
Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. 

 
Čl. 1 

Název a sídlo 

Spolek Mushing team Ostrava, z.s. (dále jen „spolek MTO“) je právnickou osobou založenou 

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Dolní 

Lutyni, U Závor 589, 735 53. 

 

Čl. 2 

Charakter spolku 

Spolek MTO je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili 

zájemci o sport psích spřežení a jejich výcvik a příznivci této činnosti. 

 

Čl. 3 

Základní účel spolku 

Zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců v oblasti sportu psích spřežení z řad 

dospělých i mládeže v souladu s posláním a cíli Svazu sportu psích spřežení v České 

republice a zahraničí.  

 

Čl. 4 

Formy činností spolku 

a)      Ve spolupráci s SSPS zajišťuje pořadatelství závodů psích spřežení. 

b)       Organizuje výcvikové akce  zaměřené na sport psího spřežení.   

c)       Pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře). 

d)      Zaměřuje se na výchovu mládeže i dospělých zájemců se zaměřením na sport           

         psího spřežení. 

e)      Propaguje sport psích spřežení. 

 

Čl. 5 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba se zájmem o sport psího spřežení, 

která souhlasí se stanovami spolku MTO a s cíli posláním spolku MTO. 



2. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho 

písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého 

bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání 

přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

3. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 

4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného 

výboru. 

5. Člen spolku má právo zejména: 

∎ účastnit se veškeré činnosti spolku,  

∎ volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů (člen starší 18 let), 

∎ posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 

∎ předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 

 

6. Člen spolku je povinen zejména: 

∎ dodržovat stanovy, 

∎ aktivně a zodpovědně vykonávat svěřené funkce 

∎ řádně vypomáhat na akcích spolku 

∎ řádně hradit členské příspěvky 

∎ nepoškozovat svým jednáním nebo chování zájmy spolku MTO, ani jednotlivých členů 

∎ sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce. 

 

7. Členství zaniká ve spolku: 

  ∎  na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, 

  ∎  úmrtím člena,  

  ∎  vyloučením člena pro hrubé porušování stanov, 

  ∎  člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí. 

 

8. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a 

výmazy v tomto seznamu provádí předseda nebo jím pověřená osoba při vzniku a zániku 

členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. 



9. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od 

potvrzeného ukončení členství. 

 

Čl. 6 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) členská schůze, 

b) předseda 

 

Čl. 7 

Členská schůze 

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze.  

Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

b) volí předsedu a odvolává jej,  

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok  

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, 

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, 

f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních, 

h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku, 

i) rozhoduje o zániku spolku. 

 

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 

spolku. 

3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však 

jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to 

požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské 

schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní 

adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní 

adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu 

zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům 

spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení. 

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy. 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. 

Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto 



stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou 

rovny. 

6. Záležitost, která nebyla začazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s 

odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. 

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený 

člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské 

schůze. 

 

Čl. 8 

Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, 

zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně 

dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, 

ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za 

spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den 

následujícího po dni volby. 

3. Předseda je povinen: 

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 7 odst. 3. těchto stanov, 

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, 

d) jednou za 5 let předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby 

mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického 

plánu. 

  

Čl. 9 

Hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené 

členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. 

Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně 

podložené účetními doklady. 

2. S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy spolku na každé členské 

schůzi. 



3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické 

osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. sport psího spřežení. 

  

Čl. 10 

Závěrečné ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 1. 10. 2014. Účinnosti nabývají dnem 

zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě. 

 

 

V Dolní Lutyni 1. 10. 2014 

 

Zakladatelé: 

Martin Urbančík 

 

Kristina Frýzová 

 

Kateřina Bluchová 


