STANOVY
České asociace sleddog sportů, z.s.
Článek I
Základní ustanovení
(1) Česká asociace sleddog sportů, z.s. (dále jen ČASS) je spolkem ve smyslu občanského
zákoníku, č.89/2012 Sb., v platném znění. Jedná se o samosprávný a dobrovolný svazek
členů, kterými jsou jednak fyzické osoby a dále právnické osoby, jejichž hlavním
posláním a účelem činnosti je provozování a podpora sleddog sportů, tj. ježdění se psím
spřežením.
(2) ČASS je právnickou osobou – korporací charakteru spolku s vlastní právní osobností.
(3) ČASS je uznávaným představitelem sleddog sportů na území České republiky a tato
sportovní odvětví zastupuje i na mezinárodní úrovni.
(4) Sídlem ČASS je Březí 64, 594 53 Březí
(5) ČASS bylo přiděleno IČ: 227 25 041

Článek II
Účel ČASS a jeho hlavní poslání (hlavní předmět činnosti)
(1) Hlavním posláním ČASS je zvyšování sportovní úrovně sleddog sportů vytvářením
optimálních podmínek pro jeho provozování, zajišťování spolupráce s Českomoravským
sportovním klubem severských psů (dále také ČMSKSP), který organizuje zájemce o
sleddog sporty, kteří k jeho provozování používají severských psů s průkazem původu a
zajištění napojení na odpovídající mezinárodní organizace.
(2) ČASS plní zejména tyto úkoly:
a) vytváří podmínky pro stálé zvyšování sportovní a výkonnostní úrovně sleddog sportů,
zejména zajišťováním podmínek pro reprezentaci a jejich kontaktů s evropskou a
světovou špičkou,
b) spolupracuje s ČMSKSP jako se svou sesterskou organizací,
c) podílí se na vytváření potřebných organizačních, ekonomických, materiálních a jiných
podmínek potřebných k naplňování cílů své činnosti,
d) prosazuje a hájí zájmy a práva svých členů ve vztahu ke státním i jiným organizacím,
e) soustřeďuje svěřené veřejné i soukromé zdroje určené jako příspěvky nebo dary pro
provozování své činnosti a zajišťuje její financování, jakož i vedení řádného
účetnictví,
f) spravuje vlastní, případně svěřený majetek a práva,
g) podílí se na přípravě a vydávání termínového kalendáře závodů psích spřežení
pořádaných na území České republiky,
h) vydává závodní licence musherům, pokud tato činnost nebude v rámci spolupráce
s ČMSKSP svěřena jinému orgánu,
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i) spolupracuje s ČMSKSP na vydání společného soutěžního řádu a společného
závodního řádu a dalších pravidel nutných pro fungování sleddog sportů, dohlíží nad
jejich dodržováním svými členy.
j) na základě výsledků jednotlivých závodů vyhodnocuje výsledky sezóny a dle
schválených kritérií přiznává musherům výkonnostní třídy.
Článek III
Členství v ČASS
(1) Členství právnických osob
a) Členem ČASS se může stát každá samostatná právnická osoba, která aktivně
provozuje sleddog sporty a není členem ČMSKSP. Členy ČASS jsou sportovní kluby
musherů, které se řídí stanovami ČASS.
(2) Obecné členství fyzických osob
a) Fyzická osoba se stává členem ČASS prostřednictvím členství v některém klubu
musherů, který je členem ČASS.
b) Aktivně provozuje sleddog sporty nebo se aktivně podílí na činnosti nebo tento sport
aktivně podporují a nejsou členy ČMSKSP.
Podrobnosti o vzniku členství a právech členů upravuje Směrnice o členství, kterou
schvaluje členská schůze.
Článek IV
Vznik členství právnických osob
(1) Členství klubu v ČASS vzniká prostřednictvím Podsekce, je dobrovolné a výběrové.
(2) Členství klubu vzniká přijetím člena na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny členů
Podsekce přítomných na jednání členské schůze.
(3) Vznik členství spolků v ČASS je podmíněno schválením Členskou schůzí ČASS.
Článek V
Vznik členství fyzických osob podílející se na činnosti ČASS s rozhodovací pravomocí
(1) Registrovaným členem ČASS se stává fyzická osoba na základě členství v klubu, která je
členem ČASS. Práva člena podílejícího se na činnosti ČASS nabývá až přijetím
prostřednictvím Podsekce. Musí splňovat následující podmínky členství:
a) je členem některého klubu musherů aktuálně registrovaného u svazu SSPS-ČASS,
b) má závodní licenci mushera, je starší 18 let a v předchozí sezóně se zúčastnil v Evropě
alespoň jednoho závodu I. nebo II. třídy,
c) je schopen přispět ke zvyšování sportovní nebo společenské úrovně sleddog sportů,
d) požádal o přijetí podáním přihlášky.
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Článek VI
Zánik členství
(1) Členství v ČASS zaniká:
a) vystoupením Člena na základě jeho písemného oznámení doručeného na adresu sídla
ČASS. Vystoupení je účinné dnem doručení projevu vůle o vystoupení na adresu
ČASS,
b) vyloučením Člena na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny Členů Podsekce
přítomných na jednání Členské schůze. Důvodem vyloučení Člena může být pouze
skutečnost, že porušuje ustanovení těchto stanov nebo rozhodnutí orgánů ČASS i
poté, kdy byl na tuto skutečnost písemně upozorněn a vyzván k nápravě. Členství
v Podsekci a tím i v ČASS zaniká dnem rozhodnutí Členské schůze,
c) u fyzických osob úmrtím,
d) u právnických osob zánikem spolku,
e) osoba či její zástupce se nezúčastnil bez řádné omluvy dvakrát po sobějdoucích
schůzí,
f) opakované přijetí je možné.
Článek VII
Práva a povinnosti Členů
(1) Každý Člen má právo:
a) účastnit se na vytváření orgánů ČASS podle těchto stanov,
b) podílet se na využívání společných zdrojů podle pravidel stanovených v souladu
s dokumenty a principy činnosti ČASS,
c) být informován o činnosti ČASS a ostatních Členů, pokud tato činnost může přímo či
nepřímo ovlivnit činnost ČASS,
d) vznášet směrem k orgánům ČASS dotazy a návrhy týkající se činnosti a úkolů ČASS a
být v přiměřené lhůtě informován o způsobu jejich vyřízení,
e) nahlížet do zápisů z jednání jednotlivých orgánů ČASS.
(2) Každý Člen je povinen:
a) podílet se svou aktivní činností na činnosti ČASS, a to způsobem a v rozsahu
stanoveném těmito stanovami, Členskou schůzí nebo Výborem,
b) svou činností všestranně přispívat k rozvoji, propagaci a dobrému jménu sportu psích
spřežení,
c) úzce spolupracovat s ostatními Členy na veškeré činnosti ČASS,
d) dodržovat a plnit ustanovení stanov a řádů ČASS a plnit rozhodnutí jeho orgánů,
e) veškerou svou činnost provádět tak, aby hájila a naplňovala cíle a zájmy ČASS a aby
nepoškozovala zájmy ČASS.
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Článek VIII
Orgány ČASS
(1) Orgány ČASS jsou:
a) Členská schůze jako orgán nejvyšší
b) Předseda jako orgán statutární
c) Výbor jako orgán výkonný
d) Podsekce pro Sprint, Mid-Long a Individuální disciplíny
Článek IX
Členská schůze
(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem ČASS. Členskou schůzi tvoří delegovaní zástupci
spolků, kteří jsou členy Podsekcí ČASS.
(2) Při hlasování má každý Člen jeden hlas, hlasuje se v Podsekcích.
(3) Návrh je schválen pouze tehdy, jsou-li Podsekce ve shodě; pokud ne, platí pravidlo
předcházející návrhu.
(4) Do působnosti Členské schůze patří zejména:
a) schvalovat stanovy ČASS a jejich změny,
b) rozhodovat o přijetí Členů ČASS,
c) rozhodovat o vyloučení Členů ČASS,
d) rozhodovat o zániku ČASS,
e) volit a odvolávat členy Výboru.
(5) Členská schůze se koná zpravidla jednou za rok. Svolává ji, resp. svolání zajišťuje
Předseda pozvánkou zveřejněnou vhodným způsobem, např. prostřednictvím
elektronických médií, popř. zasláním na poslední známou e-mailovou adresu, uvedenou
v evidenci ČASS. V pozvánce bude uveden den, místo a hodina jednání a program schůze.
Pozvánka musí být zveřejněna, popř. rozeslána tak, aby ji Členové obdrželi nejpozději 1
týden před termínem jednání. Jednání Členské schůze se považuje za řádně svolané i
tehdy, pokud je svoláno výlučně zveřejněním na oficiálních internetových stránkách
ČASS (www.mushing.cz).
(6) Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je na ní přítomna alespoň nadpoloviční většina
Členů každé Podsekce.
(7) K přijetí rozhodnutí o stanovách dle odst.4 písm. a) je třeba souhlasu dvou třetin
přítomných Členů Podsekcí ČASS. K rozhodnutí o zániku ČASS dle odst. 4 písm. d) je
třeba rozhodnutí přijaté alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných Členů Podsekcí
ČASS. K přijetí ostatních rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných
Členů Podsekcí ČASS.
(8) O průběhu jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který obsahuje program jednání,
stanoviska jednotlivých Členů k projednávaným věcem a výsledky hlasování. Zápis
podepisují členové Výboru a zapisovatel zvolený na počátku jednání na návrh Předsedy.
Vyhotovení zápisu kontroluje Předseda.
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Článek X
Podsekce
(1) Podsekce je organizační složka ČASS bez právní subjektivity, která sdružuje Členy podle
příslušnosti k jednotlivé disciplině.
(2) Podsekce jsou tři pro Sprint, Mid-Long a Individuální disciplíny.
(3) Členství ve dvou Podsekcích není dovoleno.

Článek XI
Výbor
(1) Výbor je výkonným orgánem ČASS.
(2) Výbor je 6 členný. Vždy dva zástupci za každou Podsekci.
(3) Členové jsou voleni v každé Podsekci na Členské schůzi. Kandidáty na členství ve
Výboru navrhuje Podsekci dosavadní Výbor. Kandidáty může navrhnout i kterýkoli Člen,
a to písemně, nejpozději do schválení programu Členské schůze, která má členy Výboru
volit.
(4) Volba probíhá tajně po jednotlivých kandidátech tak, že každý Člen Podsekce přítomný na
Členské schůzi obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů za Podsekci. Na listině označí
počet kandidátů, který nesmí být vyšší, než počet členů voleného Výboru za Podsekci;
v opačném případě je hlasovací lístek neplatný. Zvoleni jsou vždy kandidáti, kteří dostali
nejvyšší počet hlasů oproti ostatním kandidátům reprezentujícím stejnou disciplínu.
(5) Funkční období členů Výboru je čtyřleté, opakovaná volba je možná.
(6) Zástupci každé Podsekce ve Výboru mají jeden hlas.
(7) Výboru je vyhrazeno:
a) schvalovat rozpočet ČASS a jeho změny a v rámci toho rozhodovat o rozdělování a
využití prostředků ČASS, jakož i o využívání a nakládání s majetkem ČASS,
b) organizovat sportovní činnost ČASS,
c) provádět nominaci závodníků na ME, MS, příp. OH
d) s konečnou platností rozhodovat spory v rámci ČASS,
e) rozhodovat ve všech věcech týkajících se činnosti ČASS, pokud tyto nejsou těmito
stanovami výslovně svěřeny jinému orgánu,
f) zvolit ze svého středu předsedu a 2 zástupce pro Radu předsedů Sekcí a STK SSPSČASS.
(8) Členové Výboru ze svého středu volí předsedu a 2 zástupce pro Radu předsedů Sekcí a
STK SSPS-ČASS a to na prvním jednání Výboru po jeho zvolení. Volba se koná vždy
bezprostředně po jednání Členské schůze, která Výbor zvolila.
(9) Jednání Výboru svolává Předseda. Pozvánka musí být doručena nejpozději jeden týden
před termínem jednání společně s materiály, které mají být projednány. V naléhavých
případech je možno svolat jednání telefonicky nebo jinými elektronickými prostředky.
Vždy však musí být sdělen program jednání.
(10) Jednání může v naléhavém případě svolat i jiný člen Výboru.
(11) V naléhavých případech lze jednání uskutečnit prostřednictvím elektronické
korespondence – e-mailem.
(12) Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň 3 členové, po jednom za každou
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Podsekci. Výbor rozhoduje ve všech věcech shodou hlasů přítomných zástupců Podsekcíčlenů Výboru. Rozhodování per-rollam je možné.
(13) Z jednání Výboru je pořizován zápis, který obsahuje stručný popis projednávaných bodů,
stanoviska jednotlivých členů, pokud o jejich zaznamenání požádají, a přijatá rozhodnutí.
Zápis odsouhlasí všichni přítomní členové Výboru.

Článek XII
Předseda
(1) Předseda stojí v čele ČASS a je jeho statutárním orgánem. Současně je členem výboru,
jehož činnost řídí.
(2) Předseda je volen z řad členů Výboru. V kompetenci Výboru je v odůvodněných
případech Předsedu odvolat.
(3) Funkční období Předsedy je shodné s jeho funkčním obdobím jako člena Výboru.
(4) Do působnosti Předsedy patří:
a) zastupovat a jednat jménem ČASS ve vztahu k třetím osobám,
b) uskutečňování rozhodnutí Členské schůze a Výboru,
c) Předseda jedná samostatně. V písemném styku podepisuje za ČASS tak, že
k vytištěnému nebo nadepsanému názvu ČASS připojí svůj podpis,
d) Předseda může na základě plné moci pověřit jednáním jménem ČASS dalšího člena
Výboru. Ten jedná samostatně v rozsahu svého pověření.
Článek XIII
Zásady hospodaření ČASS
(1) Prostředky ČASS tvoří členské příspěvky, pokud o jejich placení rozhodne Členská
schůze, příspěvky, podpory a granty od samosprávných orgánů, půjčky, dotace, dary a
výnosy z případné vlastní činnosti.
(2) Při svém hospodaření je ČASS povinen řídit se obecně závaznými právními předpisy a
těmito stanovami. Vždy je povinen při hospodaření s majetkem postupovat s péčí řádného
hospodáře.
(3) Majetek ČASS tvoří hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
(4) Za účelem ochrany svého majetku a zájmů členů může Výbor uzavírat příslušné pojistné
smlouvy, pokud by pojištění nebyla již uzavřena ve prospěch ČASS v rámci pojistných
smluv ČUS a ČOV.
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Článek XIV
Zánik ČASS
(1) ČASS zaniká:
a) rozpuštěním, rozhodne-li o tom Členská schůze způsobem podle čl. IX, odst. 7,
b) sloučením s jiným sdružením nebo svazem,
c) rozhodnutím příslušného státního orgánu.
(2) Majetek ČASS, který v případě jeho nevyužití k účelu určenému při poskytnutí nepodléhá
vrácení poskytovateli, bude v případě zániku vypořádán tak, aby byl i nadále využitelný
pro sport psích spřežení. Přednostně bude poskytnut právnickým osobám – Klubům
sdružujícím osoby provozující sport psích spřežení a registrovaným jednotlivými OS
ČUS. Každému Klubu, jenž je v době zániku ČASS registrován SSPS-ČASPS a zároveň
členem OS ČUS, bude převeden majetek v hodnotě určené jako podíl majetku ČASS,
snížený o hodnotu majetku určeného k vrácení poskytovateli a všech členů registrovaných
Klubů v době zániku ČASS, vynásobený počtem členů konkrétního Klubu. Majetek musí
být vypořádán nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy bylo rozhodnuto o zániku. Za
vypořádání podle tohoto ustanovení odpovídá Výbor.
Článek XV
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Na základě nového občanského zákona č. 89/2012 Sb. se ČASS stala ke dni 1.1.2014
spolkem, a to včetně - od téhož data - jeho zápisu v soudním rejstříku.
(2) Tyto stanovy ČASS, také pod vlivem občanského zákona č. 89/2012 Sb., byly schváleny
členskou schůzí konanou dne 6.6.2015, když tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti
pak dnem zápisu v soudním spolkovém rejstříku, resp. uložením do sbírky listin u
Městského soudu v Praze spis. zn. L 19350.
(3) Výroční schůze zmocňuje předsedu ČASS provést v jeho kompetenci administrativně
formální úpravy ve schválených stanovách ČASS, které však nesmějí měnit jejich věcný
charakter. Na základě případné výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může
předseda ČASS ve své kompetenci odstraňovat všechny soudem vytčené případné vady
stanov k dosažení jejich souladu s platnou a účinnou právní úpravou.
(4) V případě, že stanovy ČASS některé spolkové záležitosti výslovně neupravují, řídí se tyto
občanským zákonem a obecně závaznými právními předpisy. Výbor, jakožto výkonný
orgán ČASS může vydávat příslušné prováděcí interní předpisy.

Předseda ČASS
Martin Vrtěl
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