Stanovy zapsaného spolku
„Appaloosa Horse Club
Czech Republic, z.s.“

Článek I.
Úvodní ustanovení
Název zapsaného spolku je „Appaloosa Horse Club Czech Republic z.s.“
Sídlo spolku: Karlovy Vary 36001, Bělehradská 2056/3A
IČ : 70106851,
www.appaloosa.cz
Článek II.
Právní postavení spolku
1.

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu o chov koní
plemene Appaloosa.

2.

Appaloosa Horse Club Czech Republic z.s. působí na celém území České republiky.
Článek III.
Cíle činnosti spolku

1.

Hlavním cílem činnosti spolku je chov koní plemene Appaloosa, který se řídí pravidly (Official
Handbook) Appaloosa Horse Club, Moscow/Idaho, USA, spolupracuje a je členem Appaloosa
Horse Club Europe.

2.

Rozvíjení a podpora jezdeckých, tréninkových a chovatelských záměrů.

3.

Organizování kursů, školení, seminářů, výjezdů, soutěží.

4.

Výcvik koní i jezdců.

5.

Vydávání informačních a prezenčních publikací a materiálů.
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6.

Vzájemná spolupráce s jezdeckými školami a kluby, neziskovými
podnikatelským sektorem, chovateli a trenéry u nás i v zahraničí.

organizacemi,

Článek IV.
Členství
1.

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 10-ti let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli spolku. Členství je buď řádné nebo čestné.

2.

Vznik členství:

Řádný člen

O přijetí za řádného člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
Řádné členství vzniká dnem přijetí za řádného člena.
Dokladem členství je potvrzení o členství vydané výborem.
3.

Zánik řádného členství:
Zánik členství se řídí Občanským zákoníkem, jde zejména o:
•
•
•
•
•
•

vystoupení člena z vlastní vůle – doručením oznámení o vystoupení člena výboru spolku
nezaplacením dvou po sobě splatných členských příspěvků
úmrtím člena
u právnické osoby jejím zrušením
zánikem spolku
vyloučení řádného člena

Řádný člen může být vyloučen rozhodnutím výboru spolku za porušování stanov spolku. Za
porušení stanov spolku se považuje zejména nezaplacení členského příspěvku ve lhůtě
stanovené výborem.
Člen může být vyloučen rovněž za nečestné a nesportovní jednání uvnitř spolku i navenek, za
kruté zacházení se zvířaty či za jakékoliv další jednání neslučitelné s cíly spolku, jeho
stanovami a zájmy. Proti rozhodnutí o vyloučení se lze odvolat do patnácti dnů od jeho doručení
k valné hromadě prostřednictvím výboru Spolku. Písemné odvolání musí být podáno k poštovní
přepravě nejpozději patnáctý den lhůty.
O podaném odvolání s konečnou platností rozhodne členská schůze spolku.
Řádného člena nelze vyloučit, pokud od důvodu k jeho vyloučení uplynulo více jak pět let.
Pokud je řádný člen vyloučen z jiných důvodů než pro nezaplacení členského příspěvku, může
se o řádné členství ucházet až po uplynutí tří let od jeho vyloučení.
4.

Práva řádného člena:
• podílet se na činnosti spolku
• od 15- ti let volit
• od 18-ti let být volen do orgánů spolku.
• do 15- let věku za nezletilého řádného člena vykonává aktivní volební právo jeho
zákonný zástupce.
• obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
• užívat členských výhod
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5.

Povinnosti řádného člena:
• dodržovat stanovy spolku a respektovat rozhodnutí výboru spolku
• aktivně se podílet na plnění cílů spolku
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
• platit včas členské příspěvky
Čestný člen:

1.

Čestné členství se uděluje rozhodnutím členské schůze na časově neomezenou dobu a není s
ním spojena povinnost hradit členské příspěvky.

2.

Čestné členství vzniká přijetím tohoto členství čestným členem. Při jmenování přebírají tito
čestní členové jmenovací listinu čestného člena spolku. Čestné členství se uděluje zejména za
dlouhodobou a významnou podporu „Appaloosa Horse Club Czech Republic z.s.“, za
mimořádné sportovní a chovatelské úspěchy a další činnost významnou pro „Appaloosa Horse
Club Czech Republic z.s.“

3.

Čestný člen je oprávněn se účastnit všech akcí „Appaloosa Horse Club Czech Republic z.s.“
a užívat členských výhod poskytnutých spolkem (klubem).

4.

Zánik čestného členství
Zánik členství se řídí Občanským zákoníkem, jde zejména o:
• doručením písemného oznámení o vzdání se členství výboru spolku
• odebráním čestného členství členskou schůzí za nečestné a nesportovní jednání uvnitř

spolku klubu i navenek, za kruté zacházení se zvířaty či za jakékoliv další jednání
neslučitelné s cíli spolku, jeho stanovami a zájmy.
• úmrtím člena
• u právnické osoby jejím zrušením
• zánikem spolku

5.

Práva čestného člena:
• podílet se na činnosti spolku
• obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
• užívat členských výhod

6.

Povinnosti čestného člena:
• dodržovat stanovy spolku a respektovat rozhodnutí výboru spolku

7.

Spolek vede ve svém sídle neveřejný seznam řádných a čestných členů, do kterého mají právo
nahlížet všichni členové spolku.
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Orgány spolku jsou:

Článek V.
Orgány spolku

a) Členská schůze
b) Výbor spolku (presidium)
c) Kontrolní komise
Článek VI.
Členská schůze
1.

Je nejvyšším orgánem spolku rozhoduje o všech věcech týkajících se spolku vyjma těch, které
jsou výslovně svěřeny výboru spolku.

2.

Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3.

Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně.

4.

Členská schůze schvaluje:
• úkoly spolku pro příslušné období,
• výroční zprávu spolku,
• rozpočet spolku a výroční uzávěrku hospodaření,
• výši členských příspěvků a jejich splatnost.

5.

Členská schůze volí:
• členy výboru spolku
• členy kontrolní komise

6.

Členská schůze rozhoduje hlasováním o udělení či odebrání čestného členství.
a)
Jednání členské schůze zahajuje, ověří usnášení schopnost a vede předseda výboru,
v jeho nepřítomnosti pak místopředseda výboru.
b)
Členská schůze je schopná se usnášet za účasti většiny řádných členů spolku.
c)
Rozhodnutí členské schůze je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina
přítomných.

7. V případě, že není na jednání členské schůze 15 minut po plánovaném termínu zahájení přítomna
nadpoloviční většina členů ApHCCZ s právem hlasovat, předsedající jednání ukončí a rozhodne:
a) o svolání náhradní členské schůze po 30 minutách od plánovaného termínu nebo,
b) o svolání členské schůze v jiném termínu,
c) náhradní členská schůze je usnášeníschopná v libovolném počtu přítomných členů
ApHCCZ, přičemž musí vždy dodržovat původně stanovený program. Je-li v programu fúze
nebo zrušení zapsaného spolku a není-li řádná členská chůze ApHCCZ usnášeníschopná, musí
být jednání členské schůze ApHCCZ být vždy svoláno v jiném termínu.
Zvláštní ustanovení týkající se HLASOVÁNÍ PER-ROLLAM:
1. V případě nebezpečí z prodlení může Členská schůze ApHCCZ rozhodovat hlasováním „per
rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam” zašle prezident
ApHCCZ ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno
souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny
všech členů ApHCCZ. Rozhodnutí přijaté ”per rollam” podepisuje prezident. Na nejbližším
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zasedání jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam" od posledního
zasedání členské schůze.
2. Technicky hlasování per-rollam (odeslání hlasovacích dokumentů k hlasování, kompletaci
došlých hlasování, zpracování zápisu) zajišťuje prezidium ApHCCZ.
3. Ze zápisu musí být patrné, v jakém období hlasování probíhalo, co bylo předmětem hlasování,
kolik členů se k zaslanému hlasování vyjádřilo a jaká usnesení byla přijata.
4. Neodpoví-li člen ApHCCZ na výzvu v korespondenčním hlasováním stanoveným způsobem a
ve stanovené lhůtě, má se za to, že se hlasování neúčastnil.

Článek VII.
Výbor (presidium)
1.
2.
3.

Výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
Výbor volí ze svých řad předsedu (prezidenta) a místopředsedu (viceprezidenta)
Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 2x ročně.
Výbor zejména:
a) má právo rozhodovat o činnosti spolku a koordinovat ji
b) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze
c) rozhoduje o přijetí či vyloučení řádných členů spolku

4.

5.
6.
7.
8.

Předseda a místopředseda výboru zastupují spolek, jednají jeho jménem a reprezentují spolek ve
styku s ostatním subjekty. Předseda a místopředseda výboru jednají pouze spolu nebo mohou
také písemně pověřit jinou osobu o zastoupení při jednání.
Zajištění činnosti spolku může výbor zřídit kancelář spolku.
Výbor je nejméně tříčlenný a je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
výboru.
Funkční období je dvouleté. Po uplynutí funkčního období výbor plní své funkce až do zvolení
nových orgánů spolku
Start na sportovních akcích spolku může být omezen rozhodnutím výboru pouze pro řádné
členy se zaplacenými členskými příspěvky.
Článek VIII.
Kontrolní komise

1.
2.
3.

4.
5.

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
Kontrolní komise má 3 členy.
Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na zjištěné
nedostatky a podává návrhy na jejich nápravu. Kontrolu provádí dle potřeby, nejméně však 1x
ročně.
Pro zasedání členské schůze vypracovává Kontrolní komise zprávu o výsledcích revizí a
kontrolní činnosti.
Funkční období je dvouleté.
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