
Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, o.s. 

 

stanovy občanského sdružení Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti o.s. 

(dále jen „sdružení“) dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů: 

1. Základní ustanovení 

1.1. Název sdružení je: Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti,o.s.                  

1.2. Sdružení  působí na území České republiky, sídlo sdružení je na adrese            

Radlická 53, 150 00, Praha 5. 

1.3. Sdružení je právnickou osobou a nestátní neziskovou organizací. 

1.4. Symbolem sdružení je znak s vyobrazením hlavy prasátka v oválu. 

 

2. Činnost sdružení, poslání a základní úkoly 

2.1. Sdružení má celostátní působnost 

2.2. Sdružení je zájmovou organizací sdružující majitele, chovatele a další 

 příznivce prasátek mazlíčků 

2.3. Základním posláním sdružení je informovat majitele, chovatele a příznivce  

prasátek chovaných v domácnosti v ČR a dohlížet na kvalitu péče o chovaná 

prasátka. Za tímto účelem sdružení organizuje chovatelskou činnost, 

poskytuje svým členům potřebné informace a pomoc a organizuje 

společenské akce. 

2.4. V rámci sdružení se mohou sdružovat i další oddíly, odbory a zájmové 

skupiny. 

2.5. Sdružení může spolupracovat s ostatními organizacemi, působícími v oblasti 

ochrany zvířat a přírody v rámci ČR. Za tímto účelem se může s těmito 

organizacemi sdružovat, popřípadě rozvíjet i jiné formy spolupráce. 

2.6. Ve své činnosti se řídí vlastními stanovami. 

 

3. Práva a povinnosti členů sdružení 

3.1. Novým členem sdružení se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, 

která souhlasí s posláním a stanovami sdružení, v rámci svých možností se 

podílí na činnosti sdružení a včas hradí členské příspěvky. 

3.2. Podáním přihlášky vyjadřuje žadatel o členství svůj souhlas se stanovami a 

s posláním a cíly sdružení 

3.3. Fyzická osoba může být členem sdružení od 18 let věku  



3.4. Členové sdružení mají právo účastnit se činnosti sdružení a využívat všech 

výhod s členstvím spojených.  

3.5. Členové sdružení mají právo dožadovat se pomoci sdružení při ochraně jejich 

zájmů z oblasti předmětu činnosti sdružení a žádat související poradenskou 

službu  

3.6. Členové sdružení jsou povinni řádně vykonávat svěřené úkoly a funkce, 

dodržovat stanovy, hájit zájmy sdružení, řádně a včas hradit členské 

příspěvky 

3.7. Členové sdružení vykonávající funkci ve výkonném výboru jsou povinni 

řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající ze zastávané funkce, vést řádnou 

evidenci dokladů, podkladů a veškerých dokumentů, které v rámci své 

činnosti řeší. Při ukončení své činnosti jsou povinni veškerou tuto 

dokumentaci předat svému nástupci a provést závěrečnou zprávu nejdéle do 

jednoho měsíce od ukončení své činnosti  

3.8. Za mimořádné zásluhy ve sdružení může výbor udělit čestné členství. 

3.9. O přijetí za člena sdružení rozhoduje výkonný výbor na základě písemné 

přihlášky. 

3.10. Členství vzniká za předpokladu souhlasného rozhodnutí výkonného výboru a 

zaplacením členského příspěvku. 

3.11. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena se lze písemně odvolat a to do deseti dnů 

ode dne zamítnutí.  

3.12. Zánik členství.                                                                                                      

Členství člena sdružení ve sdružení zaniká 

3.12.1. Vystoupením.                                                                         

Členství člena ve sdružení zaniká okamžikem, kdy je 

doručeno písemné oznámení člena o tom, že ze sdružení 

vystupuje. 

3.12.2. Vyloučením.  

Výkonný výbor může rozhodnout o vyloučení člena 

sdružení, porušuje-li tento závazně povinnosti dané mu 

stanovami. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou 

formu a musí být řádně odůvodněno. Člen musí být 

s návrhem vyloučení seznámen a musí mu být dána možnost 

se hájit. Proti rozhodnutí o vyloučení ze sdružení  má člen 

právo se odvolat do deseti dnů.Výkonný výbor může 

rozhodnout také o dočasném vyloučení a to na dobu určitou,  

v nejdelším případě na dobu dvou let. 

 

 

 

 



 

 

4. Orgány sdružení 

4.1. Valná hromada členů sdružení (dále jen valná hromada“) 

4.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Je složená 

ze všech členů sdružení. 

4.1.2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů 

přítomných členů sdružení. 

4.1.3. Valná hromada je schopna usnášení v jakémkoliv počtu 

přítomných členů sdružení. Každý člen – právnická osoba a 

fyzická osoba starší 18 let- má hlasovací právo. Každý člen 

s hlasovacím právem má jeden hlas. 

4.1.4. Valnou hromadu svolává prezident sdružení nejméně jednou 

za tři roky. Pokud o svolání požádá alespoň třetina členů 

s hlasovacím právem, koná se nejpozději do jednoho měsíce 

od doručení žádosti. 

4.1.5. Valná hromada rozhoduje zejména o zániku sdružení, o 

přijetí nebo zřízení oddílu a o jeho zrušení, projednává a 

schvaluje zprávu o hospodaření a rozpočet sdružení. 

Z jednání se pořizuje zápis se schváleným usnesením.    

                        4.2.       Výkonný výbor 

                                                   4.2.1.     Výkonný výbor je statutárním orgánem sdružení 

                                                   4.2.2.     Výkonný výbor jmenuje valná hromada na svém 

ustavujícím shromáždění 

                                                   4.2.3.      Výkonný výbor je tříčlenný, tvoří jej prezident, předseda a 

místopředseda 

                                                   4.2.4.      Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech, které 

nejsou svěřeny do působnosti valné hromady. Zejména 

pak vede evidenci členů a úhrad členských příspěvků, 

předsedá jednáním sdružení, zajišťuje webovou podporu 

sdružení, spolupracuje s ostatními organizacemi, 

organizuje a řídí veškeré činnosti sdružení, rozhoduje o 

názvu a sídle klubu, o přijetí a změnách stanov, zodpovídá 

za plnění usnesení valné hromady. 

                                                   4.2.5.       Členové výkonného výboru jsou oprávněni jednat každý 

samostatně, to se týká jak ústních, tak i písemných úkonů. 

Pověřit jednáním jinou osobu může pouze výkonný výbor, 

tuto osobu musí schválit všichni členové výkonného 

výboru.    

                                                   4.2.6.       Výkonný výbor svolává prezident dle potřeby, nejméně 

však jednou ročně. Z jednání se pořizuje písemný zápis. 

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna 

nadpoloviční většina jeho členů. 



                                                   4.2.7.      Člen výkonného výboru může ze své funkce odstoupit, své 

odstoupení je povinen oznámit valné hromadě sdružení. 

Nového člena výkonného výboru volí a jmenuje výkonný 

výbor. 

 

 

 

 

5. Oddíly 

5.1. Sdružení může pořizovat oddíly. Oddíl je základním článkem sdružení a 

nemá právní subjektivitu. 

5.2. O zřizování a rušení oddílů rozhoduje valná hromada. 

5.3. Sdružení nezřizuje organizační jednotky s právní subjektivitou. 

 

 

6. Zásady hospodaření  

6.1. Prostředky sdružení jsou tvořeny příspěvky a dary. Příjmy z vlastní činnosti 

mají povahu pouze činnosti vedlejší, jež je zdrojem příjmů sloužících k 

zabezpečení činnosti zájmové ( hlavní ). Při svém hospodaření je sdružení 

povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. 

7. Zánik sdružení 

7.1. Sdružení zaniká 

7.1.1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným 

sdružením na základě rozhodnutí valné hromady členů 

sdružení či dohody členů sdružení 

7.1.2. Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho 

rozpuštění 

7.2. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání 

 

8. Závěrečná ustanovení  

8.1. Tyto stanovy byly schváleny schůzí přípravného výboru dne 26. července 

2010 v Praze. 

8.2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení. 
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