Stanovy Western Riding Clubu České republiky, z.s.
§ 1.
Název spolku
Název spolku: „Western Riding Club České republiky, z.s.“, zkratka je WRC ČR (dále jen
WRC).
§ 2.
Sídlo spolku
Sídlem WRC je Jasenná 227, 763 12 Vizovice.
§ 3.
Postavení spolku
1. WRC je samosprávný a dobrovolný spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, sdružující alespoň tři osoby vedené společným zájmem,
založený k naplňování tohoto zájmu.
2. WRC je neziskový spolek.
§ 4.
Působnost spolku
WRC realizuje svou činnost na celém území ČR prostřednictvím svých členů, regionálních
sekcí a regionálních pobočných spolků s právní subjektivitou. Tyto sekce a pobočné spolky pak
působí jako samostatné základní jednotky v daném regionu, o své činnosti a působení podávají
zprávu na valné hromadě WRC. Při své činnosti se regionální sekce i regionální pobočné spolky
řídí Stanovami, Organizačním řádem a Pravidly WRC.

§ 5.
Účel a hlavní činnost spolku
Účelem WRC je podpora westernového ježdění a výcvik westernových koní.
Hlavní činnosti spolku jsou:
a) pořádání výcvikových kurzů pro jezdce;
b) pořádání soutěží ve westernovém ježdění, v disciplínách stanovených pravidly
westernových soutěží;
c) vydávání pravidel westernových soutěží;
d) pořádání kurzů pro rozhodčí westernových soutěží;
e) účast jezdců WRC na westernových soutěžích pořádaných v zahraničí;
f) pořádání zájezdů na westernové soutěže organizované v zahraničí;
g) podpora zájmu mládeže o westernové ježdění;
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h) udržování kontaktu s organizacemi s podobným zaměřením činnosti;
i) udržování kontaktů s chovatelskými spolky různých plemen koní;
j) vydávání informačních a propagačních materiálů o činnosti WRC.

§ 6. Finanční krytí hlavní činnosti
spolku
WRC využívá k finančnímu krytí své činnosti těchto zdrojů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

členské příspěvky;
vstupné při pořádání westernových soutěží;
příspěvky sponzorů na základě sponzorských smluv;
poplatky za prodejní místa prostoru pořádání westernových soutěží;
výtěžek z prodeje informačních a propagačních materiálů;
výtěžek z pořádání různých kulturních akcí;
dotace.
§ 7.
Účetní a soutěžní rok

Účetním a soutěžním rokem je kalendářní rok.
§ 8.
Členství
1. Řádným členem WRC se mohou stát po splnění podmínek pro přijetí za člena:
a) fyzické osoby starší 18-ti let;
b) mládež – mladiství ve věku od 4 do 18-ti let (rozhodující je datum 31. 12. roku, v
němž bude tento věk dovršen);
c) právnické osoby, které mají zájem podílet se na činnosti WRC. Mají statut
samostatného člena.
2. Osoby, které se různým způsobem zasloužily o podporu a rozvoj westernového ježdění,
mohou být jmenovány čestnými členy. Toto členství musí být schváleno prostou většinou
hlasů členů nebo delegátů členské základny na valné hromadě. Čestní členové neplatí
členské příspěvky, nemají rozhodující hlas a nejsou oprávněni volit orgány WRC.
§ 9.
Vznik členství
1. Členství ve WRC vzniká za těchto podmínek:
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a) vyplněním a odevzdáním závazné písemné přihlášky a uhrazením předepsaného
zápisného,
b) právnické osoby spolu s přihláškou předloží ještě stejnopis zápisu jejího oprávněného
orgánu, který musí obsahovat usnesení (rozhodnutí) o vstupu právnické osoby za člena
WRC a uhrazení předepsaného zápisného.
2. Jako doklad o členství ve WRC slouží seznam členů v internetové databázi, ke které mají
členové přístup na adrese www.wrc.cz.
§ 10.
Práva a povinnosti členů
1. Úkolem členů WRC je naplňovat poslání a cíle WRC, kterými je především organizování a
provádění sportovních aktivit v oblasti westernového ježdění, výcvik westernových koní,
jejich rozšiřování a propagace.
2. Všichni členové WRC jsou povinni dodržovat ustanovení Stanov, Organizačního řádu a
Pravidel WRC, případně nařízení Prezidia, která jsou pro členy WRC závazná.
3. Každý člen má právo na úplné a přesné informace o činnosti a hospodaření WRC, případně
si tyto informace může vyžádat prostřednictvím tajemníka WRC.
4. Každý řádný člen, starší 18-ti let, má právo se spolupodílet a rozhodovat o činnosti a
hospodaření WRC a být volen do orgánů WRC. Toto své právo realizuje na valné hromadě
WRC buď prostřednictvím svého delegáta za regionální sekci, nebo regionální pobočný
spolek, nebo jako samostatný člen.
5. Právnickou osobu zastupuje na valné hromadě její statutární orgán, popř. jiná osoba, která
se prokáže plnou mocí s úředně ověřenými podpisy statutárních orgánů právnické osoby,
která je takto zastoupena. Právnická osoba má na valné hromadě pouze jeden hlas.

§ 11.
Ukončení členství
Členství ve WRC zaniká:
1. na základě vlastního rozhodnutí člena, a to:
a) písemným sdělením tohoto rozhodnutí WRC;
b) nezaplacením členského příspěvku do 28. února daného roku, což se posuzuje jako
ukončení členství na vlastní žádost.
2. vyloučením člena v případě, jestliže by další členství osoby, o jejíž členství se jedná, hrubě
poškozovalo pověst nebo další činnost WRC. Vyloučení je možné na základě rozhodnutí
Disciplinární komise WRC složené ze členů Prezidia, Sportovní komise a Kontrolní a
revizní komise. Vyloučenému členovi musí být Disciplinární komisí WRC vyloučení
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oznámeno písemně do 30 dnů s udáním důvodů. Rozhodnutí Disciplinární komise musí být
v souladu se Stanovami, Organizačním řádem a Pravidly WRC. Toto rozhodnutí je konečné
a není proti němu odvolání.
3. úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby, která byla členem WRC;
4. zánikem WRC.
§ 12.
Členské příspěvky
1. Členové WRC platí členský příspěvek, jehož výši pro příslušný kalendářní rok stanoví
Prezidium WRC.
2. Nově přijetí členové platí, mimo členský příspěvek, zápisné ve výši stanovené Prezidiem
WRC spolu s podanou přihláškou.
3. Aktuální výše členských příspěvků, zápisného a ostatních poplatků je uveřejněna na
webových stránkách WRC.

§ 13.
Organizační členění spolku
WRC tvoří následující orgány:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Prezidium;
Valná hromada;
Tajemník;
Předák rozhodčích;
Sportovní komise;
Kontrolní a revizní komise;
Hospodář.
§ 14.
Prezidium

1. Prezidium je statutárním orgánem WRC. Jeho členy jsou:
a) Prezident WRC;
b) Viceprezident WRC.
2. Prezident a Viceprezident jsou voleni na valné hromadě vždy na 4 roky, tajným hlasováním.
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3. Při úmrtí či rezignaci některého člena Prezidia zbývající člen provede jeho kooptaci z
členské základny WRC ČR. Nový člen Prezidia je ve funkci do příští Valné hromady, která
ho buď potvrdí do konce funkčního období Prezidia, nebo proběhne nová řádná volba členů
Prezidia na dobu 4 roky.
§ 15.
Schůze prezidia
1. Prezidium WRC se schází vždy, požádá-li o to Prezident nebo Viceprezident, a to
prostředky dostupnými (mobil, e-mail,…), nejméně však jednou ročně. Ze schůze Prezidia
se povinně zveřejňuje zápis na webových stránkách WRC. Schůze Prezidia může být vedena
i prostřednictvím internetu.
2. Prezidium je usnášeníschopné, jestliže jsou přítomni oba jeho členové.
3. Veškerá rozhodnutí jsou platná při prosté většině hlasů. Při rovnosti hlasů se rozhodnutí
považuje za zamítnuté.
§ 16.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem WRC a tvoří ji jednotliví členové nebo zástupci
(delegáti) regionálních sekcí, jednotliví členové nebo zástupci (delegáti) regionálních
pobočných spolků a samostatní členové WRC.
2. Valnou hromadu svolává prezidium WRC každoročně, nejpozději do 31. března
kalendářního roku. Pozvánka je uveřejněna na webových stránkách WRC a elektronicky
rozeslána na aktuální kontakty členů, nejméně 30 dní před konáním valné hromady.
3. Regionální sekce a regionální pobočné spolky mohou být zastupovány jedním členem
(delegátem), pokud tento delegát předloží podepsanou plnou moc, která mu byla těmito
členy udělena. Plná moc musí obsahovat podpisy zastupovaných členů regionální sekce
nebo regionálního pobočného spolku. Delegát zastupuje pouze členy regionální sekce nebo
regionálního pobočného spolku starší 18-ti let.
4. Samostatní členové WRC a právnické osoby, které se zúčastní Valné hromady osobně,
obdrží jeden hlas.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li počet přítomných hlasů větší než 20% všech členů
WRC.
6. Rozhodnutí Valné hromady jsou platná při prosté většině hlasů. Při rovnosti hlasů se
rozhodnutí považuje za zamítnuté.
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§ 17.
Prezidium předkládá Valné hromadě
1.
2.
3.
4.

Výroční zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok.
Plán činnosti spolku pro příští rok.
Finanční plán zabezpečení činnosti spolku pro příští rok.
Zprávu o hospodaření a majetku spolku.
§ 18.
Pravomoci Valné hromady

1. Do výlučné pravomoci Valné hromady (VH) patří:
a) volit a odvolávat Prezidenta, Viceprezidenta, členy Kontrolní a revizní komise WRC,
doplňující členy Sportovní komise;
b) schvalovat, měnit nebo rušit Stanovy WRC;
c) projednávat a schvalovat výroční zprávu o hospodaření WRC;
d) projednávat a schvalovat finanční plán (rozpočet) pro příští rok;
e) projednávat a schvalovat plán činnosti pro příští rok.
2. Z průběhu VH je pořizován zápis, který po skončení podepisuje předseda VH a zapisovatel.
Zápis musí být zveřejněn na webových stránkách WRC a rozeslán elektronicky na aktuální
kontakty členů WRC.
§ 19.
Odvolání Valné hromady
Případné odvolání konání Valné hromady musí být oznámeno pozvaným členům nebo
delegátům elektronicky, nejpozději 10 dní před původně stanoveným termínem konání.

§ 20.
Mimořádná valná hromada
1. Mimořádnou valnou hromadu je Prezidium povinno svolat, jestliže o to písemně požádá
nejméně 10% členů WRC starších 18-ti let.
2. Mimořádná valná hromada má stejné pravomoci a průběh jako Valná hromada. Je
usnášeníschopná, sejde-li se minimálně 10% členů WRC starších 18-ti let.
§ 21.
Tajemník
Tajemník WRC je jmenován Prezidiem na 4 roky, je zároveň členem Sportovní komise.
§ 22.
Předák rozhodčích
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Předák rozhodčích je jmenován Prezidiem na 4 roky, je zároveň členem Sportovní komise.
§ 23.
Sportovní komise
1. Sportovní komise je minimálně tříčlenná a má následující složení:
a) Předák rozhodčích;
b) Tajemník;
c) jednoho až tři další členy volí Valná hromada z řad členů WRC.
2. Sportovní komise si ze svých řad volí předsedu.
3. Při úmrtí či rezignaci kteréhokoliv z volených členů Sportovní komise rozhodnou její
zbývající členové o kooptaci z řad členů WRC. Nový člen Sportovní komise je ve funkci
do příští Valné hromady, která ho buď potvrdí do konce funkčního období, nebo proběhne
nová řádná volba jednoho až tří členů Sportovní komise na dobu 4 roky.
§ 24.
Kontrolní a revizní komise
Kontrolní a revizní komise je tříčlenná a je volena na VH vždy na 4 roky tajným hlasováním.
Kontrolní a revizní komise pracuje nezávisle na orgánech WRC.
Kontrolní a revizní komise provádí kontrolu hospodaření s majetkem WRC.
Komise je oprávněna přizvat si příslušného odborného poradce, uzná-li to za potřebné.
Tento nemusí být členem WRC.
5. Při úmrtí či rezignaci kteréhokoliv ze členů Kontrolní a revizní komise rozhodnou její
zbývající členové o kooptaci z řad členů WRC. Nový člen Kontrolní a revizní komise je ve
funkci do příští Valné hromady, která ho buď potvrdí do konce funkčního období, nebo
proběhne nová řádná volba členů Kontrolní a revizní komise na dobu 4 roky.
1.
2.
3.
4.

§ 25.
Hospodář
Hospodáře jmenuje a odvolává Prezidium WRC, nemusí být členem WRC.
§ 26.
Ustanovení pracovních komisí
Za účelem zpracování určitých úkolů může Prezidium nebo Valná hromada ustanovit jednotlivé
tři nebo vícečlenné pracovní komise.
1. Pracovní komise je usnášeníschopná, jestliže je přítomno více než 50% jejich členů. Schůze
pracovní komise se zúčastňují pouze její členové.
2. Rozhodnutí pracovní komise jsou platná při prosté většině hlasů. Při rovnosti hlasů se
rozhodnutí považuje za zamítnuté.
3. Ze schůze pracovní komise se povinně provádí zápis.
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§ 27.
Organizační řád a Pravidla westernových soutěží
1. WRC vydává svůj Organizační řád, který schvaluje Valná hromada prostou většinou hlasů.
Součástí Organizačního řádu jsou i směrnice či ustanovení o hospodaření s majetkem WRC.
2. Znění a ustanovení Pravidel westernových soutěží vydává a schvaluje Sportovní komise
WRC a nikdo jiný nesmí tato pravidla měnit.
3. Ustanovení uvedená v Organizačním řádu a v Pravidlech westernových soutěží jsou pro
všechny členy WRC závazná, nejsou však součástí těchto Stanov.
§ 28.
Regionální sekce a regionální pobočné spolky
1. WRC je členěno do regionálních sekcí a regionálních pobočných spolků, které musí mít
nejméně 5 členů, starších 18-ti let. Oblast působení regionální sekce nebo regionálního
pobočného spolku nemusí odpovídat územně administrativnímu uspořádání ČR.
2. Při žádosti o ustanovení regionální sekce nebo regionálního pobočného spolku osloví
přípravný výbor nové regionální sekce (regionálního pobočného spolku) Tajemníka WRC
a požádá o založení nové regionální sekce (regionálního pobočného spolku) dle
Organizačního řádu WRC.
3. Regionální sekce a regionální pobočné spolky se mohou sdružovat ve větší celky nebo se
dělit.
4. Každá regionální sekce a regionální pobočný spolek si volí předáka sekce (pobočného
spolku) a další členy vedení sekce (pobočného spolku) tak, jak je stanoveno v Organizačním
řádu.
5. Regionální pobočné spolky mohou získat právní subjektivitu za předpokladu splnění všech
podmínek stanovených Organizačním řádem a Stanovami spolku. Regionální pobočný
spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
6. Předák regionálního pobočného spolku je zároveň i statutárním orgánem regionálního
pobočného spolku.
§ 29. Právní subjektivita regionálního pobočného
spolku
1. Právní osobnost regionálního pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního
spolku. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném
Stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku a Organizačním řádem
(příloha Stanov).
2. Regionální pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. O zrušení
pobočného spolku rozhodne a návrh na jeho výmaz z veřejného rejstříku podá hlavní spolek,
a to prostřednictvím Prezidia WRC, jestliže pobočný spolek neplní podmínky uvedené v
Organizačním řádu nebo porušuje závažným způsobem Stanovy WRC.
§ 30.
Název regionální sekce a regionálního pobočného spolku
Název regionální sekce a regionálního pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek
názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost regionální sekce nebo regionálního pobočného
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spolku - tzn. „Western Riding Club“ (zkratka WRC) a dále název místa působení, sídla
regionální sekce (regionálního pobočného spolku) nebo svůj vlastní název.
§ 31.
Jednání jménem spolku
Jednat jménem spolku navenek má právo Prezident WRC, Viceprezident nebo člen WRC
pověřený Prezidiem.
§ 32.
Spory uvnitř spolku
Spory uvnitř WRC řeší a rozhoduje Disciplinární komise WRC složená ze členů Prezidia,
Sportovní komise a Kontrolní a revizní komise. Rozhodnutí Disciplinární komise musí být v
souladu se Stanovami, Organizačním řádem a Pravidly WRC. Toto rozhodnutí je konečné a
není proti němu odvolání.

§ 33.
Zánik spolku
1. WRC zaniká usnesením nejméně 2/3 účastníků Valné hromady.
2. O způsobu likvidace majetku WRC rozhodne Valná hromada.
3. Likvidaci majetku WRC provede – dle platných zákonů ČR – likvidační komise zvolená na
této Valné hromadě.
§ 34.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy byly schváleny na Valné hromadě Western Riding Clubu České republiky,
z.s., konané dne 21. 3. 2015 ve Zbýšově u Brna.

V Jasenné 26.1.2022

9

