STANOVY
EQUIT&T z.s.
__________________________________________________________________________
I.
Základní ustanovení
Spolek s názvem EQUIT&T z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů
- příznivců koní, jejich chovu, jakož i jezdeckého sportu.
Sídlem spolku je Peklo 3, 257 89 Heřmaničky.
II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
Hlavním předmětem činnosti spolku a jejím cílem je organizování a provozování jezdeckého
sportu ve všech disciplínách, a to na profesionální i amatérské úrovni, realizace volnočasových
aktivit dětí a mládeže, chov a výcvik koní a veškeré činnosti s tím spojené.
Cíle činností spolku:
1. vzdělávání jezdců a majitelů koní, osobní rozvoj pomocí koní (pro děti, dospělé, páry a
rodiny),
2. organizace jezdeckých výcviků,
3. zvýšení bezpečnosti práce s koňmi pomocí vzdělávání koní i lidí – organizace a
pořádání kurzů,
4. provozování jezdeckého sportu na všech úrovních, trénink koní, realizace
volnočasových aktivit, chov koní,
5. organizace soutěží, seminářů, soustředění a kurzů v oblasti jezdectví a v souvislosti
s chovem koní.
Spolek může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Za tímto účelem může spolek zakládat
obchodní nebo jiné společnosti, nebo družstva, případně se účastnit na jejich činnosti. Vedlejší
činnost spolku může spočívat rovněž v organizování odborných a vzdělávacích akcí a
vykonávání nakladatelské a vydavatelské činnosti stejně jako v provádění další hospodářské
činnosti (např. zprostředkování reklamy v rámci svých aktivit, pronajímání nebytových prostor
apod.)
III
Práva a povinnosti členů
2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonným výborem
spolku. Přihlášku může podat osoba starší 18 let, v případě zájemců o členství z řad dětí
a mládeže podává a podepisuje přihlášku zákonný zástupce (rodič). Členem spolku může
být i právnická osoba. Výkonný výbor je povinen přihlášku projednat a rozhodnout o ní do
jednoho měsíce ode dne jejího doručení. Podáním přihlášky vyjadřuje žadatel o členství
svůj souhlas se stanovami a s posláním a cíli spolku.

3. Každý člen má právo podílet se dle svých možností na činnosti spolku, na prosazování
jeho zájmů a důstojně jej reprezentovat.
4. Každý člen má povinnost platit pravidelně roční členské příspěvky. Výši členských
příspěvků stanovuje výkonný výbor.
5. Členství ve spolku může být ukončeno oznámením člena o ukončení členství, které se
doručuje spolku, vyloučením výkonným výborem pro neplnění členských povinností,
vyloučením výkonným výborem pro hrubé nebo opakované porušení bezpečnostních a
dalších pravidel, úmrtím člena.
IV.
Orgány spolku
Orgány jsou:
1. Valná hromada jako orgán nejvyšší
2. Výkonný výbor jako statutární orgán
3. Kontrolní komise jako kontrolní orgán
1. Valná hromada
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu tvoří všichni členové
spolku.
(2) Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle spolku.
(4) Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání
valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 14 dní před konáním zasedání valné
hromady.
(5) Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů
spolku.
(6) Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
(7) Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či
rozdělení,
b) rozhodování o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku; rozhodnutí
o změně sídla
c) určení hlavních směrů činnosti spolku,
d) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení
e) volit členy Výkonného výboru a odvolávat je
f) rozhodovat o tom, zda bude zřízena Kontrolní komise,

g) volit členy Kontrolní komise a odvolávat je.
(8) Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina
členů spolku . Ke schválení usnesení členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden (1) hlas.
(9) Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá výkonný výbor náhradní členskou schůzi
nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná
hromada je usnášeníschopná vždy.
2. Výkonný výbor
(1) Výkonný výbor je statutární orgán spolku a zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti
spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
(2) Výkonný výbor má 3 členy, kteří jsou voleni na funkční období pěti (5) let Valnou hromadou.
(3) Ze svého středu volí výkonný výbor předsedu a místopředsedu, které může také kdykoliv
odvolat. Předseda i místopředseda mohou ze své funkce odstoupit, a to písemným
oznámením
doručeným
spolku.
Funkce
zanikne
dnem,
který
na
žádost
předsedy/místopředsedy, schválí výkonný výbor, nebo uplynutím 14 dnů ode dne, ve kterém
bylo odstoupení spolku doručeno.
(4) Výkonný výbor zejména
a) organizuje a řídí sportovní a hospodářskou činnost spolku
b) připravuje podklady pro valnou hromadu, zejména zprávu o činnosti, rozpočet,
přehled o hospodaření a návrh hlavních směrů činnosti spolku
c) rozhoduje o přijetí členů, registraci jezdců a koní, vede evidenci členů a úhrad
členských příspěvků
d) zajišťuje spolupráci s orgány města a dalšími organizacemi
e) určuje výši členského příspěvku
f) schvaluje založení obchodních společností, nebo jiných společností či družstev,
jejichž společníkem, akcionářem nebo členem je spolek, jakož i formy a podmínky
jeho účasti na podnikání jiných právnických osob, pokud to připouštějí platné právní
předpisy.
(5) Předseda svolává Výkonný výbor dle potřeby. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li
přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je třeba souhlas nadpoloviční
většiny přítomných.
(5) Předseda jedná navenek jménem spolku. V případě nepřítomnosti jej zastupuje
místopředseda či další členové Výkonného výboru v plném rozsahu.
3. Kontrolní komise
(1) Kontrolní komise je nezávislým kontrolním orgánem spolku.

(2) Kontrolní komise má 3 členy. Ze svého středu volí Kontrolní komise svého předsedu.
Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce člena Výkonného výboru ani
funkce likvidátora.
(3) Funkční období členů kontrolní komise je pět (5) let.
(3) Kontrolní komise dohlíží, zda jsou náležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek
činnost v souladu se stanovami, vnitřními předpisy spolku a právními předpisy. Pokud
Kontrolní komise zjistí nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu Výkonný výbor
spolku a následně Valnou hromadu.
(4) Do působnosti Kontrolní komise náleží zejména:
a) kontrola hospodaření spolku
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými
ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů
(4) Členové Kontrolní komise mohou nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů Spolku
vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
V.
Způsoby hospodaření
1. Spolek může svým jménem nabývat práv a zavazovat se a má samostatnou majetkovou
zodpovědnost.
2. Vlastní hospodářská činnost spolku se řídí obecně platnými právními předpisy a výnosy
z ní slouží především k zajištění podmínek pro jeho činnost. Vlastní hospodářská činnost
není provozována za účelem vytváření zisku. Prostředky získané z vlastní hospodářské
činnosti se vždy vkládají zpět do činnosti spolku, a to buď jako provozní prostředky nebo
jako prostředky na zakoupení hmotného či nehmotného investičního majetku
3. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:
1.
2.
3.
4.
5.

členské příspěvky a další finanční dary
příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných organizací
státní příspěvky a dotace nebo dotace z fondů EU
příspěvky sponzorů
vlastní činnost související s chovem koní a výcvikem jezdců
VI.
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí konanou dne 30.9.2019.

