Jezdecký oddíl Střední školy chovu koní a
jezdectví Kladruby nad Labem
Stanovy
I.
Název Oddílu
1. Název Oddílu je: Jezdecký oddíl Střední školy chovu koní a jezdectví
Kladruby nad Labem, z. o.
Zkrácený název spolku je: JO SŠCHKJ (dále jen “Oddíl”)
2. Sídlem Oddílu je: Kladruby nad Labem 105, 533 14
3. Oddíl je založený podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
vytvořeným na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách, jehož práva
a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ”).

II.
Účel oddílu
Účelem Oddílu je rozvoj a propagace jezdeckého sportu, podpora výkonu sportovní
činnosti, její organizace, příprava reprezentace a vzdělávání v hipologické
problematice.

III.
Hlavní činnosti oddílu
1. Činnost oddílu směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného
zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a. organizování a účasti na soutěžích jezdeckého sportu ve všech
disciplínách, které se řídí pravidly ČJF a FEI, a to na profesionální,
amatérské i hobby úrovni;
b. přípravou a vzdělávání jezdců na všech úrovních výcviku (od začínajících
jezdců až po vrcholové sportovce) a organizování jezdeckých soustředění
a veřejných tréningů;
c. činnosti v chovu a výcviku koní a veškeré činnosti s tím spojené (např.
účast na chovatelských akcích a výstavách a jejich organizování);
d. vzdělávání veřejnosti v oblasti chovu koní a jezdeckého sportu a vedením
členů i veřejnosti k dodržování etických a mravních zásad ve vztahu ke
zvířatům.
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IV.
Členství v Oddílu
1. Členem Oddílu s hlasem rozhodujícím může být:
a. fyzická osoba starší 18 let
b. právnická osoba působící na území České Republiky
2. Členem Oddílu s hlasem poradním může být fyzická osoba mladší 18 let, u které
je vyžadován písemný souhlas zákonného zástupce
3. Členství v Oddílu je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky,
schválením Předsedou
4. Práva členů:
a.

podílet se dle svých schopností a dovedností na činnosti Oddílu;

b.

předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Oddílu;

c.

účastnit se jednání Členské schůze;

d.

člen s hlasem rozhodujícím má právo se podílet se na rozhodování
hlasováním na Členské schůzi a volit předsedu Oddílu;

5. Povinnosti členů
a.

dodržovat Stanovy Oddílu a plnit usnesení orgánů Oddílu

b.

aktivně se podílet na plnění cílů a účelu Oddílu a důstojně
reprezentovat Oddílu;

c.

jednat tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Oddílu a jeho zájmy;

d.

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;

e.

aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Oddílu a přispívat ke
zlepšení jejich práce;

6. Členství zaniká:
a.

na základě písemného oznámení adresované Předsedovi a je platné
dnem doručení tohoto oznámení;

b.

rozhodnutím Členské schůze o vyloučení;

c.

úmrtím člena - fyzické osoby;

d.

zánikem člena - právnické osoby;

e.

zánikem Oddílu.
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V.
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem Oddílu je schůze všech jeho členů - Členská schůze.
Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Oddílu,
zejména:
a. schvaluje stanovy Odílu a změny těchto stanov;
b. volí předsedu a odvolává́ jej;
c. rozhoduje o vyloučení členů;
d. rozhoduje

o

členství́

oddílu

v

mezinárodních

organizacích,

koalicích, kampaních a sportovních svazech;
e. rozhoduje o zániku Oddílu;
2. Členská schůze je složena ze všech členů Oddílu s hlasem rozhodujícím;
3. Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát ročně Předseda. Den, místo konání
a program zasedání oznámí členům Oddílu písemně nebo elektronickou formou
nejméně jeden měsíc před termínem Členské schůze;
4. Členská́ schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech
členů výboru s hlasem rozhodujícím. Každý́ člen s hlasem rozhodujícím má při
rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
1. Členové bez hlasu rozhodujícího se mohou účastnit zasedání Členské schůze,
jejich hlas je pouze poradní;
2. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí
pověřený člen Oddílu zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové́ přítomní
na zasedaní členské́ schůze.
3. Rozhodnutí Členské schůze je závazné pro všechny členy Sdružení;

VI.
Předseda
1. Předseda oddílu, který́ je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak
je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním oddílu. Za Oddíl
může jednat rovněž̌ předsedou zmocněný́ člen nebo zmocněný zaměstnanec
Oddílu;
2. Předseda dále zejména:
a. svolává zasedání Členské schůze v souladu s čl. 6, odst. 3 těchto stanov,
vede agendu Členské schůze a archivuje zápisy;
b. organizuje a řídí činnost Oddílu, vede řádně agendu celého Oddílu;
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VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tyto Stanovy Spolku byly schváleny Členskou schůzí Oddílu dne 23.1.2020 a
okamžikem schválení nabývají platnosti.

2.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních
ustanovení těchto Stanov.

3.

Přílohou stanov je ceník nákladů na akce JO SŠCHKJ, odsouhlasený SŠCHKJ
Kladruby nad Labem.

V Kladrubech nad Labem dne 20.1.2020

———————————
Petr Pazderka
předseda
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