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Stanovy CANTES z.s. 
  

Kapitola I. 

Název, sídlo, právní postavení, působnost, popis 

 

1. CANTES z.s. (zapsaný spolek) je dobrovolným sdružením transformující se z původního CANTES o.s. 

(občanského sdružení vzniklého podle zákona č.83/1990 o sdružování občanů). Dle zákona č. 89/2012 Sb. o 

se mění z  o.s. (občanského sdružení) na z.s. (zapsaný spolek) viz § 3045. Má právní subjektivitu a může 

svým jménem zakládat, měnit či rušit právní vztahy. 

 

2. Sídlo CANTES z.s.  : U Trojice 570, 530 06 Pardubice 

 

3. CANTES z.s. působí zejména na území České republiky. Může spolupracovat v oblasti canisterapie i 

s organizacemi a jednotlivci v zahraničí.    

 

4. CANTES z.s. je následnickou organizací CANTES o.s., a vzniká zapsáním do registru spolků. 

 

5. CANTES z.s. je hlavní spolek, který tvoří canisterapeutické skupiny – z.p.s. (zapsané pobočné spolky) 

    Příklad názvu skupiny : CANTES NázevMěstaKraje z.p.s. 

 

6. Doplňující dokument těchto stanov je Závazné směrnice CANTES z.s. (dále ZS).  

 

7. Skupiny jako organizační jednotky CANTES z.s. (z.p.s.-zapsaný pobočný spolek) si vytváří své 

Doplňující směrnice (DS), které nesmí být v rozporu se stanovami CANTES z.s. a ZS 

 

 

Kapitola II. 

Účel a poslání 

 

1. CANTES, z.s. je dobrovolná zájmová organizace, sledující základní cíl jako rozvoj a zvyšování úrovně 

canisterapie a její využití (domovy důchodců, domovy dětí, ÚSP, LDN, školy, nemocnice, rodiny 

s postiženými a další zařízení, kde jsou nemocní, staří, opuštění, psychicky, fyzicky i jinak postižení). 

2. Zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí. 

 

3. Zprostředkovává rozšiřování odborných, vědeckých a výzkumných  poznatků v canisterapii, zejména 

v oblastech vzdělání, supervize, metodiky a etiky. 

 

4. Reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů u veřejnosti. 

 

5. Spolupracuje se všemi organizacemi a sdruženími s obdobným zaměřením. 

 

6. Využívá odborných poznatků ze zahraničí a dalších organizací zabývajících se touto činností. 

 

7. Canisterapeutické výkony jsou prováděny bez nároku na mzdu či honorář a pouze v osobním volnu 

canisterapeutického týmu (vyškolený člen CANTES z.s. a jeho pes splňující požadavky k canisterapeutické 

činnosti.  

8. Poskytuje také konzultace a poradenství v oblasti canisterapie, pomáhá s přípravou na canisterapii, 

pomáhá i při samotných výkonech canisterapie, dále pomáhá s výchovou, výcvikem budoucích i současných 

canisterapeutických psů. 

9. Umožňuje zájemcům o canisterapii zúčastňovat se školení, seminářů, přednášek a podobných akcí 

zaměřených na canisterapii a věci s tím spojené. Pořádá také zkoušky o způsobilosti psa a psovoda 

k výkonům canisterapie.  
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Kapitola III. 

Členství, poplatky, práva, povinnosti a zánik členství 

 

1. Členství řádné a čestné 

 

a) řádným členem CANTES z.s. se může stát každá (fyzická i právnická osoba) se zájmem o canisterapii a 

souhlasí se stanovami a podmínkami pro členství v CANTES z.s. Řádné členství vzniká na základě podání 

přihlášky do CANTES z.s. a zaplacením členských příspěvků. 

 

b) čestné členství je oceněním zásluh o rozvoj canisterapie. Je přidělováno a odnímáno Výkonným výborem.    

Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. 

 

c) členství řádné lze z vážných důvodů přerušit – řešeno v ZS:  z vážných důvodů, které nedovolují 

vykonávat canisterapii jako dlouhodobá nemoc – zranění psa, úhyn psa a další závažné příčiny, stejně jako u 

člena z   rodinných důvodů, pracovního vytížení apod. je možné přerušit členství na  dohodnutou dobu 

s vedoucím skupiny. Je-li doba přerušení jeden rok a více,  musí pes splnit opět canisterapeutickou zkoušku. 

Po dobu přerušení členství  neplatí člen členské příspěvky, ale má-li zaplacené příspěvky, tak se nevrací. 

 

d) členství je možné v kterékoli skupině (ZPS CANTES)  bez ohledu na bydliště či místo výkonů 

canisterapie člena. Členství je možno změnit max 1x za rok, členské příspěvky již zaplacené se nevrací. 

 

2. Práva členů 

 

a) volit a být volen do orgánů CANTES z.s., volen a volit může jen člen starší 18 let. 

b) podávat návrhy a doporučení všem orgánům sdružení. 

c) užívat majetek, kterým sdružení disponuje. 

d) účastnit se akcí pořádaných sdružením  

e) člen mladší 18 roků smí vykonávat canisterapii tehdy, kdy jeho rodiče nebo právní zástupce se písemně 

zaváží, že za tohoto mladého člena berou  zodpovědnost. Tento canisterapeutický tým potom pracuje pod 

dohledem jiného týmu. 

f) být informován o činnosti sdružení 

g)  možnost požádat o přerušení členství při udání závažných důvodů 

h) písemně potvrdit souhlas se stanovami CANTES z.s. a ZS  CANTES z.s.  

i) člen má právo být seznámen se stanovami i ZS a smí požadovat vysvětlení jejich obsahu. 

 

3. Povinnosti členů 

 

a) dodržovat a plnit stanovy a i rozhodnutí příslušných orgánů  

b) platit řádně a včas členské příspěvky – termín a výše je určen v ZS 

c) účastnit se 1x ročně povinného školení, vykonávat řádně funkce, do kterých byli zvoleni – náplň je v ZS 

d) přispívat k naplňování cílů sdružení a čestně jednat v rámci i mimo jeho rámec 

e) řídit se příslušnými směrnicemi skupiny 

f) usnesení ČS a ostatních řídících orgánů jsou závazná a jsou jako součást stanov. Jsou zapracována do ZS   

CANTES z.s. Porušování těchto směrnic je hodnoceno jako přímé porušování stanov. 

g) člen nesmí svým jednáním a chováním poškozovat dobré jméno CANTES z.s. a jejich členů 

h) canisterapeutický pes člena musí být pojištěn na odpovědnost za způsobenou škodu 

 

4. Zánik členství 

a) smrtí fyzické osoby, nebo zánikem právnické osoby  

b) dobrovolným vystoupením člena 



 

3 

 

c) vyloučením člena pro hrubé porušení stanov, ZS, DS skupin. Vylučuje Výkonný výbor CANTES z.s. na 

návrh vedoucího skupiny. 

d) nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu (možno po dohodě s vedoucím skupiny 

odložit) 

 

 

 

 

Kapitola IV. 

Orgány a dokumenty CANTES z.s.  

 

 

1. Orgány  CANTES z.s.  (seřazeny od nejvyššího) : 

   A) Členská schůze   (ČS)  - nejvyšší orgán 

   B) Výkonný výbor        (VV)  

   C) Předsednictvo VV    (PVV) 

   D) Kontrolní komise      (KK)  případně jen revizor (do 200 členů) 

   E)  Canisterapeutické skupiny - CANTES XXXXX z.p.s.     (ZPS)  

 

  Dokumenty CANTES z.s.  :   

a) Stanovy CANTES z.s 

b) ZS - Závazné směrnice CANTES z.s 

c) DS - Doplňující směrnice skupin (z.p.s)  

 

b) ZS -Závazné směrnice CANTES z.s. jsou vnitřním dokumentem CANTES z.s. Zde jsou podrobně 

rozepsána ustanovení stanov (nesmí být pozměňována a být plně v duchu popisované části stanov a pro 

kontrolu schválená Výkonným výborem CANTES z.s.). Budou zde uvedená usnesení schůzí CANTES z.s. i 

s rozborem jejich částí projednaných na Valné hromadě. Usnesení všech řídících orgánů CANTES z.s. 

budou zapracovány do těchto směrnic a budou závazná pro všechny členy CANTES z.s. V těchto 

směrnicích nesmí docházet k porušování stanov a zákonů České republiky. 

 

2. Platnost hlasování zaručuje většina hlasů za přítomnosti nadpolovičního počtu členů orgánu s hlasovacím 

právem. Nesejdou-li se členové orgánu v předem stanovený a oficiálně oznámený čas, je takový orgán o 

hodinu později usnášeníschopný za minimálně 1/3 členů orgánu. Je možno se však zúčastnit schůzek i 

hlasování orgánů CANTES z.s. i vzdáleně pomocí SMS nebo elektronické pošty (e-mail), eventuelně online 

přes Internet (Skype, Youtube, telekonference aj). Oprávněnost hlasování a totožnost člena potvrdí jejich 

vedoucí skupin (ZPS) nebo předsedající na základě informací o kontaktech členů. Takováto účast i 

hlasování je považováno, jako kdyby byl člen přítomen.    

 

3. V případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas toho, kdo orgán řídí. 

 

4. Kooptování člena do VV nebo KK musí schválit nejbližší ČS, jinak pozbývá platnost. 
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Kapitola V. 

Členská schůze CANTES z.s.(ČS) 

 

1. ČS je nejvyšším orgánem sdružení a nepřítomné členy může zastupovat vedoucí skupiny. ČS se svolává 

tehdy, požádá-li o svolání alespoň nadpoloviční většina aktivní členské základny nebo VV nebo 3 vedoucí 

ZPS, musí VV svolat ČS  do 40 dnů. V období mezi ČS řídí organizaci VV. Před svoláním schůze musí být 

všichni obeznámeni s programem. 

 

2. Činnost ČS :    
-volí VV a KK 

-schvaluje výši členských příspěvků 

-schvaluje zprávu KK 

-řeší jiné problémy dle návrhů 

 

3. ČS rozhoduje o ostatních otázkách, které si vyhradí.  

 

 

Kapitola VI. 

Výkonný výbor CANTES z.s. (VV)  

 

1. VV tvoří předseda, výkonný místopředseda, pokladník a vedoucí ZPS 

  a) VV má Předsednictvo – předseda, výkonný místopředseda a pokladník 

  b) VV koordinuje a řídí činnost sdružení v období, kdy ČS nezasedá o všech věcech spolku, vyjma věcí   

       spadajících do kompetence jiných orgánů. Rozhodnutí o věcech v působnosti ČS  musí přijímat     

       nadpoloviční většinou a předložit nejbližší ČS  ke schválení, jinak pozbývá platnosti. 

 

2. VV odpovídá ČS za správu majetku spolku a nakládání s prostředky. 

 

3. VV je volen na dobu 3 let. Předseda a výkonný místopředseda samostatně zastupují sdružení navenek.  

Předseda řídí a svolává VV. Předsednictvo rozhoduje o neodkladných věcech v době, kdy VV nezasedá. 

V nutných případech zastupuje předsedu výkonný místopředseda, případně určený člen výboru. Oprávnění 

jednat jménem CANTES z.s. ve všech věcech mohou předseda a výkonný místopředseda samostatně jako 

statutární orgán. 

 

4. VV schvaluje změny stanov na návrh Předsednictva VV CANTES z.s. 

VV projednává, schvaluje a doplňuje vnitřní směrnice pro činnost a hospodaření CANTES z.s. Tato 

směrnice rozpracovává podrobněji činnost a hospodaření CANTES z.s. VV je povinen dodržovat obecně 

závazné právní předpisy a stanovy CANTES z.s. 

 

5. VV uděluje canisterapeutickým skupinám CANTES z.s. (organizačním jednotkám- ZPS) právní 

subjektivitu. 

 

6. VV projednává a schvaluje statutární orgán skupin (ZPS), který je členy skupiny zvolen do funkce 

vedoucího ZPS CANTES z.s. Statutární orgán ZPS rozhoduje a jedná pouze v rozsahu činnosti ZPS, za 

kterou byl zvolen. 
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Kapitola VII. 

Předsednictvo VV CANTES z.s. 

 

1. Předsednictvo VV tvoří předseda, výkonný místopředseda a pokladník  

 

2. Předsednictvo jedná a rozhoduje mezi schůzemi VV. Je svoláváno dle potřeby, minimálně 1x měsíčně.   

 

3. Statutární orgán CANTES z.s. jsou PŘEDSEDA a VÝKONNÝ MÍSTOPŘEDSEDA CANTES z.s.  

Mohou jednat samostatně jménem CANTES z.s. ve všech věcech. Statutární zástupci sdružení se prokazují 

dokladem, který je jim vystavován na dobu výkonu funkce. 

 

4. Předsednictvo navrhuje VV CANTES z.s. změny ve stanovách. 

 

 

Kapitola VIII. 

Kontrolní komise CANTES z.s. 

 

1. KK je tříčlenná a je volená na 3 roky. Do 200 členů může být pouze revizor. Členství v komisi je 

neslučitelné s členstvím ve VV. Pověřený člen KK / revizor má právo zúčastnit se jednání VV s hlasem 

poradním. 

 

2. KK pravidelně kontroluje hospodaření sdružení a informuje o jeho stavu ČS a na požádání i VV. Plní 

funkci rozhodce ve sporech mezi členy sdružení a jejich orgánů a členy navzájem. 

 

 

Kapitola IX. 

Canisterapeutické skupiny CANTES z.s. (ZPS) 

 

1. Canisterapeutické skupiny (ZPS) si volí své zástupce –  vedoucí skupiny – jako členy do VV. ZPS musí 

mít alespoň 3 aktivní členy. Skupiny si vytvoří vnitřní doplňující směrnice pro činnost (DS), které jsou 

podrobně rozpracovány. Nesmí být v rozporu s obecně závaznými a právními předpisy a se stanovami. 

Vnitřní směrnice skupin projednává a schvaluje VV CANTES z.s.  

 

2. Skupina (organizační jednotka) může žádat VV CANTES z.s. o udělení právní subjektivity. Kladným 

rozhodnutím VV CANTES z.s. udělit právní subjektivitu je ZPS (skupině-org. jednotce) předán dokument o 

rozhodnutí VV.  

 

3. ZPS (skupinu-org. jednotku) zastupuje jako statutární pracovník zvolený členy ZPS – např. vedoucí 

skupiny. Nezastupuje však statutární zástupce CANTES o.s. (předsedu a místopředsedu). Při ukončení 

činnosti ZPS přechází majetek skupiny po vyrovnání všech závazků vzniklých v době činnosti této ZPS 

(org. jednotky), na CANTES z.s. Za majetek a hospodaření ručí vedoucí skupiny. 

 

4. ZPS hospodaří samostatně a mohou získávat prostředky finanční i nefinanční pro pokrytí svých nákladů a 

nákladů členů na canisterapii a jejich psy. Prostředky od sponzorů, grantů aj., rozděluje mezi členy 

spravedlivě a dle možností sponzorských a grantových smluv vedoucí ZPS.   

Canisterapii členové však vykonávají zdarma, ve svém volném čase. Mohou si však žádat přiměřené 

náklady na dopravu do zařízení, kde canisterapii provozuje. Může se i sepsat dohoda o provedení práce, kde 

ale mohou být proplaceny pouze náklady za dopravu či cestovné do zařízení a zpět, kde provádí canisterapii. 

  

5. ZPS nesmí ve svém hospodaření vytvářet pasiva. To znamená, že nesmí mít žádné dluhy, také si nesmí 

brát žádné půjčky, zastavovat či jinak blokovat majetek ZPS. Při porušení je odpovědný vedoucí ZPS, 

případně pověřený zástupce, který toto způsobil, a je povinen to uhradit a napravit jako fyzická osoba. 
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Kapitola X. 

Majetek a hospodaření CANTES z.s. 

 

1. Majetek CANTES z.s. tvoří : 

a) členské příspěvky 

b) sponzorské dary 

c) dotace a jiné majetkové podstaty 

d) dědictví 

 

2. CANTES z.s. může v souladu s příslušnými právními předpisy spravovat též majetek, který mu byl 

odevzdán do trvalého nebo dočasného užívání. 

 

3. Členské příspěvky za příslušný kalendářní rok hradí členové nejpozději do 15. února běžného roku 

z důvodu podávání žádostí o dotace a granty na úřady. V odůvodněných případech může VV odložit 

zaplacení členského příspěvku. Nový člen zaplatí příspěvek s podáním přihlášky do sdružení CANTES z.s. 

 

4. Majetek spravuje VV. Opatření finanční povahy je oprávněn činit předseda, místopředseda a osoby 

pověřené VV. 

 

5. CANTES z.s. ani jeho org. jednotky-pobočné spolky (ZPS) nesmějí hospodařit tak, aby vznikaly jakákoli 

pasiva. Nesmějí zatížit organizaci půjčkami, majetkovými zástavami a nevytvořit žádné dluhy. Při porušení 

dluh a pasiva musí vyrovnat jako fyzická osoba ten, jehož rozhodnutí toto způsobilo.  

 

 

Kapitola XI. 

Zánik sdružení CANTES z.s. 

 

O zániku sdružení CANTES z.s. rozhoduje na návrh členů a usnesení ČS VV. Současně VV rozhoduje o 

likvidaci majetku a vypořádání závazků dle usnesení ČS. 

  

 

Kapitola XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.  

Znění stanov bylo projednáno s VV Cantes z.s., vedoucí skupin (ZPS) měli stanovy k projednání s dalšími 

členy. Schváleno a zapsáno dne 15.2.2015.                                

 

Registrováno v rejstříku spolků ve Sbírce listin u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou : 

L 6530/SL1/KSHK 

 

 

 

Zapsal :  Dohnal Libor                                            

(výkonný místopředseda Cantes z.s) 

Tento dokument je též elektronicky podepsán schválenou certifikační autoritou. 
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