určeny pro účely zabezpečení péče pro opuštěné, zatoulané 
a týrané psy a zajištění plnění cílů spolku. 
 
8.3  Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného valnou hromadou. 
 
 
 

Čl. IX. 
Způsob majetkového vypořádání při zrušení spolku 

 
O zrušení spolku rozhoduje členská schůze, nejde-li o zrušení spolku soudem. 

V případě zrušení spolku bez přechodu jeho jmění na právního nástupce jmenuje členská 
schůze likvidátora nebo komisi, která dořeší majetkové záležitosti. Zbylý majetek bude 
předán neziskové organizaci, která má obdobné cíle jako spolek. 
 
 

Čl. X. 
Zastupování spolku 

 
10.1 Spolek samostatně zastupuje předseda. Předseda a místopředseda výkonného 
výboru zastupují spolek navenek ve všech věcech samostatně. Spolek může též zastupovat 
jiný člen spolku nebo jeho zaměstnanec, byl-li k tomu písemně pověřen předsedou.  
 
10.2 Každý člen spolku má právo navrhnout členské schůzi, aby vyslovila 
neplatnost rozhodnutí výkonného výboru. Toto právo zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se 
navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět.  
 
 

Čl. XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Toto znění stanov bylo schváleno rozhodnutím 
valné hromady spolku dne 2. 7. 2021 a je uloženo v sídle spolku. Obdrží jej všechny 
příslušné orgány a na vyžádání kterýkoli člen spolku. Účinnost těchto stanov nastane 
dnem vzniku spolku zápisem do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. 
 

V Borovně, dne 2. 7. 2021 
 
Podpisy: 
 
 
 


