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Stávající text stanov s vyznačením navrhovaných 
změn 

Odůvodnění navrhovaných změn 

Čl. I Preambule 
1. Klub agility České republiky, z. s. (dále jen Klub agility nebo spolek) byl 
založen na ustavující členské schůzi dne 4. června 1992 v Říčanech. Klub 
agility je spolkem vytvořeným na principu dobrovolnosti a demokratických 
zásadách, jehož práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.  
2. Klub agility je prostřednictvím Českomoravské kynologické unie členem 
Mezinárodní kynologické organizace (FCI), případně dalších organizací nebo 
spolků.  
3. Klub agility je organizátorem a představitelem sportu agility v České 
republice. Klub agility je oprávněn schvalovat národní i mezinárodní závody 
pořádané na území České republiky v souladu s pravidly FCI a národními 
pravidly a přidělit jejich pořádání konkrétnímu pořadateli.  
4. Klub agility sdružuje zájemce o agility a jednotlivé kluby agility (členské 
právnické subjekty), věnující se sportu agility působící na území České 
republiky.  
5. Název Klubu zní: Klub agility České republiky, z. s., zkrácený název Klub 
agility nebo KAČR.  
6. Sídlem Klubu agility je Praha. 

 

Čl. II Účel a činnost Klubu agility  
1. Účelem Klubu agility je organizace a podpora agility jako sportu a 
sportovní činnosti v tomto odvětví na všech jeho úrovních. Klub agility je 
neziskovou organizací.  
2. Organizací a podporou agility jako sportu a sportovní činnosti se rozumí 
zejména:  
a) propagace agility ve společnosti,  
b) metodické a cílevědomé působení ve všech oblastech sportovní činnosti, 
včetně rozvoje a podpory agility jako rekreačního, výkonnostního a 
vrcholového sportu,  
c) prosazování zájmů a dobrého jména Klubu agility na úrovni státní správy 
a místních samospráv a působení na tvorbu všech právních norem, které se 
sportu a zejména agility týkají,  
d) spolupráce s národními i mezinárodními sportovními svazy a federacemi,  
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e) zajišťování, pořádání, organizace a řízení národních i mezinárodních 
soutěží v České republice.  
3. K dosažení výše uvedeného vyvíjí Klub agility zejména následující činnost:  
a) organizuje agility na území České republiky ve všech jeho úrovních, od 
národní reprezentace po rekreační sport,  
b) cíleně se věnuje sportování a trávení volného času dětí a juniorů a sportu 
handicapovaných osob,  
c) vydává a schvaluje pravidla agility, řády a veškeré další předpisy související 
se sportovní činností,  
d) registruje členy a vede jejich evidenci,  
e) komunikuje s médii,  
f) zabezpečuje vzdělávání a výchovu svých členů,  
g) získává finanční prostředky na provozování a další rozvoj sportovní 
činnosti. 

Čl. III Pobočné spolky  
Vytváření pobočných spolků je zakázáno. 

 

Čl. IV Členství v Klubu agility  
1. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba, která trvale působí na 
území České republiky a splní podmínky stanovené v těchto stanovách a 
řádech Klubu agility.  
2. Členství fyzické osoby je dobrovolné a není věkově omezeno. S členstvím 
osob mladších 18 let musí souhlasit jejich zákonný zástupce. Přihláška je 
písemná a musí obsahovat prohlášení o tom, že člen vstupuje do spolku 
dobrovolně a zavazuje se dodržovat všechna jeho pravidla, včetně těchto 
stanov, a také podřizovat se rozhodnutím orgánů spolku. Fyzická osoba se 
stává členem Klubu agility, byla-li její přihláška řádně vyplněná a doručená 
Klubu agility a je-li uhrazen s ní spjatý členský příspěvek.  
3. Členství právnické osoby vzniká na základě schválení písemné přihlášky 
výkonným výborem a uhrazení členského poplatku, byl-li stanoven. Členská 
právnická osoba má všechna práva člena Klubu agility, s výjimkou práva na 
hlasování na členské schůzi a práva být členem orgánů Klubu agility, které 
přísluší pouze členům, kteří jsou fyzickými osobami a s výjimkou práv, která 
ze své povahy mohou být pouze právy fyzických osob.  
4. Každá právnická a fyzická osoba může být ve stejnou dobu členem Klubu 
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agility pouze jednou.  
5. Členství fyzické osoby v Klubu agility se může realizovat buď přímo jako 
individuální členství, nebo může být člen, který je fyzickou osobou, současně 
členem právnické osoby, která je sama členem Klubu agility (dále 
označované jen jako „členská právnická osoba“) a která s jeho členstvím 
vyslovila souhlas. V takovém případě člen takové členské právnické osoby s 
touto skutečností seznámí Klub agility.  
6. Zásady evidence jednotlivých členů a členských právnických osob stanoví 
výkonný výbor. Členové spolku jsou evidováni v seznamu členů spolku, který 
vede výkonný výbor a do kterého mohou nahlížet všichni členové spolku. 
Výkonný výbor provede v seznamu členů spolku změnu zapsaného údaje 
bezodkladně poté, co se o změně nepochybně dozví. Členská schůze stanoví, 
které údaje členů spolku jsou v seznamu členů spolku vedeny a které údaje 
mohou být zveřejňovány na internetových stránkách spolku, pokud s tím 
vysloví člen spolku souhlas. 
7. Každý člen Klubu agility může navrhnout členské schůzi udělení čestného 
členství tomu, kdo se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným 
způsobem zasloužil o rozvoj agility. O jeho udělení rozhoduje členská schůze. 
Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. Čestné členství zaniká 
stejným způsobem, jako běžné členství, s výjimkou čl. VI, odst. 1 písm. a).  
8. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách 
spolku. Zápis a výmaz v tomto seznamu provádí výkonný výbor při vzniku a 
zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.  
 

 
 
 
 
 
 
 
K čl. IV odst. 6 a 8 
Navrhovanou změnou se odstraňuje nedostatek textu stanov, podle kterého je 
vedení seznamu členů spolku zcela na uvážení výboru, přičemž dosud není členům 
výboru známo, co je obsahem seznamu členů spolku a jak je veden. Z logiky věci by 
o tak zásadní záležitosti měla rozhodovat členská schůze, čímž by mělo být zajištěno, 
že v seznamu členů spolku budou vedeny pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro 
činnost spolku. 
 
Dále se text stanov dává do souladu s ustanovením § 236 odst. 3 občanského 
zákoníku, které zní: “Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, 
kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho 
patrné, že je neúplný.” To znamená, že podmínkou pro zveřejnění seznamu členů je 
předchozí souhlas VŠECH členů a tuto podmínku nelze obejít tím, že malá skupina 
členů přijme znění stanov, kde se uvede, že seznam členů spolku je veřejný. 
 

Čl. V Práva a povinnosti člena Klubu agility  
1. Člen spolku má právo:  
a) užívat všech výhod plynoucích z členství v Klubu agility,  
b) účastnit se jednání členské schůze,  
c) podílet se na rozhodování členské schůze hlasováním (pokud disponuje 
hlasovacím právem),  
d) volit předsedu Klubu agility a členy výkonného výboru a další orgány 
Klubu agility dle těchto stanov (pokud disponuje hlasovacím právem),  
e) být volen do orgánů Klubu agility, pokud nejpozději v den konání členská 
schůze dosáhl věku 18 let a jeho svéprávnost není omezena,  
f) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku; jsou-li určeny 
voleným orgánum spolku, musí mu příslušný orgán spolku bezodkladně, 

 
 
 
K čl. V odst. 1 písm. f) 
Z tohoto ustanovení stanov sice již nyní vyplývá právo člena spolku předkládat 
návrhy, podněty a připomínky (dále jen “návrhy”) orgánům spolku, tj. členské 
schůzi, výkonnému výboru i kontrolní a revizní komisi, avšak v textu stanov již nikde 
nenajdeme, jak mají volené orgány dále postupovat, což ve svém důsledku může 
vést k tomu, že sice člen bude návrhy podávat, ale nikdy na ně neobdrží odpověď. 
Zatímco v případě podání návrhu na členské schůzi by se podaný návrh měl objevit 
alespoň v zápisu z členské schůze, kde by mělo být patrné, jak s návrhem bylo 
naloženo, v případě volených orgánů je nutno do textu stanov doplnit, jak musí tyto 
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nejpozději pak do 30 dní od podání návrhu, podnětu nebo připomínky sdělit, 
jak s návrhem, podnětem nebo připomínkou naložil,  
g) získávat informace týkající se spolku a jeho činnosti; je-li žádost o 
informaci určena voleným orgánum spolku, musí příslušný orgán spolku 
bezodkladně, nejpozději pak do 30 dní od podání žádosti informaci 
poskytnout, nebo člena spolku informovat, proč mu informace nemůže být 
poskytnuta, případně kde lze danou informaci získat,  
gh) podílet se na praktické činnosti spolku.  
2. Člen spolku má povinnost:  
a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Klubu agility,  
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné 
kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,  
c) platit členské příspěvky, 
d) oznámit výkonnému výboru změnu svých údajů vedených v seznamu 
členů spolku. 

orgány v případě podání návrhu členem spolku postupovat. Jelikož výkonnému 
výboru je nově ukládána povinnost archivovat dokumentaci spolku, měly by podané 
návrhy členů být rovněž zpětně dohledatelné za účelem zjištění, jak je volené orgány 
vyřídily. 
 
K čl. V odst. 1 nové písm. g) za stávající písm. f) 
Do čl. V odst. 1 se doplňuje nové písmeno g), z něhož vyplývá právo člena obdržet 
informace ohledně činnosti spolku (tj. i o činnosti volených orgánů). I zde se 
upravuje povinnost těchto orgánů žádost o informaci vyřídit podle jejího charakteru 
co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost členem spolku 
volenému orgánu podána. 
Stávající písmeno g) je nutné přeznačit na h). 
 
K čl. V odst. 2 nové písm. d) 
Má-li být naplněna povinnost ze strany spolku vést seznam jeho členů, a to v 
aktuální podobě, je nezbytné, aby bylo zajištěno, že člen spolku bude změnu svého 
údaje spolku (konkrétně pak výkonnému výboru) oznamovat. Výkonný výbor pak 
musí bezodkladně promítnout nahlášenou mu změnu do seznamu členů (viz nové 
znění čl. IV odst. 6 stanov). Zejména se bude jednat o takové změny, jako je např. 
změna bydliště nebo příjmení. V případě úmrtí člena by výkonný výbor měl takovou 
změnu promítnout do seznamu členů tehdy, pokud nebude mít pochybnost o 
pravdivosti takové informace.   

Čl. VI Zánik členství  
1. Členství ve spolku zaniká:  
a) nezaplacením každoročního členského příspěvku řádně a včas ve lhůtě 
stanovené výkonným výborem,  
b) doručením písemného oznámení o ukončení členství, a to členovi 
výkonného výboru,  
c) úmrtím člena fyzické osoby, či zánikem člena právnické osoby,  
d) zánikem Klubu agility,  
e) vyloučením člena rozhodnutím členské schůze, k zániku členství na 
základě rozhodnutí členské schůze dochází dnem následujícím po jednání 
členské schůze, nerozhodla-li členská schůze o jiném datu zániku členství,  
f) případně z jiného důvodu stanoveného právními předpisy.  
2. V případě pochybností, zda osoba je, či není členem, o takové pochybnosti 
rozhoduje výkonný výbor do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o takové 

K čl. VI odst. 1 písm. a) 
Ustanovení čl. VI odst. 1 písm. a) týkající se placení členského příspěvku se upravuje 
v návaznosti na změnu stanov v čl. IX, kde se nově zakotvuje, že stanovení podmínek 
placení příspěvků členů na činnost spolku je v působnosti členské schůze, nikoliv 
výkonného výboru. Uvedené opatření má zabránit tomu, aby výkonný výbor 
stanovil nepatřičně vysoké nebo naopak příliž nízké příspěvky členů spolku, což by 
mohlo mít negativní vliv na činnost a další rozvoj spolku. Výše příspěvků členů 
spolku by měla odpovídat schválené koncepci činnosti spolku a zároveň by měla 
umožnit vytvoření co nejširší členské základy, tj. i těch, kteří nepatří mezi majetné 
osoby. 
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rozhodnutí oznámena osobou, která se považuje za právoplatného člena 
nebo osobou, která má na takovém rozhodnutí právní zájem. 

Čl. VII Ručení za dluhy spolku  
Členové spolku za dluhy spolku neručí. 

 

Čl. VIII Orgány spolku  
1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:  
a) členská schůze  
b) výkonný výbor  
c) kontrolní a revizní komise.  
2. Funkční období výkonného výboru a kontrolní a revizní komise Klubu 
agility je čtyřleté.  
3. Funkční období podle předchozí věty neskončí dříve, než jsou do funkce 
členů příslušného orgánu Klubu agility zvoleny nové osoby; tím není dotčeno 
právo člena orgánu Klubu agility odstoupit ze své funkce. Funkční období 
kooptovaných členů výkonného výboru a kontrolní a revizní komise zaniká 
spolu se zánikem mandátu členů těchto orgánů zvolených členskou schůzí.  
4. Člen orgánu Klubu agility může ze své funkce odstoupit písemným 
prohlášením vůči Klubu agility. Jeho funkce v takovém případě zaniká 
uplynutím dvou měsíců od doručení jeho prohlášení Klubu agility. 
5. Z jednání všech orgánů Klubu agility se pořizuje zápis, který musí 
obsahovat termín a místo konání jednání, seznam přítomných členů orgánu 
Klubu agility a hostů, program jednání a přesný obsah rozhodnutí, o nichž 
bylo jednáno, s uvedením výsledků hlasování. V případě rozhodnutí 
výkonného výboru a kontrolní a revizní komise se uvede také údaj o tom, jak 
jednotliví přítomní členové těchto orgánů Klubu agility hlasovali. 
zpřístupněn všem členům spolku.  
5. Člen voleného orgánu má v souvislosti s výkonem své funkce nárok na 
úhradu výdajů a cestovních náhrad, pokud byly vynaloženy účelně a 
hospodárně. Pro úhradu těchto výdajů a náhrad se použijí právní předpisy 
upravující tyto výdaje a náhrady pro účely pracovněprávních vztahů. Každý 
volený organ stanoví ve svém jednacím řádu, jak budou tyto výdaje 
a náhrady členům voleného orgánu vypláceny a jakým způsobem budou 
schvalovány. Členům voleného orgánu může být spolkem vyplácena 
odměna, pokud tak rozhodne členská schůze, která zároveň stanoví výši této 
odměny a zda odměna zahrnuje výdaje a cestovní náhrady vynaložené 
členem voleného orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce. Uzavření 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K čl. VIII odst. 5 
Ustanovení čl. VIII odst. 5 stanov pojednávající obecně o pořizování zápisů z jednání 
všech orgánů spolku se vypouští a do textu stanov pojednávajícího o konkrétních 
orgánech spolku (členské schůzi, výkonném výboru i kontrolní a revizní komisi) se 
pak doplňuje text, který pořizování zápisů těchto orgánů spolku podrobně upravuje. 
Předchází se tak situaci, která nyní nastala, a to že ani po roce není zveřejněn zápis 
z členské schůze a nejsou ani zveřejňovány zápisy z jednání volených orgánů spolku. 
 
Namísto vypouštěného textu o pořizování zápisů se do stanov doplňuje chybějící 
text, který má stanovit mantinely pro vyplácení různých náhrad a odměn členům 
volených orgánů. Náhrady jsou pravděpodobně členům orgánů spolku již nyní 
propláceny, ale nic o tom není členům spolku známo, ani to, podle jakých pravidel. 
Stanoví se tak najisto, že členové volených orgánů mají nárok na úhradu výdajů 
a cestovních náhrad, avšak za předpokladu, že nebudou vynaloženy neúčelně 
a nehospodárně. Podpůrně se pro jejich stanovení použijí předpisy pracovního 
práva (ustanovení § 151 až 190 zákoníku práce a prováděcí právní předpisy k nim). 
Půjde zejména o cestovní náhrady, náhradu jízdních výdajů, náhradu výdajů za 
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smlouvy o výkonu funkce mezi členem voleného orgánu spolku a spolkem a 
podstatné náležitosti této smlouvy schvaluje členská schůze. Smlouvu za 
spolek podepisují dva členové spolku pověření členskou schůzí. 
6. Člen voleného orgánu Klubu agility vykonává funkci osobně. 
7. Každý člen Klubu agility nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní 
ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí 
orgánu Klubu agility pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud 
se neplatnosti nelze dovolat u orgánů Klubu agility. Právo dovolat se 
neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o 
rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku 
od přijetí rozhodnutí.  
8. Členové výkonného výboru a kontrolní a revizní komise jsou z výkonu své 
funkce odpovědní podle § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

ubytování, stravné a náhradu nutných vedlejších výdajů. Volený organ je povinen 
ve svém jednacím řádu upravit, jak bude tyto výdaje a náhrady proplácet a kdo bude 
kontrolovat, zda jsou vypláceny v souladu se zákonem a těmito stanovami. Jelikož 
volené orgány všechna svá usnesení včetně schválených dokumentů budou muset 
zveřejňovat, bude s nastavenými pravidly volených orgánů členstvo spolku tedy 
řádně obeznámeno. 
Členská schůze se může usnést o tom, že členům volených orgánů náleží odměna za 
výkon jejich funkce. Kromě výše odměny musí být stanoveno, zda shora zmíněné 
náhrady jsou v odměně již zahrnuty či nikoliv. Aby bylo zřejmé, za co je odměna 
vlastně vyplácena, je nezbytné s členy voleného orgánu uzavřít smlouvu o výkonu 
funkce, která upraví podrobnosti činnosti člena voleného orgánu ve prospěch 
spolku, jeho práva i povinnosti. Členská schůze musí rovněž rozhodnout o tom, kdo 
za spolek smlouvu s členy voleného orgánu podepíše (aby členové voleného orgánu 
neuzavírali smlouvu sami se sebou). 

Čl. IX Členská schůze  
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, v níž jsou zastoupeni všichni 
jeho členové. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících 
se spolku, zejména:  
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,  
b) volí předsedu Klubu agility a na jeho návrh členy výkonného výboru a 
odvolává je; to neplatí, pokud členská schůze rozhodne, že předsedu 
výkonného výboru zvolí výkonný výbor z řad svých členů, v takovém případě 
volí členská schůze členy výkonného výboru a odvolává je, 
c) volí a odvolává členy kontrolní a revizní komise,  
d) volí a odvolává zástupce Klubu agility v komisi agility FCI,  
e) schvaluje rozpočet Klubu agility na další kalendářní rok a předběžný 
výhled na několik let dopředu, výši členského příspěvku a další úhrady 
hrazené členy Klubu agility včetně data jejich splatnosti, koncepci rozvoje 
a činnosti Klubu agility, plán akcí na další kalendářní rok, případně další roky, 
je-li nezbytné jejich dřívější schválení vzhledem k charakteru těchto akcí, a 
podmínky jejich konání, 
f) rozhoduje o nabývání majetku spolku, 
e) g) projednává zprávu o činnosti spolku, zprávu o činnosti výkonného 
výboru a kontrolní a revizní komise za období od poslední členské schůze,  
f) h) schvaluje zprávu o hospodaření Klubu agility za období od poslední 
členské schůze,  

K čl. IX odst. 1 písm. b) 
Změna čl. IX odst. 1 písm. b) se týká volby statutárního orgánu spolku. Stávající 
systém, kdy členská schůze zvolí předsedu a ten navrhne členy svého týmu (další 
členy výboru) ke zvolení je novinka zakotvená ve stanovách teprve před 3 lety, do 
té doby volila členská schůze členy výboru a předsedu pak zvolili členové výboru ze 
svých řad. Praxe ukázala, že stávající varianta nemusí být pro spolek až tak přínosná, 
jak se na první pohled zdá, takto zvolený předseda a výbor ani nedokončili své 
funkční období. Proto se nově navrhuje, aby členská schůze měla možnost sama 
rozhodnout, zda zvolí předsedu nebo zda jeho volbu ponechá až na výboru. Tato 
situace může nastat v případě, pokud se ukáže, že přímá volba předsedy není pro 
spolek výhodná a že místo stmelení členů spolku by mohla přispět k jeho rozvratu.  
 
K čl. IX odst. 1 písm. c) 
Změna čl. IX odst. 1 písm. c) je pouze formální povahy – doplňuje se chybějící část 
názvu kontrolního orgánu spolku. 
 
K čl. IX odst. 1 nová písm. e) a f) 
Změna čl. IX odst. 1 spočívající v doplnění nového textu, označeného jako písmena 
e) a f), se týká rozšíření pravomocí členů spolku realizovaného prostřednictvím 
zasedání členské schůze. Dosavadní text stanov nestandartně omezil pravomoce 
členů spolku a veškerou rozhodovací pravomoc předal do rukou výkonného výboru 
(tj. pár osobám ze stávajících 1500 členů spolku), na ostatní členy spolku ponechal 
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i) rozhoduje o termínu a místě konání pravidelného zasedání členské schůze 
alespoň rok předem, 
g) j) rozhoduje o vyloučení členů,  
h) k) rozhoduje jako disciplinární orgán o odvolání proti rozhodnutí 
výkonného výboru tam, kde je výkonný výbor dle disciplinárního řádu 
příslušný k disciplinárnímu rozhodnutí v první instanci,  
i) l) rozhoduje o vstupu spolku do jiných organizací, přičemž k přijetí 
usnesení o vstupu spolku do jiných organizací se vyžaduje souhlas alespoň 
dvou třetin přítomných členů Klubu agility oprávněných hlasovat,  
j) m) rozhoduje o zrušení Klubu agility, jeho vstupu do likvidace, jmenuje 
a odvolává likvidátora, určuje výši jeho odměny a schvaluje rozdělení 
likvidačního zůstatku.  
Členská schůze si může vyhradit rozhodnout i o těch záležitostech, jejichž 
rozhodnutí náleží podle těchto stanov do působnosti výkonného výboru. 
2. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou výkonného výboru podle 
potřeby, nejméně však jednou ročně na podzim kalendářního roku. Pokud 
nebude zasedání členské schůze v uvedeném termínu svoláno, je povinna 
tak učinit kontrolní a revizní komise. 
3. Předseda výkonného výboru je povinen svolat do jednoho měsíce 
členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně kontrolní a revizní komise 
nebo alespoň jedna třetina jedna desetina členů Klubu agility. V případě, že 
předseda členskou schůzi v této lhůtě nesvolá, je k tomu oprávněna učiní tak 
kontrolní a revizní komise.  
4. Pozvánku na zasedání členské schůze zveřejní předseda výkonného 
výboru nebo jím pověřená osoba na internetových stránkách Klubu agility a 
případně rozesláním elektronickou poštou nejpozději třicet dní před jejím 
konáním. Součástí pozvánky je návrh programu zasedání. Pozvánka musí 
obsahovat datum a konkrétní místo konání zasedání členské schůze a návrh 
programu zasedání. Datum konání zasedání členské schůze a místo konání 
se zvolí tak, aby byla zajištěna co největší účast členů Klubu agility. 
5. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zveřejní 
předseda výkonného výboru, nebo jím pověřená osoba nebo jiná osoba, 
která je svolavatelem členské schůze, na internetových stránkách Klubu 
agility členům spolku a případně rozesláním elektronickou poštou návrhy 
materiálů, které je povinen předložit ke schválení. mají být na členské schůzi 
projednávány a schvalovány. 

pouze právo volby členů výkonného výboru i kontrolní a revizní komise a 
schvalování zpráv a hospodaření spolku zpětně, bez možnosti ovlivnit směřování a 
hospodaření spolku do budoucna. Taková úprava se jeví nejen v rozporu se zdravým 
rozumem, ale na hranici zákona co se týče souladu s dobrými mravy a je otázkou, 
zda nejsou narušeny I demokratické zásady, na nichž je podle stanov spolek založen. 
Navrhovaná změna uvedený nedostatek stanov napravuje. 
Označení dalších písmen se upravují tak, aby na sebe navazovala. 
 
K čl. IX odst. 1 nové písm. i) za nově označené písm. h) 
Nový text v čl. IX odst. 1 označený jako nové písmeno i) reaguje na problém 
s výběrem místa a termínu konání zasedání členské schůze. Do budoucna by tak 
mělo být nepochybně stanoveno, že místo i termín pravidelné členské schůze (nově 
stanovy určují, že se členská schůze musí pravidleně konat vždy na podzim 
kalendářního roku, viz odstavec 2 tohoto článku) se stanoví na členské schůzi 
alespoň rok dopředu. O jaké místo se má konkrétně jednat, pak nově předepisují 
stanovy v odstavci 2 a 4 tohoto článku. 
Označení dalších písmen se upravují tak, aby na sebe navazovala. 
 
K čl. IX odst. 1 písm. k) 
Úprava v čl. IX odst. 1 dosavadní písmeno h), nově označené jako písmeno k) 
odstraňuje pochybnost, zda náhodou nemůže nastat i taková situace, kdy 
rozhodnutí výkonného výboru bude konečné a nebude možno se proti němu 
odvolat k členské schůzi. Možnost odvolání se k členské schůzi v případě 
disciplinárního řízení by měla být pro všechny případy zachována a neměla by nastat 
situace, že to možné nebude a přicházel by tak v úvahu jedině soud. 
 
K čl. IX konec odstavce 1 
Na konci odstavce 1 se doplňuje text, z něhož jednoznačně vyplývá, že členská 
schůze si může vyhradit rozhodnutí ve všech záležitostech, které by měl podle 
těchto stanov rozhodovat výbor. Odstraňují se tak pochybnosti ohledně postavení 
členské schůze a jejích oprávnění. 
 
K čl. IX odst. 2 
V čl. IX odst. 2 se doplňuje, že se členská schůze koná minimálně každoročně na 
podzim kalendářního roku, a to z důvodu předvídatelnosti termínu této schůze, jak 
pro členy spolku, tak pro členy výkonného výboru (za účelem předložení příslušných 
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6. Pokud mají být na pořad členské schůze předloženy materiály koncepční 
povahy, plán akcí a další zásadní materiály týkající se činnosti a rozvoje 
spolku, musí být tyto materiály zveřejněny v dostatečném časovém 
předstihu před konáním zasedání členské schůze na internetových 
stránkách spolku k připomínkám členů spolku. Tyto připomínky mohou 
členové spolku uplatnit do 30 dní od zveřejnění materiálu. Materiál musí být 
zveřejněn před konáním zasedání členské schůze podle odstavce 5 spolu s 
tabulkou obsahující všechny uplatněné připomínky a odůvodnění, jak bylo 
s každou uplatněnou připomínkou naloženo.  
6.7. Již svolané zasedání členské schůze lze po jeho svolání, za stejných 
podmínek, jako bylo svoláno, také odvolat, či odložit. A to v případě, že se 
vyskytne závažný důvod, který nebylo možno předvídat a který brání i při 
vynaložení úsilí, které lze oprávněně vyžadovat, konání zasedání členské 
schůze. 
7. 8. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv 
rozhodnutí výkonného výboru.  
8. 9.  Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od 
ukončení členské schůze. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání 
předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Každý člen Klubu agility 
může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské 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.Každý 
člen Klubu agility může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze. 
Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení zodpovídá 
svolavatel členské schůze. Zápis ze zasedání členské schůze podepisuje 
zapisovatel a předsedové výkonného výboru a kontrolní a revizní komise, v 
případě jejich nepřítomnosti na zasedání členské schůze pak jejich zástupci.  
Ze zápisu musí být zejména patrné, kdo zasedání členské schůze svolal, kde 
a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, počet zúčastněných členů 
spolku a případní hosté, jaká usnesení a kolika hlasy členů spolku byla přijata 
a kým byl zápis vyhotoven. Zápis musí být vyhotoven a zveřejněn na 
internetových stránkách spolku do 14 dnů od konání zasedání členské 
schůze, a to včetně dokumentů, které byly členskou schůzí schváleny.  

materiálů ke schválení zasedáním členské schůze). Svolání členské schůze je 
stanovami uloženo předsedovi výkonného výboru a pokud by tak neučil, musí tedy 
konat kontrolní a revizní komise.  
 
K čl. IX odst. 3 
V čl. IX odst. 3 je konkretizováno, za jakých podmínek musí předseda výkonného 
výboru členskou schůzi svolat mimo pravidelný, podzimní termín. Dosud stanovy 
určují, že tak musí učinit, pokud tak požádá jedna třetina členů spolku, což v praxi 
ale nyní znamená cca 500 členů. V tomto případě je tedy počet členů, který by musel 
uvedený návrh podat, nereálný. Proto se navrhuje stanovený počet členů spolku pro 
podání návrhu snížit z jedné třetiny na jednu desetinu (tj. v současné době cca 150 
členů).  
 
K čl. IX odst. 4 
Do čl. IX odst. 4 se doplňují další náležitosti pozvánky, byť tyto náležitosti stanoví 
občanský zákoník ve svém § 249 odst. 1. Je záhodno, aby tyto náležitosti byly 
uvedeny přímo ve stanovách. Občanský zákoník v § 249 odst. 3 stanoví, že “Místo a 
čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.” 
Z důvodu větší srozumitelnosti a jednoduššího výkladu se navrhuje do stanov 
doplnit podmínka, že místo a termín zvolené pro zasedání členské schůze musí 
umožnit co největší účast členů spolku. To tedy bude platit nepochybně o termínu 
mimo prázdniny dětí a o víkendu či o běžném svátku (ne tedy o Velikonocích či 
Vánocích), a v místě s dobrou dopravní obslužností jak vozidly, tak i veřejnou 
dopravou, nejlépe na tzv. hlavních tazích. Bude nezbytné hledat kompromis, neboť 
vždy budou členové, kteří to budou mít “za rohem” a potom ti, co na místo zasedání 
pojedou mnoho hodin. 
 
K čl. IX odst. 5 
Ustanovení týkající se předložení materiálů k projednání na členské schůzi se pouze 
doplňuje o případ, že by členská schůze byla svolána někým jiným než výkonným 
výborem, a zároveň se upřesňuje, o jaké materiály se má jednat (tedy všechny, které 
hodlá členská schůze projednat a schválit, ne jen ty, k jejichž předložení je předseda 
výkonného výboru povinen). 
 
K čl. IX nový odst. 6 
Je nezbytné stanovit, že materiály koncepční povahy, které mají být projednány a 
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schváleny členskou schůzí, musí být dány členům spolku k připomínkám v 
dostatečném časovém předstihu před schůzí, než až pár dní před jejím konáním. 
Uplatněné připomínky bude muset výkonný výbor soustředit do jednoho 
dokumentu a s komentářem k těmto připomínkám a materiálem před schůzí 
zveřejnit pro členy spolku. 
Označení dalších odstavců se přečíslují, aby na sebe jejich číslování navazovalo. 
 
K čl. IX původní odst. 6, nově odst. 7 
Jedná se pouze o upřesnění důvodu, pro který je možno členskou schůzi odvolat či 
odložit. Je třeba brát v potaz to, že členové si pro účast upravují svůj pracovní i 
soukromý program, proto je třeba, aby důvod pro nekonání již svolané členské 
schůze byl opravdu závažný, přičemž v čem ta závažnost spočívá, se do stanov 
doplňuje. 
 
K čl. IX původní odst. 8, nově označený odst. 9 
V čl. IX novém odstavci 9 se především precizuje úprava týkající se pořízení zápisu 
ze zasedání členské schůze, aby se předešlo stávající situaci, že dosud není zápis z 
poslední členské schůze členům spolku znám, mj. se stanoví lhůta, do kdy musí být 
zápis zveřejněn na internetových stránkách spolku. 

Čl. X  
Jednání členské schůze  
1. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomno alespoň 10 % ze 
všech členů spolku oprávněných hlasovat. Pokud je přítomen menší počet 
členů, je členská schůze usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných 
členů, v takovém případě však není oprávněna hlasovat o jiných 
záležitostech, než o kterých bylo dáno dopředu členům spolku prokazatelně 
vědět.  
2. Každý člen Klubu agility, který není omezen ve svéprávnosti a dosáhl věku 
15 let, má hlasovací právo a disponuje pro hlasování na členské schůzi 
jedním hlasem.  
3. Hlasovací právo může člen Klubu agility vykonávat pouze osobně.  
4. Hlasování členské schůze je vždy veřejné, pokud není v těchto stanovách 
uvedeno jinak nebo pokud členská schůze nerozhodne jinak.  
5. Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro Klub agility a jeho 
členy závazná, za podmínky, že budou zveřejněna podle těchto stanov.  

 
K čl. X odst. 1 
V čl. X odst. 1 se navrhuje upravit sice malé, ale přesto nějaké kvorum pro 
přítomnost členů spolku na zasedání členské schůze (podle počtu členů v současné 
době představuje 10 % ze všech členů spolku 150 členů, avšak bez odečtení členů 
mladších 15 let). Ponechává se však i stávající možnost, kdy může o záležitosti 
spolku, a to i zásadního charakteru, rozhodnout třeba 10 členů spolku, ale doplňuje 
se podmínka, aby to bylo jen o těch záležitostech, o nichž předem členové spolku 
prokazatelně věděli. Bude tedy v zájmu členů výkonného výboru či jiného 
svolavatele, aby konání zasedání členské schůze věnovali potřebné úsilí a hlavně 
publicitu. 
 
 
 
 
K čl. X odst. 5 
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6. Usnesení členské schůze je schváleno, hlasovala-li pro něj nadpoloviční 
většina přítomných členů Klubu agility oprávněných hlasovat.  
7. Usnesení v záležitosti, která nebyla zařazena na program zasedání při 
svolání členské schůze, je schváleno, pokud pro jeho přijetí hlasovaly 
alespoň dvě třetiny přítomných členů Klubu agility oprávněných hlasovat.  
8. Zasedání členské schůze řídí předseda výkonného výboru, nebo jím 
pověřená osoba. Byla-li členská schůze svolána jinou osobou, řídí členskou 
schůzi tato osoba, nebo jí pověřená osoba. Předseda nebo jiná osoba vede 
zasedání tak, jak byl jeho program ohlášen, ledaže se členové spolku 
většinou přítomných oprávněných hlasovat usnesou na jiném pořadí 
programu, jeho doplnění nebo na předčasném ukončení zasedání členské 
schůze. Členská schůze volí z řad přítomných členů zapisovatele, návrhovou 
komisi a komisi mandátní a volební.  
9. Osoba, která řídí průběh zasedání členské schůze, dbá na jeho plynulý a 
bezkonfliktní průběh a zároveň zajistí, aby všichni přítomní členové Klubu 
agility měli na zasedání členské schůze stejná práva na vystoupení. 
10. Člen spolku, který navrhuje určitou záležitost k projednání a ke schválení 
členskou schůzí, předá zapisovateli v písemné podobě text navrhovaného 
usnesení. 

Doplňuje se podmínka pro nabytí účinnosti usnesení členské schůze v podobě jejich 
zveřejnění na internetových stránkách spolku. 
 
 
K čl. X odst. 8 
Jedná se o doplnění mezery ve stávající úpravě stanov ohledně řízení členské schůze 
v případě, že jejím svolavatelem je jiný orgán než výkonný výbor. Dále se doplňuje 
úprava průběhu zasedání členské schůze, které se řídí programem schůze, avšak 
tento program může být upraven změnou pořadí projednávaných bodů nebo 
doplněn o novou záležitost rozhodnutím většiny přítomných členů. Pro přijetí 
rozhodnutí o záležitosti, která nebyla zařazena na program zasedání členské schůze, 
však musí hlasovat aspoň dvě třetiny členů oprávněných hlasovat (viz odstavec 7 
tohoto článku). Zároveň ale musí být splněna podmínka účasti minimálního počtu 
členů spolku oprávněných hlasovat, jak stanoveno v odstavci 1 tohoto článku. 
 
K čl. X nové odst. 9 a 10 
Doplňuje se nový odstavec 9, kterým se stanoví povinnost osoby, která řídí členskou 
schůzi, zajistit její řádný průběh. 
Aby nevznikaly pochybnosti o textu podávaných návrhů na členské schůzi, v novém 
odstavci 10 se doplňuje povinnost člena, který na členské schůzi podává návrh na 
projednání a ke schválení, aby jej zároveň podal v písemné podobě, jako podklad 
pro případné hlasování o něm a pro pořízení zápisu ze zasedání členské schůze. 

Čl. XI  
Výkonný výbor  
1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj 
jednat ve všech věcech, zejména rozhodovat o otázkách spojených 
s fungováním spolku, včetně vedení účetnictví a dispozic s jeho majetkem 
nevyplývá-li z těchto stanov něco jiného. Za výkonný výbor jedná a 
podepisuje samostatně předseda výkonného výboru nebo jiný, výkonným 
výborem pověřený člen výkonného výboru. Jedná-li se o písemný úkon, 
který zakládá práva a povinnosti Klubu agility, podepisuje jej předseda 
výkonného výboru spolu s jiným členem výkonného výboru, případně za 
předsedu výkonným výborem pověřený člen výkonného výboru. Výkonný 
výbor může rozhodnout o tom, zda a v jakém rozsahu je oprávněna jednat 
za Klub agility jiná osoba.  

 
 
K čl. XI odst. 1 
Vzhledem k tomu, že dochází k přenesení větších pravomocí z výkonného výboru na 
členskou schůzi (v současné době jsou rozhodovací pravomoci členů spolku 
prakticky minimální), je nutno upravit nejen působnost členské schůze, ale i 
působnost výkonného výboru zakotvenou v čl. XI odst. 1. Vedení účetnictví 
výkonným výborem je již uvedeno v odstavci 6 písm. e), dispozice s majetkem jsou 
nově přeneseny do pravomoci členské schůze. 
Dále se upravuje postup podepisování se za spolek, které dosud bylo zcela 
v pravomoci předsedy výkonného výboru. Nově je třeba k jeho podpisu i podpis 
dalšího člena výboru, případně podpisu dvou členů výboru, pokud jeden z nich 
předsedu zastupuje. Je tak nastavena kontrola „dvou párů očí“. 
 



 
Návrh změn stanov KAČR  - Gregorová, 5.11.2022, k projednání na zasedání členské schůze dne 20.11.2022                                          Stránka 11 z 18 

2. Výkonný výbor je orgán spolku složený z nejméně pěti osob. Počet členů 
výkonného výboru musí být vždy lichý. Počet členů výkonného výboru 
schvaluje členská schůze.  
3. Členy výkonného výboru a náhradní členy volí členská schůze na dobu 4 
let. Opětovná volba není vyloučena. Výkonný výbor počíná svou funkci 
vykonávat bezprostředně po svém zvolení. Výkonný výbor, jehož počet 
členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradního člena za 
předpokladu, že nebyl členskou schůzí zvolen žádný náhradní člen, 
kooptovaný člen však nemůže být předsedou spolku. Pokud byl předseda 
výkonného výboru zvolen členskou schůzí, je oOdvolání nebo rezignace 
předsedy Klubu agility je vždy současně odvoláním a rezignací celého 
výkonného výboru.  
4. Členem výkonného výboru může být zvolena pouze svéprávná a 
bezúhonná fyzická osoba, která dosáhla nejpozději v den svého zvolení 18 
let. Člen výkonného výboru nemůže být současně členem kontrolní a revizní 
komise.  
5. V čele výkonného výboru stojí předseda výkonného výboru, který 
organizuje a řídí jeho činnost. Není-li volba předsedy výboru provedena 
členskou schůzí, předsedu výkonného výboru volí na své první schůzi po 
zvolení výkonný výbor z řad členů výkonného výboru. 
6. Do působnosti výkonného výboru náleží:  
a) zastupovat Klub agility navenek,  
b) rozhodovat o všech záležitostech Klubu agility, pokud nejsou těmito 
stanovami nebo přijatými řády vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Klubu 
agility,  
c) schvalovat jednací řád výkonného výboru,  
d) schvalovat rozpočet a výsledky hospodaření Klubu agility předkládat 
členské schůze ke schválení rozpočet a výsledky hospodaření Klubu agility, 
výši členského poplatku a další úhrady spojené s členstvím v Klubu agility 
včetně doby jejich splatnosti, koncepci rozvoje a činnosti Klubu agility na 
následující kalendářní rok a v předběžném výhledu na další roky, plán akcí 
na další kalendářní rok a případně další roky, je-li nezbytné dřívější schválení 
těchto akcí vzhledem k jejich charakteru, a podmínky konání těchto akcí, 
jakož I další materiály k záležitostem Klubu agility, které si členská schůze 
vyžádala nebo o nichž hodlá členská schůze rozhodnout, 
e)  zajišťovat řádné vedení účetnictví,  

K čl. XI odst. 3  
Občanský zákoník dává možnost na uvolněné místo ve výkonném výboru kooptovat 
(dosadit či povolat) jiného člena spolku, dle uvážení výkonného výboru. Nově se do 
stanov zakotvuje možnost členské schůze zvolit i náhradní členy výkonného výboru, 
kteří by na uvolněné místo nastoupili přednostně, před kooptací jiného, 
nezvoleného člena výboru. Je tak nastavena větší kontrola ze strany členů spolku, 
aby nedocházelo k případnému obcházení vůle členů spolku vyjádřené na členské 
schůzi. Zároveň se stanoví, že člen kooptovaný výkonným výborem se nemůže stát 
předsedou spolku. 
 
K čl. XI odst. 4 
Vzhledem k tomu, že je umožněna kooptace člena výkonného výboru a doplnění 
náhradním členem, je třeba upravit textaci čl. XI odst. 4 tak, aby bylo jasné, že i tyto 
osoby musí být plně svéprávné a bezúhonné. Zda je osoba bezúhonná, určitě zjistí 
rejstříkový soud při zápisu člena voleného orgánu do spolkového rejstříku (to pro 
případ, že by zvolený člen orgánu spolku tuto skutečnost při své volbě zatajil). 
 
K čl. XI odst. 5 
Změnou stanov v r. 2019 bylo zavedeno, že předsedu výkonného výboru volí přímo 
členská schůze a že rezignace předsedy je rezignací celého výkonného výboru, 
k čemuž došlo nyní, po roce od nové volby výkonného výboru. Je tedy otázkou, do 
jaké míry je tato úprava životaschopná a hlavně přínosná pro spolek. Proto se 
navrhuje provést úpravu stanov v tom smyslu, že si členská schůze může vyhradit 
sama rozhodnout, že volba předsedy nebude provedena členskou schůzí, ale 
výkonným výborem. V tom případě členská schůze zvolí pouze členy výboru, a to 
dle svého uvážení, bez vázanosti na to, zda navrhované členy výkonného výboru 
schválí zvolený předseda či nikoliv. Může tak být zabráněno patové situaci, kdy se 
nebude dařit vybrat ani předsedu, ani členy výkonného výboru a nastalé napětí 
může vést k rozkolu ve spolku. 
 
K čl. XI odst. 6 písm. b) 
Vzhledem k tomu, že si členská schůze může vyhradit k rozhodnutí jakoukoliv 
záležitost, která je stanovami svěřena do působnosti výkonného výboru, je 
navrhována úprava textu písmene b), která by mohla být nadále zmatečná. 
 
K čl. XI odst. 6 písm. d)  
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f) schvalovat disciplinární řád a vykonávat funkci disciplinárního orgánu,  
g)  vést řádně evidenci členů spolku,  
h) archivovat veškeré zápisy z jednání členská schůze, výkonného výboru a 
revizní komise, všechny dokumenty týkající se Klubu agility, zejména pak 
zápisy z jednání orgánu spolku, další právní dokumenty a účetní doklady, 
i) schvalovat členské přihlášky právnických osob. 
7. Výkonný výbor je zejména povinen: 
a) poskytovat členům spolku informace týkající se spolku a jeho činnosti, 
vyřizovat řádně jejich návrhy, podněty a připomínky a zpřístupnit jim 
všechny dokumenty týkající se spolku a jeho činnosti, 
b) poskytovat bezodkladně součinnost kontrolní a revizní komisi při plnění 
jejích úkolů, 
c) zajišťovat plnění povinností Klubu agility, které vyplývají z právních 
předpisů, především pak podávat návrhy na zápis a výmaz údajů ze 
spolkového rejstříku a ukládat dokumenty do jím vedené Sbírky listin a plnit 
povinnosti ve vztahu k finančnímu úřadu.  
8. Výkonný výbor přijímá rozhodnutí na své schůzi nadpolovičním počtem 
hlasů přítomných členů výkonného výboru. Své schůze pořádá podle 
potřeby, minimálně však jednou za dva měsíce, o jejich termínu a místě 
informuje s předstihem kontrolní a revizní komisi. Z jednání výkonného 
výboru se pořizuje zápis, který musí obsahovat termín a místo konání 
jednání, seznam přítomných členů a hostů, údaj o tom, jak jednotliví 
přítomní členové hlasovali, program jednání, přesný obsah záležitostí, o 
nichž bylo jednáno, a rozhodnutí, která byla přijata, s uvedením výsledků 
hlasování. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda výkonného výboru, 
případně jeho zástupce, pokud se předseda výkonného výboru jednání 
výkonného výboru nezúčastnil. Zápis musí být vyhotoven a zveřejněn na 
internetových stránkách spolku do 14 dnů ode dne konání jednání 
výkonného výboru a zároveň musí být zveřejněny dokumenty, které byly na 
schůzi výkonného výboru projednány a schváleny.  
9. Dokumenty přijaté výkonným výborem nenabývají účinnosti, pokud 
nejsou zveřejněny na internetových stránkách Klubu agility. 
7. 10. Jednání a hlasování výkonného výboru Klubu agility je možné provést 
i prostřednictvím elektronických nebo jiných technických prostředků 
umožňujících zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby (elektronicky, 

Aby členská schůze mohla kvalifikovaně rozhodovat ve věcech, které jsou na ni nově 
delegovány, je zapotřebí, aby jí výkonný výbor připravil všechny potřebné podklady. 
Výkonný výbor je rozhodnutím členské schůze vázán.  
 
K čl. XI odst. 6 písm. h) 
Precizuje se povinnost výkonného výboru archivovat dokumenty týkající se činnosti 
spolku, tedy nejen zápisy z jednání orgánů spolku, ale i další dokumenty, jako jsou 
např. objednávky, smlouvy, materiály z poptávkového řízení, korespondence, jakož 
i účetní doklady. 
 
K čl. XI novému odst. 7 
Doplňuje se nový odstavec 7, který obsahuje příkladmý, tj. neúplný výčet povinností 
výkonného výboru. Jak je zřejmé z nastalé situace, kdy nejsou ve spolkovém 
rejstříku provedeny změny v personálním obsazení volených orgánů a ani nejsou už 
roky zakládány do Sbírky listin tohoto veřejného rejstříku účetní závěrky, ani zde 
nejsou uloženy měněné stanovy, je uvedené ustanovení ve stanovách více než 
potřebné.  
 
K čl. XI novým odst. 8 a 9 
Do stanov se doplňuje jednak ustanovení o způsobu hlasování členů výkonného 
výboru (dosud je toto upraveno pouze v občanském zákoníku) a dále pak chybějící 
ustanovení o povinnosti výkonného výboru konat pravidelně své schůze. Z čl. VIII se 
přesouvá povinnost výkonného výboru pořizovat ze svých schůzí zápis, který musí 
být zveřejněn včetně schválených dokumentů. Pro jistotu, že by zápisy nebyly 
členům spolku zpřístupňovány, napevno se stanoví, že nezveřejněné zápisy a 
dokumenty nenabudou své účinnosti. Pokud by výkonný výbor podle nich přesto 
konal, jednal by tak v rozporu se zákonem a v případě zavázání spolku k plnění by 
po něm mohla být vymáhána případná škoda, která by spolku vznikla. Reaguje se 
tak opět na nastalou situaci, kdy lze mít za to, že výkonný výbor žádné své schůze 
měsíce nepořádal. 
Odstavec 7 čl. XI je nutné přečíslovat. 
 
K čl. XI k původně odst. 7, nově označený jako odst. 10 
Upřesňuje se, že jednat a hlasovat může výkonný výbor, pokud tak stanoví ve svém 
jednacím řádu (ten musí být vždy zveřejněn), i elektronicky. Současné možnosti 
elektronizace nabízí řadu způsobů jednání a hlasování, aniž by bylo nutno se osobně 
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per rollam). Podrobnosti takového jednání a hlasování upravuje jednací řád 
výkonného výboru.  

scházet, což se ukázalo především díky lockdownu (např. využití Microsoft Teams či 
jiných podobných platforem). 

Čl. XII  
Volba předsedy a členů výkonného výboru  
1. Volba předsedy a členů výkonného výboru je vždy tajná. Členská schůze 
nemůže rozhodnout o veřejném způsobu hlasování v otázkách volby členů 
výkonného výboru.  
2. Nejdříve se volí předseda výkonného výboru Klubu agility. V případě, že 
žádný z kandidátů na předsedu nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postupují 
do druhého kola volby dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Předseda je 
zvolen, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů 
oprávněných hlasovat. Další členové výkonného výboru jsou jednotlivě 
voleni na návrh předsedy. Člen výkonného výboru je zvolen, pokud pro něj 
hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů oprávněných hlasovat. 
Nedojde-li ke zvolení člena výboru navrhovaného předsedou výkonného 
výboru, probíhá volba členů výkonného výboru stejným způsobem, jako 
když členská schůze rozhodne, že předsedu výkonného výboru volí výkonný 
výbor ze svých řad. 
3. Pokud členská schůze rozhodne, že volbu předsedy výkonného výboru 
provede výkonný výbor ze svých členů, může návrh na zvolení člena Klubu 
agility členem výkonného výboru podat kterýkoliv člen Klubu agility. Členy 
výkonného výboru jsou zvoleni ti, kteří získali ve volbě nejvíce hlasů a 
současně nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů oprávněných 
hlasovat. V případě, že v prvním kole volby nebyla obsazena všechna místa 
ve výkonném výboru, volba kandidátů na dosud neobsazená místa se 
opakuje. Do dalšího kola postupují neúspěšní kandidáti, ale mohou být 
navrženi rovněž noví kandidáti. 
 
 

 
 
 
 
 
K čl. XII odst. 2 a nový odst. 3 
Upřesňuje se postup volby členů výkonného výboru tak, aby byly vyplněny stávající 
mezery ve stanovách k této problematice. Zároveň se reaguje na to, že stanovy nově 
umožňují, aby volbu předsedy výkonného výboru provedl sám výkonný výbor, když 
o tom rozhodne členská schůze. Z důvodu jednotného postupu se přejímá stávající 
úprava volby členů kontrolní a revizní komise. 
 

Čl. XIII  
Kontrolní a revizní komise  
1. Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem Klubu agility, který 
dohlíží na jeho řádné fungování a dodržování jeho stanov, dalších právních 
předpisů, které se k činnosti spolku váží, a na jeho hospodaření. Kontrolní a 
revizní komise neplní funkci rozhodčí komise ve smyslu § 265 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.  
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2. Kontrolní a revizní komise má tři členy. Členská schůze může zvolit 
náhradní členy kontrolní a revizní komise. Členy kontrolní a revizní komise 
volí členská schůze na dobu 4 let. Opětovná volba není vyloučena. Kontrolní 
a revizní komise počíná svou funkci vykonávat bezprostředně po svém 
zvolení. Kontrolní a revizní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, 
může kooptovat náhradního člena za předpokladu, že členskou schůzí nebyl 
náhradní člen zvolen.  
3. Členem kontrolní a revizní komise může být zvolena pouze svéprávná a 
bezúhonná fyzická osoba, která dosáhla nejpozději v den svého zvolení 18 
let. Člen kontrolní a revizní komise nemůže být současně členem výkonného 
výboru.  
4. V čele kontrolní a revizní komise stojí předseda kontrolní a revizní komise, 
který organizuje a řídí její činnost. Předsedu kontrolní a revizní komise zvolí 
její členové ze svého středu.  
5. Do působnosti kontrolní a revizní komise náleží:  
a) schvalovat jednací řád kontrolní a revizní komise a dohlížet, jsou-li 
záležitosti Klubu agility řádně vedeny a vykonává-li Klub agility činnost 
v souladu se stanovami a dalšími právními předpisy,  
b) nahlížet do všech dokladů a záznamů, které potřebuje k plnění svých 
úkolů, s výjimkou dokladů a záznamů týkajících se disciplinárního řízení,  
c) informovat pravidelně výkonný výbor a členskou schůzi o zjištěných 
nedostatcích v činnosti, 
d) členové kontrolní a revizní komise mají právo zúčastnit se jednání všech 
orgánů Klubu agility, s výjimkou jednání disciplinárních orgánů, a požadovat 
od nich informace a vysvětlení týkající se činnosti Klubu agilitykontrolní a 
revizní komise.  
6. Kontrolní a revizní komise přijímá rozhodnutí na své schůzi nadpolovičním 
počtem hlasů přítomných členů kontrolní a revizní komise. Své schůze 
pořádá podle potřeby, minimálně však jednou za dva měsíce. Z jednání 
kontrolní a revizní komise se pořizuje zápis, který musí obsahovat termín a 
místo konání jednání, seznam přítomných členů a hostů, údaj o tom, jak 
jednotliví přítomní členové hlasovali, program jednání, a přesný obsah 
záležitostí, o nichž bylo jednáno, a rozhodnutí, která byla přijata, s uvedením 
výsledků hlasování. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda kontrolní a 
revizní komise, případně jeho zástupce, pokud se jednání kontrolní a revizní 
komise nezúčastnil. Zápis musí být vyhotoven a zveřejněn na internetových 

K čl. XIII odst. 2 a 3 
Obdobně jako v případě výkonného výboru se do stanov nově zakotvuje možnost 
členské schůze zvolit i náhradní členy kontrolní a revizní komise, kteří by na 
uvolněné místo nastoupili přednostně, před kooptací jiného, nezvoleného člena 
spolku. Je tak nastavena větší kontrola ze strany členů spolku, aby nedocházelo 
k případnému obcházení vůle členů spolku vyjádřené na členské schůzi.  
 
Zároveň se staví najisto, že člen kooptovaný kontrolní a revizní komisí i náhradní 
člen musí být stejně jako zvolený člen kontrolní a revizní komise plně svéprávný 
a bezúhonný. 
 
 
 
 
K čl. XIII odst. 5 písm. a) a d) 
Úpravy čl. XIII odst. 5 jsou pouze jazykově technické povahy. V písm. a) se doplňuje 
chybějící spojka „a“ a v písm. d) se odstraňuje zřejmá nesprávnost a nelogičnost 
vyjádření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
K čl. XIII nový odst. 6 a 7 
Stejně jako v případě úpravy činnosti výkonného výboru se doplňuje jednak 
ustanovení o způsobu hlasování členů kontrolní a revizní komise (dosud je toto 
upraveno pouze v občanském zákoníku) a dále pak chybějící ustanovení o 
povinnosti kontrolní a revizní komise konat své schůze a pořizovat z nich zápis, který 
musí být zveřejněn včetně schválených dokumentů. Nezveřejněné zápisy a 
dokumenty kontrolní a revizní komise nenabudou své účinnosti. Reaguje se tak opět 
na nastalou situaci, kdy kontrolní a revizní komise své schůze sice konala, ale 
členové spolku se o závěrech z těchto schůzí nedozvěděli. Jelikož pravidla fungování 
internetových stránek nově stanoví členská schůze, lze předpokládat, že kontrolní a 
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stránkách spolku do 14 dnů ode dne konání jednání kontrolní a revizní 
komise, včetně dokumentů, které byly kontrolní a revizní komisí přijaty.  
7. Dokumenty přijaté kontrolní a revizní komisí nenabývají účinnosti, pokud 
nebudou zveřejněny na internetových stránkách Klubu agility. 
6. 8. Jednání a hlasování kontrolní a revizní komise Klubu agility je možné 
provést i prostřednictvím elektronických nebo jiných technických 
prostředků umožňujících zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby 
(elektronicky, per rollam). Podrobnosti takového jednání a hlasování 
upravuje jednací řád kontrolní a revizní komise.  

revizní komise obdrží přístup k těmto stránkám za účelem publikování zde svých 
informací a dokumentů. 
Dosavadní odstavec 6 se přečísluje. 
 
K čl. XIII původně odst. 6, nově označený jako odst. 8 
Stejně jako v případě výkonného výboru se upřesňuje, že jednat a hlasovat může 
výkonný výbor, pokud tak stanoví ve svém jednacím řádu (ten musí být vždy 
zveřejněn), i elektronicky. Současné možnosti elektronizace nabízí řadu způsobů 
jednání a hlasování, aniž by bylo nutno se osobně scházet, což se ukázalo především 
díky lockdownu (např. využití Microsoft Teams či jiných podobných platforem). 

Čl. XIV  
Volba členů kontrolní a revizní komise  
1. Volba členů kontrolní a revizní komise je vždy tajná. Členská schůze 
nemůže rozhodnout o veřejném způsobu hlasování v otázkách volby členů 
kontrolní a revizní komise.  
2. Návrh na zvolení člena Klubu agility členem kontrolní a revizní komise 
může podat kterýkoliv člen Klubu agility. Hlasuje se o všech návrzích 
současně. Členy kontrolní a revizní komise jsou zvoleni ti, kteří získali ve 
volbě nejvíce hlasů a současně nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů 
oprávněných hlasovat. V případě, že v prvním kole volby nebyla obsazena 
všechna místa v kontrolní a revizní komisi, volba kandidátů na dosud 
neobsazená místa se opakuje. Do dalšího kola postupují neúspěšní 
kandidáti, ale mohou být navrženi rovněž noví kandidáti.  
 

 

Čl. XV  
Majetek a hospodaření  
1. Prostředky na svou činnost získává Klub agility zejména z:  
a) členských příspěvků,  
b) z dědictví a odkazů,  
c) z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí,  
d) ze státních příspěvků, nadačních grantů,  
e) z příjmů ze svých činností a z výnosu ze svého majetku.  
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, 
zejména pak k financování činností naplňujících poslání a cíle Klubu agility a 
k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K čl. XV odst. 3 
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3. Prostředky Klubu agility nesmějí být používány k obohacování fyzických 
ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. 
To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. 
Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na 
základě platných smluv uzavřených v souladu se stanovami.  
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za 
účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku. 
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány 
spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.  
6. Výkonný výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, 
zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch 
spolku. Za výběr takovéhoto subjektu a jeho další činnost odpovídá ve stejné 
výši, jako by se úkolu zhostil sám. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah 
i omezení pravomocí subjektu při jeho správě. Takovéto rozhodnutí podléhá 
předchozímu souhlasu členské schůze. 
7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výkonným 
výborem členskou schůzí.  
8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou 
obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku. Směrnice schvaluje 
výkonný výbor. Tyto vnitřní předpisy a směrnice připravuje výkonný výbor a 
předkládá je ke schválení členské schůzi.  
 

Stanoví se najisto, že za platnou smlouvu uzavřenou jménem spolku lze považovt 
pouze takovou, která bude uzavřena v souladu s těmito stanovami, tj. postupem, 
který stanovy vyžadují. 
 
 
 
K čl. XV odst. 6 – 8 
Navrhovaná změna v článku upravujícím majetek a hospodaření spolku odráží 
především tu skutečnost, že o nabývání majetku nově rozhoduje členská schůze (viz 
změna v čl. IX odst. 1 stanov). Důvodem této změny je zabránit, aby do majetku 
spolku byl pořizován majetek, který ve skutečnosti spolek pro svou činnost 
nepotřebuje, neboť si jej může např. na určitý čas pronajmout, případně přenést 
tuto povinnost na jinou osobu (např. pořadatele akcí). Dále se najisto stanoví, že i 
další dispozice s majetkem spolku podléhají schválení členskou schůzí. 
Jedině tak bude zajištěna transparentnost a účinná kontrola ze strany členů spolku. 
Dosavadní praxe ukázala, že stávající úprava stanov nezajišťuje letitě dostatečnou 
ochranu členů spolku. Zpětné vymáhání již nehospodárně vynaložených finančních 
prostředků spolku se jeví jako velmi málo pravděpodobné, proto je namístě vzniku 
podobných nesrovnalostí a pochybení předcházet a ne se dodatečně s důsledky 
nehospodárného a neprůhledného hospodaření smiřovat. 

Čl. XVI 
Poradní a pracovní orgány a komise zřízené spolkem 
1. Spolek pro zajištění plnění svých úkolů zřizuje poradní a pracovní orgány 
a komise (dále jen „poradní orgán“). O zřízení poradního orgánu, pravidlech 
jeho činnosti, podmínkách pro výběr jeho členů a případném jejich 
odměňování rozhoduje členská schůze.  
2. Na internetových stránkách spolku musí být ohledně poradního orgánu 
spolku minimálně zveřejněn  
a) s předstihem záměr zřídit konkrétní poradní orgán, 
b) jednací řád poradního orgánu, a to nejpozději do 1 kalendářního měsíce 
od jeho zřízení, 
c) jmenný seznam členů poradního orgánu. 
3. Pro úhradu výdajů, cestovních nákladů a odměn členům poradního 
orgánu a uzavírání smluv s členy poradního orgánu se použije ustanovení 

Nový článek XVI 
Nově se ve stanovách upravuje zřízení různých poradních a pracovních orgánů a 
komisí. Mezi tyto orgány bude patřit např. Komise rozhodčích. Rozhodnutí o zřízení 
těchto orgánů bude spadat výhradně do pravomoci členské schůze a zároveň se 
zajišťuje dostatečná publicita těmto orgánům. Předpokládá se, že návrh na jejich 
zřízení podá ke schválení členské schůzi výkonný výbor, který zajišťuje plnění úkolů 
spadajících do působnosti spolku. 
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těchto stanov vztahující se na členy výkonného výboru a kontrolní a revizní 
komise obdobně.  

Čl. XVI  XVII 
Zrušení Klubu agility  
1. O zrušení Klubu agility rozhoduje členská schůze, přičemž návrh na zrušení 
Klubu agility musí být uveden v pozvánce na členskou schůzi, jež o něm má 
hlasovat. Zrušení Klubu agility není možné navrhnout až na členské schůzi.  
2. Usnesení o zrušení Klubu agility je schváleno, pokud pro jeho přijetí 
hlasovaly alespoň dvě třetiny přítomných členů Klubu agility oprávněných 
hlasovat. 

Označení článku stanov je nutno upravit. 

Čl. XVIII 
Internetové stránky spolku a stránky spolku na sociálních sítích 
1. Klub agility provozuje internetové stránky, na nichž zveřejňuje informace 
a dokumenty podle rozhodnutí členské schůze a těchto stanov. Za 
bezproblémový provoz internetových stránek a včasné zveřejnění informací 
a dokumentů zodpovídá výkonný výbor.  
2. Výkonný výbor zajistí, aby členové spolku mohli získávat avíza o změnách 
informací a dokumentů na internetových stránkách spolku. 
3. Podobu interentových stránek, jejich funkcionality a rozvoj schvaluje 
členská schůze. 
4. Na základě rozhodnutí členské schůze Klub agility provozuje stránky na 
sociálních sítích, přičemž pro jejich zřízení a provoz platí obdobně to, co pro 
internetové stránky spolku. 

Nový článek XVIII 
Nově se do stanov doplňuje chybějící text zajišťující právní oporu pro zřízení a 
provoz internetových stránek spolku a dále pak stránek spolku na sociálních sítích, 
jako např. na Facebooku. Pravidla pro jejich provoz musí schválit členská schůze, 
přičemž se předpokládá, že tato pravidla připraví ke schválení výkonný výbor, který 
bude zajišťovat plnění rozhodnutí členské schůze ohledně provozu a rozvoje 
internetových stránek a jejich naplňování informacemi a dokumenty. 
 
 

Čl. XVII XIX 
Závěrečná ustanovení  
1. O změně stanov rozhoduje členská schůze, přičemž usnesení o změně 
stanov je schváleno, pokud pro jeho přijetí hlasovaly alespoň dvě třetiny 
přítomných členů Klubu agility oprávněných hlasovat.  
2. Změna stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po jejím 
přijetí členskou schůzí.  
3. Tyto stanovy byly schváleny zakladateli Klubu agility na ustavující valné 
hromadě konané dne 4. června 1992 v Říčanech a upraveny členskými 
schůzemi konanými v Praze 10 Kolovratech dne 12. listopadu 1994, v 
Havlíčkově Brodě dne 15. února 1997, v Praze 10 Kolovratech dne 28. března 
1999, v Choceradech dne 17. dubna 2009, v Praze dne 29. listopadu 2014, a 
v Přerově dne 17. listopadu 2019. a v Pardubicích dne 20. listopadu 2022. 

Označení článku stanov je nutno upravit a promítnout do jeho textu provedení 
změny stanov, bude-li na členské schůzi odsouhlasena. 
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