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Ecola Equestrian,  z.s. 
 

Stanovy 
(plné znění k 7.5.2021) 

 
 

 
Čl.1 
Název  a sídlo Spolku 
 
Název spolku je: Ecola Equestrian, z. s.  (dále jen “Spolek”) 
Adresa sídla spolku:  Haklovy Dvory 2006, 370 05 České Budějovice 
 
 
Čl.2 
Statut Spolku 

• Spolek je samostatnou, nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v 
souladu s právními předpisy České Republiky, 

• Spolek 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,  

• Spolek sdružuje jednotlivé občany, zájemce, zájmové skupiny občanů, podnikatelské a jiné 
subjekty věnující se jezdeckému sportu a výcviku koní v zájmovou, dobrovolnou, nezávislou a 
sportovní organizaci na základě společného zájmu o jezdecký sport a výcvik koní , 

• Spolek realizuje svoji činnost prostřednictvím svých členů na celém území České republiky. 
 
 
Čl.3 
Účel  Spolku 
 
Hlavním účelem činnosti spolku je především zaměření na děti a mládež, podpora, organizování a 
provozování jezdeckého sportu ve všech disciplínách, včetně chovu a výcviku koní a to na profesionální i 
amatérské úrovni, realizace volnočasových aktivit, podpora činnosti přispívající k posilování zdravého 
způsobu života, rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě, zvířatům i společnosti a vzdělávání v hipologické 
problematice. 
 
 
Čl.4 
Hlavní předmět činnosti spolku 
 
Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v Čl. 3., coby společného zájmu jeho členů. 
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:  

 
• registrace členů a funkcionářů a vedení jejich evidence, 
• organizování vzdělávací činnosti spojené s rozšiřováním znalostí a vědomostí především dětí a 

mládeže v oblasti jezdectví, chovu a výcviku koní,  
• příprava a výcvik jezdců a koní pro sportovní a rekreační účely, 
• organizování a účast na soutěžích jezdeckého sportu ve všech disciplínách, které se řídí pravidly 

jezdeckých organizací zaštiťujících různá jezdecká odvětví a to na všech úrovních výcviku, 
• organizování jezdeckých dnů, závodů, soutěží, táborů pro děti a mládež a jiné aktivity spojené s 

jezdectvím, chovem koní, výcvikem koní a jezdců, 
• vzdělávání veřejnosti v oblasti chovu koní a jezdeckého sportu a vedení členů i veřejnosti k 

dodržování etických a mravních zásad ve vztahu ke zvířatům. 
• činnosti v chovu a výcviku koní a veškeré činnosti s tím spojené (např. účast na chovatelských 

akcích, soutěžích, výstavách a jejich organizování); 
• organizování akcí pro zájemce z řad veřejnosti jako formu aktivního odpočinku a relaxace, 
• podpora členů při účasti na soutěžích s mezinárodní účastí či v zahraničí 
• pořádání kulturních akcí. 

 
Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné 
činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.  
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Čl.5 
Členství ve Spolku  
 
Členem Spolku může být:  

• fyzická osoba starší 18 let 
• mládež do 18 let s písemným souhlasem svého zákonného zástupce (rozhodující  je datum 

31.12. roku, v němž bude tento věk dosažen).  
• právnická osoba působící na území České republiky . 

 
Členství ve Spolku je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky, schválením Výkonným výborem 
a uhrazením členského příspěvku za každý započatý kalendářní rok ve stanovené výši a lhůtě.   
Právnické osoby předloží s přihláškou stejnopis zápisu oprávněného orgánu, který obsahuje rozhodnutí o 
vstupu právnické osoby do Spolku. 
Seznam členů vede Výkonný výbor prostřednictvím pověřené osoby. Každý člen nebo zákonný zástupce 
nezletilého smí požádat o výpis ze seznamu členů. 
 
Práva členů spolku od 18 let:  

• být volen, navrhovat a volit členy Výkonného výboru, 
• být volen, navrhovat a volit členy Kontrolní komise, 
• projednávat a schvalovat vnitřní směrnice Spolku, 
• projednávat stanovy, 
• být informován o činnosti a hospodaření spolku, 
• účastnit se jednání Členské schůze, uplatňovat své návrhy a stanoviska, 
• podílet se na akcích a aktivitách Spolku, 
• předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku. 

 
Povinnosti členů 

• podílet se dle svých schopností a dovedností na činnosti Spolku, na plnění jeho účelu a předmětu 
činnosti, 

• dodržovat Stanovy a vnitřní směrnice Spolku a plnit usnesení orgánů Spolku, 
• důstojně reprezentovat Spolek a jednat tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Spolku a jeho 

zájmy, 
• dodržovat etické chování a vyvarovat se jakéhokoli jednání vedoucího k postavení sportovních či 

ekonomických ambicí nad zdraví či bezpečnost koně, 
• řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení 

orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku, 
• neprodleně informovat Výkonný výbor o změně údajů v evidenci členů,  
• chránit majetek Spolku a pečovat o něj, 
• aktivně a pravidelně se účastnit jednání Členské schůze Spolku. 

 
Členství zaniká: 

• nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě. Pro obnovení členství je v tomto případě 
postačující úhrada členského příspěvku nejpozději do konce daného kalendářního roku (bez 
povinnosti odevzdání nové písemné přihlášky) - pokud nebude členský příspěvek uhrazen ani do 
tohoto termínu, je toto posuzováno jako ukončení členství na vlastní žádost, 

• na základě písemného oznámení člena či zákonného zástupce nezletilého, adresovaného 
předsedovi Výkonného výboru. Datum zániku členství je platné ke dni doručení nebo k datu 
uvedeném v tomto oznámení, pokud následuje po dni doručení. Oznámení lze podat písemně 
nebo elektronicky formou dokumentu v příloze. 

• rozhodnutím Výkonného výboru o vyloučení na základě opakovaného či hrubého porušování 
Stanov či porušováním interních předpisů spolku, 

• úmrtím člena - fyzické osoby, 
• zánikem člena - právnické osoby, 
• zánikem Spolku. 

 
 
Čl.6 
Orgány Spolku  
 

1. Členská schůze - nejvyšší orgán  
2. Výkonný výbor – statutární orgán 
3. Kontrolní komise  
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1. Členská schůze 

a) nejvyšším orgánem Spolku je schůze jednotlivých členů Spolku  –  Členská schůze, která 
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku. Hlasovací právo mají všichni přítomní 
členové starší 18 let, právnická osoba je zastoupena statutárním orgánem s jedním hlasem, 

b) Členská schůze se koná nejméně jedenkrát ročně, nejpozději do 31.3., 
c) den, místo konání a program zasedání bude zveřejněn na webových stránkách a rozeslán 

nejméně 30 dní před termínem Členské schůze všem aktuálním členům spolku elektronickou 
formou, 

d) Členské schůze se účastní člen Spolku osobně, zastoupení na základě plné moci není možné, 
e) za nezletilého člena se může účastnit zákonný zástupce, pokud však není sám členem, má hlas 

poradní, 
f) Členská́ schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina členů 

Spolku starší 18 let.  Není-li nadpoloviční většina řádných členů přítomna, může se Členská 
schůze platně usnášet poté, co bylo doloženo, že všichni řádní členové byli  průkazně obesláni 
dle Čl.6, bodu 1c)   

g) Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů starších 18 let, každý 
člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů si jsou rovny,  

h) projednávání záležitosti, která́ nebyla zařazena do programu zasedání při ohlášení členské 
schůze, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů starších 18 let, 

i) z rozhodnutí přijatých na zasedání Členské schůze, pořizuje Členskou schůzí pověřený člen 
Spolku zápis, který svým podpisem ověřují dva členové́ Výkonného výboru přítomní na zasedaní. 
Zápis je zveřejněn na webových stránkách a rozeslán elektronicky na všechny aktuální členy 
Spolku, 

j) rozhodnutí Členské schůze je závazné pro všechny členy Spolku, 
k) odvolání Členské schůze musí být oznámeno nejpozději 7 dní před jejím termínem na webových 

stránkách a elektronickou formou na všechny aktuální členy Spolku, 
l) mimořádnou Členskou schůzi je Výkonný výbor povinen svolat, pokud o to požádá k rukám jeho 

předsedy elektronickou či písemnou formou minimálně 30% členů Spolku starší 18 let, 
m) mimořádná Členská schůze má stejné pravomoci jako řádná Členská schůze a je 

usnášeníschopná, pokud se jí účastní minimálně 70% členů Spolku starších 18 let. 
 
Do pravomoci Členské schůze patří:  

 volí a odvolává členy Výkonného výboru a Kontrolní komise (tajným hlasováním), 

 projednává stanovy 

 projednává výroční zprávu o hospodaření Spolku, 

 projednává a schvaluje finanční rozpočet a plán činnosti Spolku na následující období, 

 projednává a schvaluje návrhy, které nespadají do působnosti jiného orgánu Spolku, 

 rozhoduje o zániku Spolku. 
 
 
2. Výkonný výbor 
 

a) Výkonný výbor je statutárním orgánem Spolku, řídí a zabezpečuje jeho činnost a jedná jeho 
jménem. Je volen Členskou schůzí (tajným hlasováním) na období 5 let.  

b) Výkonný výbor je tříčlenný, jeho členové jsou: 

 Předseda 

 Místopředseda 

 Člen výboru 
c) v čele Výkonného výboru je předseda, který organizuje a řídí jeho činnost,  
d) předseda, místopředseda a člen výboru je volen Výkonným výborem, nadpoloviční většinou 

hlasů, 
e) výkonný výbor je oprávněn jednat za Spolek ve všech věcech, zejména pak rozhodovat o 

otázkách spojených s fungováním spolku, včetně̌ dispozic s jeho majetkem, 
f) každý člen Výkonného výboru jedná samostatně, za Spolek může jednat rovněž̌ Výkonným 

výborem zmocněný́ člen nebo zmocněný zaměstnanec Spolku na základě ověřené plné moci, 
g) schůzi Výkonného výboru svolává předseda podle potřeby, nebo v případě, pokud o to požádá 

kterýkoliv člen výboru, nejméně však 1x ročně.  Ze schůze je pořizovaný zápis, který je rozeslán 
všem členům Spolku elektronicky. Schůze může být  vedena  osobně nebo elektronicky, 
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h) Výkonný výbor je usnášeníschopný, pokud se schůze účastní alespoň dva členové výboru. 
Rozhodnutí jsou platná schválením dvou hlasů, rovnost hlasů se požaduje za zamítnuté 
stanovisko, 

i) při úmrtí či rezignaci kteréhokoliv člena Výkonného výboru rozhodnou zbývající členové o 
kooptaci z řad členů Spolku. Nový člen výboru je ve funkci do příští Členské schůze, která ho buď 
do konce funkčního období Výkonného výboru potvrdí, nebo zvolí na toto období nového člena. 

 
Do působnosti Výkonného výboru patří: 

 svolává zasedání Členské schůze v souladu s čl. 6, bod  1c) těchto stanov, vede agendu Členské 
schůze, zabezpečuje plnění jejího usnesení a archivuje zápisy, 

 vede přehled členů Spolku, 

 organizuje a řídí činnost Spolku v souladu s Čl.4, vede řádně agendu celého Spolku, včetně 
hospodaření, 

 navrhuje rozpočet a plán činnosti na příští období, 

 rozhoduje o přijetí či vyloučení člena Spolku, 

 schvaluje kandidáty do voleb Výkonného výboru a Kontrolní komise, schvaluje jednací a volební 
řád Členské schůze,  

 schvaluje změny Stanov, 

 schvaluje interní předpisy Spolku, 

 schvaluje výši členských příspěvků, případně jiných poplatků, 

 přijímá zaměstnance Spolku, ukončuje jejich pracovní poměr a rozhoduje o všech jejich 
pracovních záležitostech, pověřuje další členy Spolku konkrétními úkoly, či funkcemi 

 rozhoduje o úhradě účelně vynaložených nákladů pověřených členů, funkcionářů a zaměstnanců 
Spolku při plnění úkolů souvisejících s výkonem funkce a jejich odměňovaní,  

 schvaluje nákup či nájem věcí movitých i nemovitých a vede jejich správu.  
 
 
3. Kontrolní komise 
 

a) Kontrolní komise je tříčlenná, je volena Členskou schůzí (tajným hlasováním) na období 5 let a je 
nezávislým orgánem Spolku. Žádný z členů Kontrolní komise nesmí být souběžně členem 
Výkonného výboru, 

b) v čele Kontrolní komise je předseda, který organizuje její činnost, 
c) předsedu volí ze svých řad členové Kontrolní komise nadpoloviční většinou hlasů, 
d) Kontrolní komise je oprávněna si přizvat odborného poradce, uzná-li to za potřebné, 
e) schůzi Kontrolní komise svolává její předseda dle potřeby nebo v případě, že o to požádá 

kterýkoliv člen Kontrolní komise, minimálně však 1x ročně. Ze schůze je pořizovaný zápis, který 
je rozeslán všem členům Spolku elektronicky, 

f) Kontrolní komise je usnášeníschopná, pokud se schůze účastní alespoň dva členové komise. 
Rozhodnutí jsou platná schválením dvou hlasů, rovnost hlasů se požaduje za zamítnuté 
stanovisko, 

g) Kontrolní komise je povinna seznámit se svými závěry zástupce kontrolovaných subjektů, 
h) při úmrtí či rezignaci kteréhokoliv člena Kontrolní komise rozhodnou zbývající členové o kooptaci 

z řad členů Spolku. Nový člen komise je ve funkci do příští Členské schůze, která ho buď do 
konce funkčního období Kontrolní komise potvrdí, nebo zvolí na toto období nového člena. 
 

Do působnosti Kontrolní komise patří: 

 kontrola hospodaření Spolku 

 kontrola účetních zápisů a jejich řádného vedení v souladu s právními předpisy ČR, Stanovami a 
usnesením Členské schůze, 

 Informovat Výkonný výbor o zjištěných nedostatcích a předkládat návrhy na jejich odstranění, 

 nahlížet do všech dokladů a dokumentů týkajících se hospodaření Spolku. 
 
 
Čl.7 
Hospodaření spolku a vypořádání v případě zániku 
 

 Majetek Spolku tvoří finanční prostředky, hmotný majetek a jiná majetková práva. Spolek využívá 
k finančnímu krytí své činnosti tyto zdroje: 
• členské příspěvky a jiné platby, 
• příspěvky a dary sponzorů, 
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• dotace státu, krajů, měst a obcí, granty, 
• příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností,  
• příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře hlavní činnosti. 

 

 Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov a musí sloužit k 
financování činností naplňujících poslání a cíle Spolku a k vytváření podmínek pro realizaci 
těchto činností. 

 V případě zániku Spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou 
osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku. 

 
 
Čl.8 
Závěrečná ustanovení 
 
1. Tyto Stanovy Spolku byly schváleny Výkonným výborem Spolku dne 7.5.2021 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.  
 
 
 
 
V Českých Budějovicích  dne  7.5.2021 
 
 
 

 
Předseda Výkonného výboru _______________________________ 

 
 
 
 

Místopředseda Výkonného výboru______________________________ 
 
 
 
 

Člen Výkonného výboru_________________________________ 
 

 


