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STANOVY 

Jezdecký klub Mladá Vožice, z.s. 

 

I. 

Název a sídlo Spolku 

 

1. Název spolku je: Jezdecký klub  Mladá Vožice, z.s. 

2. Sídlem spolku je: Noskov 10, 391 43 Mladá Vožice 

3. Spolek je samostatnou, nepolitickou organizací přičemž svoji dobrovolnou níže popsanou 

činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky 

4. Členská schůze Spolku přijala zejména v souladu s OZ toto nové znění stanov pro dříve 

Jezdecký klub, o. s. IČ. 708 93 748 registrovaný Ministerstvem vnitra ČR dne……………….. 

 

II. 

Účel Spolku 

 

Účelem Spolku je organizování, provozování a propagace jezdeckého sportu  a chovu koní. 

 

III. 

Hlavní činnosti Spolku 

 

1. Sdružování lidí, kteří mají rádi koně a vyznávají jezdecký sport 

2. Organizace jezdeckých závodů,  jezdeckých dnů, hobby akcí a chovatelských akcí 

3. Účast na jezdeckých závodech a chovatelských akcích 

4. Příprava jezdců a koní pro sportovní a rekreační účely, jezdeckou turistiku a další volnočasové 

aktivity s využitím koní. 

5. Propagace a reprezentace jezdeckého sportu 

6. Podpora zájmu mládeže o jezdecký sport 

7. Pořádání zájezdů na jezdecké soutěže a chovatelské akce organizované v tuzemsku a 

v zahraničí 

8. Udržování kontaktů s organizacemi s podobným zaměřením činností, spolupráce s ČJF 

9. Koordinovat, prosazovat a hájit zájmy jednotlivých členů Spolku 

10. Zajišťovat rozvoj a údržbu zařízení potřebné pro činnost Spolku a to pomocí získávání dotací 

nebo sponzorských darů 

11. Vydávání informačních a propagačních materiálů o činnosti Spolku 

12. Vedení členů a veřejnosti k dodržování etických a mravních zásad  

 

IV. 

Členství ve Spolku 

 

1. Členem Spolku se může stát každá fyzická nebo právnická osoba,  která souhlasí s posláním, 

stanovami a pravidly Spolku, má zájem v jejich duchu aktivně působit, zaplatí členské příspěvky a 

splní podmínky stanovené těmito stanovami. 

2. Členství ve Spolku je rozděleno takto: 
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2.1. řádný člen, fyzická osoba starší 18 let. Hlas rozhodující. 

2.2.  řádný člen, právnická osoba  působící na území České republiky. Hlas rozhodující. 

2.3. řádný člen, fyzická osoba mladší 18 let. Hlas poradní. U těchto osob je vyžadován písemný 

souhlas zákonného zástupce 

2.4. čestný člen  

Čestným členem mohou být jmenovány osoby, které se různým způsobem podílejí na 

činnosti Spolku. Čestné členství uděluje Předseda Spolku. Čestní členové neplatí členské 

příspěvky. Hlas poradní. 

3. Členství ve Spolku je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky, schválením Členskou 

schůzí a uhrazením členského příspěvku ve lhůtě a výši stanovené v zápise Členské schůze 

4. Práva členů 

4.1. účastnit se veškeré činnosti spolku jednání Členské schůze, volit orgány Spolku a být volen do 

těchto orgánů 

4.2. řádný člen má právo podávat návrhy, náměty a připomínky k činnosti Spolku 

4.3. každý člen má právo na informace o činnosti a hospodaření Spolku 

5. Povinnosti členů 

5.1. dodržovat Stanovy a všechny vnitřní směrnice Spolku a plnit usnesení orgánů Spolku 

5.2. aktivně se podílet na plnění cílů a účelu Spolku a důstojně reprezentovat Spolek 

5.3. jednat tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Spolku a jeho zájmy 

5.4. dodržovat “FEI kodex chování“ a “FEI etický kodex“ a vyvarovat se jakéhokoli jednání 

vedoucího k postavení sportovních či ekonomických ambicí nad zdraví či bezpečnost koně a 

jezdce 

5.5. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a 

usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku 

5.6. chránit majetek Spolku a pečovat o něj (vlastní i půjčený) 

5.7. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, 

pravidelně se informovat o dění ve Spolku 

6. Členství zaniká 

6.1. dobrovolným vystoupením člena, na základě písemného oznámení adresované  Předsedovi a 

je platné dnem doručení tohoto oznámení 

6.2. rozhodnutím Členské schůze o vyloučení 

6.3. neplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě 

6.4. úmrtím člena – fyzické osoby, zánikem - právnické osoby 

6.5. zánikem Spolku 

7. Seznam členů 

7.1. Spolek vede seznam členů.  

7.2. Zápis a výmazy v seznamu členů  provádí  Předseda při vzniku a zániku členství a dále při 

jakékoliv změně podstatných údajů. 

7.3. Seznam členů je uveřejněn na webových stránkách Spolku. Podáním přihlášky dle čl. IV bodu 

3 Stanov člen Spolku vyjadřuje souhlas se zveřejněním seznamu členů. 

8. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku 
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V. 

Orgány spolku 

 

1. Organizační strukturu Spolku tvoří: 

• Členská schůze – nejvyšší orgán 

• Rada 

 

2. Funkční období volených orgánů je pět let.  Členství ve volených orgánech zaniká zánikem 

členství ve Spolku dle čl. IV. bodu  6 , uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena 

voleného orgánu Členskou schůzí. 

 

VI. 

Členská schůze 

 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech jeho členů – ČLENSKÁ SCHŮZE 

ČLENSKÁ SCHŮZE ROZHODUJE O VŠECH DŮLEŽITÝCH VĚCECH TÝKAJÍCÍCH SE SPOLKU A TO 

ZEJMÉNA: 

1.1. schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov 

1.2. volí Radu a odvolává ji 

1.3. určuje a schvaluje strategický plán Spolku a jeho cíle na příští období 

1.4. rozhoduje o výši členského příspěvku 

1.5. rozhoduje o přijímání a vyloučení  členů 

1.6. rozhoduje o členství Spolku v koalicích, kampaních a sportovních svazech 

1.7. rozhoduje o provozování kanceláře Spolku  

1.8. rozhoduje o zániku Spolku 

1.9. rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu Spolku 

2. Členská schůze je složena ze všech členů Spolku s hlasem rozhodujícím 

3. Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát ročně Předseda. Den, místo konání a program 

zasedání oznámí členům Spolku písemně nebo elektronickou formou nejméně 7 dní před 

termínem Členské schůze 

4. Zasedání Členské schůze může být blíže upraveno Řádem Členské schůze 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů Spolku 

s hlasem rozhodujícím. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku 

s hlasem rozhodujícím, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen s hlasem 

rozhodujícím má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.  Není –li Členská schůze 

schopna se usnášet, svolá Předseda Spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne 

konání, tato opakovaná Členská schůze je usnášeníschopná  bez ohledu na počet přítomných 

členů 

6. Členové bez hlasu rozhodujícího se mohou účastnit zasedání Členské schůze, jejich hlas je pouze 

poradní 

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání Členské schůze pořizuje Členskou schůzí pověřený člen 

spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomni na zasedání Členské schůze 

8. Rozhodnutí Členské schůze je závazné pro všechny členy Spolku 
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VII. Rada 

 

1. Rada je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy Rady a tvoří ho Předseda, Místopředseda a 

Hospodář. 

2. Členy Rady  volí a odvolává Členská schůze 

3. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady je Předseda Spolku povinen do 60 dnů 

svolat Členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady 

4. Rada provádí usnesení Členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou 

vyhrazeny Členské schůzi. O své činnosti předkládá Rada zprávy Členské schůzi. 

5. Schůzi Rady svolává Předseda. Rada je usnášeníschopná za přítomnosti Předsedy a alespoň 

poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny členů Rady. Při rovnosti hlasů 

je rozhodujíc hlas Předsedy. 

6. Z jednání Rady se pořizuje zápis, který podepisují Předseda a další člen Rady 

 

VIII. 

Předseda 

 

1. Předseda je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, 

zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic 

s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. Za Spolek může jednat rovněž Předsedou 

zmocněný člen Rady nebo zmocněný člen Spolku s hlasem rozhodujícím 

2. Předseda je volen  Členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá dnem volby 

3. Předseda a ostatní členové dle čl. VIII, bodu 1 májí nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů 

při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce 

4. Předseda dále zejména: 

4.1. svolává a řídí zasedání Členské schůze  a Rady v souladu s čl. VI, bodem 3 a čl. VII, odst. 5 

těchto stanov 

4.2. organizuje a řídí činnost Spolku 

4.3. přijímá, po předchozím projednání v Radě,  zaměstnance Spolku, ukončuje jejich pracovní 

poměr a rozhoduje o všech jejich pracovních záležitostech 

4.4. organizuje hospodářské a sponzorské aktivity s ostatními fyzickými i právnickými osobami 

 

IX. 

Místopředseda 

 

1. Zastupuje Předsedu v případě jeho nepřítomnosti. O svých rozhodnutí musí však následně 

informovat Předsedu a vyžádat si jeho souhlas 

2. Připravuje program Členské schůze, vede agendu Členské schůze, zpracovává a archivuje 

zápisy ze schůzí Rady a Členských schůzí 

3. Vede agendu Spolku – evidence brigádnických hodin, apod 
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X.  

Hospodář 

 

1. Administrativně odpovídá za přijaté a vydané finanční prostředky Spolku, vede evidenci 

majetku Spolku a zajišťuje plnění povinností Spolku jako daňového subjektu. Rada Spolku 

může pověřit zpracováním daňových podkladů osobu mimo spolek, která je v této činnosti 

způsobilá 

XI. 

Hospodaření spolku a vypořádání v případě zániku 

 

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z členských příspěvků, darů fyzických a 

právnických osob, ze státních příspěvků, dotací, nadačních grantů, z příjmů ze své činnosti a 

příspěvků za reklamní činnost na závodech 

2. Majetek Spolku, který bude získán z příspěvků, darů nebo dotací je majetkem Spolku jako 

celku. Majetek nebo finanční prostředky, který k činnosti spolku zapůjčí jednotlivý členové je 

stále v jejich majetku. Jejich příjem a vrácení eviduje Hospodář spolku.  

3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit 

k financování činností naplňujících poslání a cíle Spolku a k vytváření podmínek pro realizaci 

těchto činností 

4. O zrušení Spolku s likvidací, fúzí nebo rozdělení majetku rozhoduje Členská schůze. O 

naložení s likvidačním zůstatkem rozhoduje Členská schůze 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tyto Stanovy Spolku byly schváleny Členskou schůzí Spolku dne…………….. a okamžikem 

schválení nabývají platnosti. Účinnosti nabývají dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým 

soudem do sbírky listin spolkového rejstříku 

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či 

nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení 

těchto Stanov 

 

 


