STANOVY
Jezdecký klub - Farma Moulisových, z.s.
___________________________________________
I.
Základní ustanovení
1. Jezdecký klub - Farma Moulisových, z.s. (dále jen „JK“) je dobrovolným sdružením fyzických
osob.
2. JK je zapsaným spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Název JK je:
Jezdecký klub - Farma Moulisových, z.s.
ve zkratce JK- Farma Moulisových, z.s.
4. Sídlem JK je: Milínov 99, Nezvěstice 332 04
5. JK je právnickou osobou, která vystupuje v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost.
6. JK neodpovídá za dluhy svých členů. Členové neodpovídají za dluhy JK.

II.
Poslání a účel JK
1. Posláním JK je vytvářet svým členům vhodné podmínky pro provozování chovu koní,
rekreačního, hobby a výkonnostního sportu.
2. Účelem JK je:
a) zabezpečení rozvoje tělesné kultury s cílem umožnit co největšímu počtu zájemců
zapojit se do aktivního procesu a na tomto základě rozvíjet jezdecký sport jak na
rekreační, tak na sportovní úrovni,
b) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a
rekreačních aktivit a vytvářet pro ni dostatečné materiální i tréninkové zázemí,
c) vést své členy k dodržování základních odborných a mravních pravidel souvisejících
s péčí o koně a pohybem v přírodě, realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže,
chov a výcvik koní a veškeré činnosti s tím spojené (organizovat soutěže, semináře a
kurzy zaměřené na jezdecký sport, chov a výcvik koní, ochranu životního prostředí,
apod.),
d) sdružovat lidi, kteří mají rádi koně a vyznávají jezdecký sport a propagaci jezdeckého
sportu,
e) zajišťovat přípravu a výcvik jezdců a koní pro sportovní a rekreační účely, umožnit
členům složení ZZVJ,
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f) využívat JK pro zájemce z řad veřejnosti jako formu aktivního odpočinku a relaxace,
g) spolupracovat s ostatními jezdeckými kluby, fyzickými osobami či jinými
organizacemi,
h) umožnit členům pečovat o svěřené koně a vybavení, jezdit na klubových koních,
umožnit členům sportovní výcvik a účast na soutěžích a vzdělávacích programech,
i) umožnit členům účast na jezdeckých závodech,
j) zajišťovat chov koní,
k) vytvářet provozní podmínky pro zájmový a jezdecký sport, např. dohodami s jinými
právními subjekty apod.,
l) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
m) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví
apod.
3. Pro dosahování svého poslání může JK vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, která může
spočívat v podnikání. O jejím předmětu rozhoduje výkonný výbor. Předmětem hospodářské
činnosti, dle vydaných živnostenských oprávnění, je:
a) poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
b) chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby),
c) velkoobchod a maloobchod,
d) pronájem a půjčování věcí movitých,
e) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
f) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
g) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
h) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních
činností.

III.
Vznik a zánik členství a členské příspěvky
1. Členem JK se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba plně způsobilá
k právním jednáním, která se ztotožňuje s posláním a cíli JK a je ochotna se aktivně podílet na
jejich naplňování. Členem JK se může stát také nezletilý, který jinak splňuje ostatní podmínky
členství.
2. Členství v JK vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonným výborem. Podmínkou
rozhodnutí o schválení přihlášky je zaplacení registračního poplatku a prvního členského
příspěvku.
3. Podáním přihlášky vyjadřuje žadatel svůj zájem o členství, znalost a souhlas se stanovami JK .
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4. Výkonný výbor je povinen přihlášku projednat a rozhodnout o ní do jednoho měsíce od
doručení přihlášky na JK.
5. Člen může písemnou formou požádat výkonný výbor o pozastavení členství v případě, že se ze
závažných důvodů nebude moci déle jak 2 měsíce účastnit činnosti klubu.
6. Člen, který má pozastaveno členství, zůstává členem, ale nemůže využívat výhody vyplývající
z členství (např. ježdění, trénink, účast na závodech apod.).
7. Výši registračního poplatku a výši členského příspěvku stanovuje výkonný výbor. Informaci o
výši registračního poplatku a členského příspěvku musí výkonný výbor poskytnout členům JK
nejpozději do 31.12. předchozího roku.
8. Členský příspěvek se platí ročně, a to vždy nejpozději do 31.1. daného roku, leda že výkonný
výbor rozhodne jinak.
9. Nezaplacení členského příspěvku v termínu může být důvodem pozastavení, případně ukončení
členství v JK. Výkonný výbor může též rozhodnout, že včas nezaplacený příspěvek se navýší o
předem stanovenou částku.
10. Členství v JK zaniká:
a) ukončením členství na základě písemného oznámení člena,
b) vyloučením člena rozhodnutím výkonného výboru pro neplacení členských příspěvků,
nebo pro hrubé porušení stanov, provozního řádu, případně poškozování zájmů JK,
c) přestoupením člena do jiného jezdeckého klubu (ke dni, kdy se o tom JK dozví),
d) úmrtím člena,
e) zánikem JK.
11. Výkonný výbor může rozhodnout o pozastavení členství v JK, jsou-li dány důvody pro
vyloučení člena, avšak existuje šance na zjednání nápravy. Člen, jehož členství bylo z těchto
důvodů pozastaveno, nemůže využívat výhody vyplývající z členství a nemá právo volit ani být
volen do orgánů JK.
12. Ukončení i pozastavení členství, nabývá platnosti dnem doručení písemného oznámení člena,
dnem rozhodnutí výkonného výboru JK, případně dnem skutečnosti ukončující členství.
Rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení musí být členu doručeno.
13. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení registračního poplatku, členského příspěvku nebo
jakékoli jejich části.
14. JK připouští alternativní formy členství, jako:
a) Čestné členství pro zástupce sponzorských firem, orgánů úřadů, bývalé funkcionáře a
zaměstnance JK. O čestném členství a jeho podmínkách rozhoduje výkonný výbor.
Prostřednictví podmínek výkonný výbor upravuje práva a povinnosti čestného člena.
b) Extérní členství pro majitele koní, kteří mají vlastní ustájení nebo jsou ustájení
v objektu JK, startují se svými koňmi na soutěžích za JK. O externím členství a jeho
podmínkách rozhoduje výkonný výbor. Prostřednictví podmínek výkonný výbor
upravuje práva a povinnosti externího člena.
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15. Externí ani čestní členové nemají bez ohledu na rozhodnutí výkonného výboru aktivní
hlasovací právo.

IV.
Práva a povinnosti členů
1. Základní práva členů JK jsou:
a) podílet se na činnosti a účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností
sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života JK,
b) účastnit se akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují
odborný a výkonnostní růst pro činnost v JK,
c) účastnit se jednání orgánů JK, zejména valné hromady,
d) být informován o všech akcích JK,
e) v souladu s provozním řádem využívat majetek JK,
f) volit orgány JK a být volen do orgánů JK. Práva dle tohoto bodu nenáleží nezletilým
členům.
2. Základní povinnosti řádného člena jsou:
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy JK a základní etické a mravní normy
sportovce a případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též dodržování
podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v JK závazně přijaty,
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů JK,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží JK k zabezpečení jeho činnosti,
jakož i usilovat o dobré jméno JK,
d) řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho
členstvím a činností v JK,
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl pověřen,
f) vyvarovat se všeho, co může narušit přátelské soužití a důstojnost mezi členy,
g) dodržovat pokyny cvičitelů, trenérů a jejich zástupců,
h) v rámci svých možností se účastnit péče o koně, výuky, plánovaných akcí, brigád a
jednání valné hromady JK,
i) předcházet úrazům, chránit zdraví své i ostatních osob a svěřených koní,
j) v rámci svých možností zabránit vzniku škody popř. ji okamžitě ohlásit,
k) podílet se podle svých možností na prosazování zájmů a poslání JK a reprezentovat
jej,
l) poskytovat informace a součinnost k vedení evidence členů a koní, všechny změny
týkající se členů - jezdců i koní písmeně nahlásit nejpozději do 31.1. příslušného
roku.
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V.
Orgány JK
Orgány JK jsou:
a) valná hromada,
b) výkonný výbor,
c) předseda,
d) revizní komise.
Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem JK je valná hromada složená ze všech členů JK. Schází se nejméně 1x
ročně, svolává a řídí jí předseda JK. Den konání valné hromady musí být zveřejněn pro členy
JK nejméně 10 kalendářních dnů před konáním valné hromady. Valná hromada se svolává
zpravidla zveřejněním oznámení na informační tabuli (vývěsce) v sídle JK.
2. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů s tím, že
k rozhodnutí o změně stanov, zrušení a přeměně JK a odvolání jejich orgánů je třeba vždy
přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů JK.
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o změně
stanov, zrušení a přeměně JK a odvolání jejich orgánů jsou třeba 2/3 hlasů přítomných členů.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o zrušení JK a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,
b) rozhoduje o přeměně (sloučení, rozdělení, změně právní formy) JK,
c) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice JK,
d) rozhoduje o změnách stanov JK,
e) volí a odvolává orgány JK,
f) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku JK,
g) stanovuje hlavní směry činnosti JK pro příští období,
h) projednává zprávy orgánů JK a ukládá jim úkoly,
i) přijímá další rozhodnutí, jejichž přijetí si vyhradí.
5. Každý člen klubu má při hlasování na valné hromadě jeden hlas. Právo hlasování mají pouze
zletilí členové.
6. Členové JK mají právo přednášet své návrhy k projednání na valné hromadě předsedovi JK a to
písemnou i elektronickou formou. Z jednání valné hromady se provede zápis, který bude
zveřejněn na informační tabuli JK. Za provedení a zveřejnění zápisu odpovídá výkonný výbor
JK.
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Výkonný výbor
1. Výkonným orgánem JK je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů JK
v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve
výlučné pravomoci jiného orgánu JK.
2. Výkonný výbor je volen valnou hromadou na dobu čtyř let. O počtu členů výkonného výboru
rozhoduje valná hromada. Ke dni přijetí tohoto úplného znění stanov má výkonný výbor 3
členy.
3. Členové výkonného výboru ze svého středu volí předsedu JK. Předseda JK je volen na dobu
čtyř let.
4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí
usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, který rovněž svolává výkonný výbor podle potřeby,
nejméně však jednou za 6 měsíců.
5. Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
b) organizuje a řídí činnost JK,
c) rozhoduje o vzniku a zániku členství JK,
d) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům
činnosti,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku JK,
f) zajišťuje spolupráci s obcemi, firmami, ostatními jezdeckými kluby, ČJF a jinými
organizacemi a fyzickými osobami,
g) k zabezpečení činnosti JK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu,
h) rozhoduje o výši registračních poplatků a členských příspěvků,
i) provádí volbu a odvolání předsedy JK,
j) rozhoduje o převodech, nabývání a pozbývání nemovitého majetku JK, jakož i o
dalších dispozicích s ním,
k) zodpovídá za řádné hospodaření JK.
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem JK.
2. Předseda zastupuje JK navenek a podepisuje se za něj.
3. Předseda zastupuje spolek navenek ve všech jeho věcech samostatně.
4. Předseda je volen členy výkonného výboru z jejich středu. Výkonný výbor je oprávněn
předsedu kdykoli odvolat.
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5. Předseda zastupuje JK jako celek při jednání s veřejností, ČJF a dalšími fyzickými a
právnickými subjekty.
6. Předseda odpovídá za vedení správní, sportovní, licenční agendy JK, řídí členy JK, řídí vnitřní
organizační činnost jezdeckého areálu a aktivity JK.
7. Předseda rozhoduje o převodech, nabývání a pozbývání movitého majetku JK, jakož i o dalších
dispozicích s ním.
8. Předseda pověřuje osobu (člena JK), která vede pokladní knihu, přijímá veškeré finanční
hotovosti, zejména členské příspěvky, příjmy z rekreačního jezdectví, příjmy z brigádnické
činnosti.
9. Po dobu nepřítomnosti předsedy nebo z důvodu nemožnosti plnění výkonu funkce zastupuje JK
člen výkonného výboru pověřený předsedou.
Revizní komise
1. Revizní komise se zřídí, stanoví-li tak valná hromada. Počet členů komise a její statut schvaluje
valná hromada. Valné hromadě podává zprávu o své činnosti.
2. Revizní komise dohlíží na činnost výkonného výboru a kontroluje hospodaření JK.
3. Revizní komise může žádat o svolání mimořádné valné hromady.

VI.
Majetek a hospodaření
1. Zdrojem majetku JK jsou zejména:
a) registrační poplatky, členské příspěvky a další poplatky členů,
b) výhry z jezdeckých závodů, pokud náleží JK,
c) příjmy z pořádání jezdeckých závodů a jiných akcí,
d) státní příspěvky a dotace nebo dotace z fondů EU,
e) jiné dotace a granty,
f) majetek převedený do vlastnictví JK členem JK,
g) majetek získaný od sponzorů, dary, dobrovolné příspěvky a majetkové převody
fyzických a právnických osob,
h) příjmy z vlastní hospodářské činnosti.
2. Majetek JK je ve vlastnictví JK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku
nemovitému, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje
výkonný výbor. O převodech vlastnického práva k majetku movitému, i o jeho nabývání a
pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje předseda.
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3. Finanční prostředky JK jsou použity zejména na financování odborného růstu členů a jejich
jezdecké závodní činnosti, na rozvoj zázemí jezdeckého areálu a jejího okolí, na pořízení
jezdeckých potřeb pro členy JK a režii akcí pořádaných JK.
4. Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými předpisy. Vlastní hospodářská činnost JK
se řídí obecně platnými právními předpisy a výnosy z ní slouží především k zajištění podmínek
pro všestrannou činnost JK.

VII.
Závěrečné ustanovení
1. Toto nové úplné znění stanov spolku nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou.
Tímto dnem také nahrazuje všechna znění předchozí.

V Milínově dne 20.11. 2015.

……………………………….
Ing. Hana Moulisová, předsedkyně
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