V Praze dne 8. listopadu 2018
Vážení členové Klubu agility,
předkládáme Vám návrh nových stanov.
Klub agility je zde již 26 let. Za tu dobu se mnohé změnilo. Agility u nás i celosvětově se
stalo skutečným sportem. Rosteme. Máme stále početnější členskou základnu. Roste rozpočet
Klubu agility. Poslední větší změna stanov proběhla před téměř deseti lety a poměrně
chaoticky. Od té doby se změnila právní úprava spolků. Klademe si za cíl modernizovat
správu klubových záležitostí. K úvaze Vám předkládáme dvě velké změny.
Členská základna
První z nich je změna struktury členské základny. Nově bychom rádi vedle individuálního
členství připustili i členství právnických osob, jednotlivých malých organizací. Jejich
prostřednictvím bychom rádi zvětšili vliv členů na rozhodování členské schůze. Členské
schůzi proto v návrhu nově říkáme konference. Co navrhujeme:
• Klub agility bude nově tvořen fyzickými a právnickými osobami.
• Každý člen si může zvolit, zda bude členem Klubu agility sám za sebe nebo zda svoje
hlasovací právo na konferenci vloží do rukou takové právnické osoby, která je rovněž
členem Klubu agility. Svoji volbu může kdykoliv změnit.
• Členem členské právnické osoby se stane člen Klubu agility, který se k členství v ní u
Klubu agility přihlásí, za předpokladu, že členská právnická osoba s tím projeví souhlas.
Vznikne databáze členů, která umožní členství evidovat a sledovat.
• Svůj způsob členství má každý jednotlivec pevně v rukou. Členem takové právnické osoby
přestane být na základě prohlášení svého nebo členské právnické osoby, která ho už
nechce. Nepřestane ale být členem Klubu agility sám za sebe.
• Na konferenci mohou přijít všichni členové. Na konferenci mohou vystoupit, přednášet svá
stanoviska a návrhy.
• Na konferenci hlasuje svým hlasem přítomný člen, má jeden hlas. Pokud se ale vůči Klubu
agility přihlásil současně k členství v právnické osobě, jeho hlasem disponuje tato
právnická osoba a hlasuje za něj.
Např. Jsem členem Klubu agility a současně jsem členem právnické osoby – spolku
Pejskařov, která má sdružených celkem 10 členů Klubu agility a 25 dalších nečlenů Klubu
agility. Na konferenci já osobně diskutuji, předkládám návrhy apod. Pokud ale Klubu
agility oznámím, že chci u něj být zaregistrován jako člen spolku Pejskařov, ten je
současně jako právnická osoba členem Klubu agility a souhlasí s tím, abych se počítal vůči
Klubu agility k jeho členům, při hlasování na této konferenci za mě hlasuje mým hlasem
přítomná pověřená osoba za spolek Pejskařov. Tato pověřená osoba hlasuje mým hlasem a
hlasem svých dalších členů, kteří splnili stejné podmínky, v našem modelovém případě to
tedy nebude více než 10 lidí.
• Pro stanovení toho, kdo je jakým členem, je stanoveno rozhodné datum. To proto, aby
mohl výkonný výbor organizačně připravit konferenci. Ke změnám učiněným mezi těmito
obdobími se pro účely hlasování na nadcházející konferenci nepřihlíží.
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• Každý jednotlivý člen může dát také plnou moc jinému členu, aby hlasoval jeho hlasem.
Podpis však musí být ověřen, aby se zabránilo podvodům.
• Konference rozhoduje usnesením.
• Každé usnesení může být přijato pouze tehdy, získá-li nadpoloviční většinu přítomných
hlasů.
• Hlasování o záležitostech existence klubu a rozhodování o záležitostech, které nebyly
předem v programu schůze, vyžadují schválení 2/3 hlasů přítomných.
Řízení Klubu a volba výkonného výboru
S novým občanským zákoníkem byla do našeho právního řádu vnesena novinka. Člen orgánu
spolku za svoji činnost od 1. ledna 2014 ručí stejně jako statutární orgány obchodních
společností, tedy celým svým majetkem. Jsme přesvědčeni, že kdo má takovou odpovědnost,
měl by mít i pravomoc. Současně bychom byli rádi, aby v čele klubu stál tým
spolupracujících lidí, kteří mají nějakou vizi. Nikoliv jednotlivci, jejichž odlišné zaměření
nebo osobní spory paralyzují chod klubu. Co navrhujeme:
• Konference volí nejdříve předsedu. Zvolen není ten, kdo dostane nejvíc hlasů, ale ten, kdo
získá nadpoloviční většinu.
• Na návrh předsedy volí konference jednotlivě další členy výkonného výboru. Pokud
kandidát nezíská nadpoloviční většinu hlasů, není zvolen.
• Předseda musí v takovém případě navrhnout jiného kandidáta.
• Volí se tak dlouho, dokud není naplněn minimální počet členů výkonného výboru.
Jistě Vás napadlo, co se stane, pokud nebude nový výkonný výbor zvolen, nebude
paralyzován chod klubu? Nebude. Dokud není zvolen kompletní nový výbor s minimálním
počtem jeho členů předpokládaným stanovami, původní výbor stále pracuje, na to myslí
občanský zákoník. Tento navrhovaný model není naším výmyslem, úspěšně funguje v jiných
sportovních organizacích. Vyžaduje určitou odpovědnost a snahu zúčastněných dosáhnout při
volbě kompromisu. Na svém předsednictví a členech svého týmu se musí předseda vždy
shodnout s konferencí. Další kontrolu nad výborem zajišťuje kontrolní a revizní komise.
Revizní komise se volí tak, že každý její člen musí získat nadpoloviční většinu přítomných
hlasů. Proč se nevolí stejně jako výkonný výbor? Ve výkonném výboru se předpokládá
exekutivní vedení a spolupráce, naproti tomu v revizní komisi mohou být členové navzájem v
rozporu, naopak se tím posílí její kontrolní funkce. Odpovědnost v revizní komisi je
objektivně nižší, kontrolní činnost oproti rozhodování a řízení klubu s sebou nese nižší riziko.

Vážení členové klubu agility,
budete-li mít ke stanovám dotazy, připomínky nebo náměty, zasílejte je prosím Karině
Divišové na email karina.divisova@seznam.cz
Těšíme se s Vámi na shledání na prosincové členské schůzi.

Výbor Klubu agility
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