
Stanovy 
spolku Happy Tail, z.s. 

 

Čl. I 
Název a sídlo 

 
1) Názvem spolku jsou slova "Happy Tail, z.s.“  
2) Spolek sídlí na adrese Nové Dvory 21, 257 91 Sedlec-Prčice. 

 
Čl. II 

Účel spolku 
 

1) Hlavním účelem spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany 

zvířat, zejména pomoc psům a kočkám v nouzi, ochrana nechtěných, problémových či 

bezprizorních a nemocných zvířat, zajištění dočasné a trvalé péče psů a koček, zajištění 

veterinárního ošetření psů, pořádání hromadných společenských akcí, zajištění propagace 

opuštěných psů, převoz potřebných věcí a zvířat, organizace vzdělávání a kurzů v oblasti 

výchovy psů. 
 

Čl. III 
Činnost spolku 

 
1) Hlavní činnost spolku jsou všechny aktivity sloužící k naplňování účelu spolku, zejména:  

• poskytování základní péče, krmiva, vody, přístřeší a hygieny, 
• poskytování veterinární péče, 
• zlepšování podmínek prostředí, ve kterém jsou psi umístěni,  
• socializace a převýchova, 
• kastrační program,  
• umísťování do dočasné péče, 
• vyhledávání nových vhodných majitelů a umísťování do nového, trvalého domova,  
• poradenská a informační činnost v oblasti ochrany psů, práce se psy v adoptivních 

rodinách, 
• propagace spolku, jeho cílů a šíření osvěty,  
• spolupráce s orgány ochrany životního prostředí a s organizacemi majícími za 

cíl ochranu zvířat, 
• zajišťování finančních a materiálních prostředků pro činnost spolku, 

vyhledávání dárců a dobrovolníků, 

• výchova a výcvik zvířat, kynologické služby, 

• fotografování, natáčení a zveřejňování činností spolku, 

• grafický a webový design, reklama 

• převoz zvířat a potřebných věcí pro opuštění zvířata, 

• odchyt psů a koček, 

• pořádání hromadných společenských akcí, přednášek, kurzů, výstav 

• vyhledávání a shromažďování informací týkající se problematiky množení psů 

bez rodokmenu a týrání  
2) Vedlejší hospodářskou činnost vyvíjí spolek za účelem získání dalších finančních a 

materiálních prostředků pro podporu hlavní činnosti a za účelem hospodárného využití 

spolkového majetku. 



Čl. IV  
Orgány spolku 

 
1) Orgány spolku jsou 

a) členská schůze,  
b) předseda spolku. 
 

 
 

Čl. V  
Předseda 

 
1) Předseda je statutárním a výkonným orgánem spolku. Řídí a organizuje běžnou činnost 

spolku a rozhoduje ve všech věcech s výjimkou těch, které jsou ve výlučné působnost členské 

schůze anebo které si členská schůze k rozhodnutí vyhradila.  
2) Předsedu volí z řad členů spolku členská schůze. Jeho funkční období je 10 let a počíná 

dnem určeným ve volbě nebo dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. 
Funkce předsedy dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce, pozbytím způsobilosti 

k právním úkonům nebo úmrtím.  
3) Předseda může být volen opětovně 
4) Předseda může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí 

oznámit na nejbližší členské schůzi. Jeho funkce končí uplynutím 0 dnů od oznámení o 
odstoupení a to i v případě, že členská schůze nebyla usnášeníschopná. Lhůtu uvedenou v 

předchozí větě lze zkrátit jedině usnesením členské schůze. 
 

5) Předseda může jmenovat jiného člena spolku místopředsedou jako svého zástupce.  
K jednání a podepisování jménem spolku je pak navenek oprávněn kromě předsedy i 
místopředseda a to každý z nich samostatně.  
O obsahu budoucích jednání a uzavíraných smluv se musí předseda s místopředsedou 

předem vzájemně informovat, nejde-li o záležitosti v minulosti již běžné. 

 
Čl. VI 

Členská schůze 
 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.  
2) Do výlučné působnosti členské schůze náleží  

a) schválení nebo změna stanov, 
b) volba a odvolávání předsedy a rozhodování o výši jeho odměn,  
c) schválení účetní závěrky a zprávy o hospodaření spolku předkládané předsedou, 
d) schválení strategického plánu spolku a jeho cílů na příští období,  
e) rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si 

členská schůze k rozhodnutí vyhradí.  
3) Členská schůze je schopná usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá 

většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.  
4) Zasedání členské schůze svolává předseda 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. Pozvánku na 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. Součást pozvánky je návrh programu 



zasedání. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové spolku seznámit s podklady k 
nejdůležitějším bodům jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny.  

5) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze 

rozhodnout jen se souhlasem všech přítomných členů spolku. 
 

) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. 
Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost členské schůze k jednání a 

usnášení, dále údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky 
hlasování. Přílohou zápisu je listina přítomných s jejich podpisy. 
 

7) Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel, pokud byl určen. Zápisy včetně písemných 

podkladů k jednání členské schůze musí být uschovány. 
 

Čl. VII  

Členství ve spolku 
 

1) Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let.  
2) Přihlášku ke členství přijímá a o přijetí rozhoduje předseda. Rozhodnutí o nepřijetí se 

může žadatel odvolat k členské schůzi.  
3) Člen spolku má právo  

a) účastnit se veškeré činnosti spolku způsobem a za podmínek stanovených právními 
předpisy a těmito stanovami, 

b) účastnit se jednání členské schůze a hlasováním se podílet na rozhodování, volit a být 
volen do orgánů spolku, 

c) předkládat orgánům spolku návrhy a podněty ke zlepšení činnosti spolku a k odstranění 

nedostatků v jejich činnosti, 
 

4) Člen spolku má povinnost 
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,  
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat stanovy a vnitřní předpisy a nepodnikat žádné kroky, 

které by byly v rozporu se zájmy spolku 
c) aktivně a pravidelně se účastnit spolkové činnosti přispívat k naplňování cílů spolku.  

5) Členství ve spolku zaniká 
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena,  
b) úmrtím člena, 
c) zánikem spolku,  
d) vyloučením člena členskou schůzí v případě, že opakovaně i přes písemné napomenut ze 

strany orgánu spolku porušuje stanovy spolku, případně z jiného důvodu stanoveného 

zákonem. 
 

Čl. VIII 
 

Tyto stanovy nabyly platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení členskou schůzí 
konanou dne 06.01.2021. 

 


