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čl. 1.
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1.1.

Název spolku je: „Český bezudidlový spolek ” (dále také „ČBS”).

1.2.

Sídlo spolku je na adrese č.p. 6, 50706 Lužany

1.3.

ČBS působí na celém území České republiky. ČBS se člení na organizační jednotky
hlavní a oblastní.

1.4.

Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.

čl. 2.
Účel spolku

2.1.

Účelem ČBS je podpora a rozvoj bezudidlového jezdectví v České republice (dále

„ČR“). ČBS je představitelem a organizátorem bezudidlových jezdeckých akcí a závodů v ČR.
ČBS sdružuje všechny zájemce o bezudidlové jezdectví v ČR - jezdecké kluby a stáje,
podnikatelské a jiné subjekty i jednotlivce - všechny kteří se věnují bezudidlovému jezdectví
v ČR.

2.2.

Hlavní činností spolku je zejména:
2.2.1. Propagovat bezudidlové jezdectví a jeho přínosy ve společnosti.
2.2.2. Rozvíjet bezudidlové jezdectví v ČR.
2.2.3. Sdružovat příznivce bezudidlového jezdectví v ČR. Registrovat členy, jezdce a
funkcionáře.
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2.2.4. Organizovat národní, mezinárodní i hobby soutěže v bezudidlovém jezdectví.
Řídit organizaci mistrovských soutěží v bezudidlovém jezdectví.
2.2.5. Spolupracovat s příslušnými zahraničními organizacemi.

2.3.

Vedlejší hospodářská činnost spolku

Získané prostředky pomocí vedlejší hospodářské činnosti budou vždy využity pro úspěšnou
činnost spolku. Spolek bude vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost zejména v následujících
případech

2.3.1. Vyvíjet činnost pro vzdělávání členů ČBS v bezudidlovém jezdectví a kladnému
přístupu k jezdeckému sportu.
2.3.2. Organizovat národní a mezinárodní závody, mistrovské soutěže ale i hobby
závody a hry pro děti v souladu s filozofií bezudidlového jezdectví. Organizovat
bezudidlový jezdecký sport ve všech disciplínách, které jsou spolkem uznány a jsou
obsaženy v pravidlech ČBS (drezura, parkur, westernové soutěže, dovednostní
disciplíny).
2.3.3. Získávat finanční prostředky na hlavní činnost ČBS. Zejména dotace z ČR a EU,
sponzorské dary.
2.3.4. Získané finanční prostředky z členských příspěvků se budou využívat vždy
ke správnému chodu spolku a podpoře všech členů.

2.4.

K dosažení hlavní činnosti spolku bude ČBS vykonávat převážně tuto činnost
2.4.1. Komunikovat s médii, propagovat bezudidlové jezdectví v České republice
v souladu s filozofií ČBS.
2.4.2. Sdružovat všechny příznivce bezudidlového jezdectví, vést jejich evidenci.
2.4.3. Informovat své členy o vzdělávacích akcích a kurzech v ČR i v zahraničí, které
jsou vedeny ve stejné filozofii jako činnost ČBS.
2.4.4. Oslovovat organizace se stejnou filozofií v okolních státech a snažit se
společně o lepší rozvoj bezudidlového jezdectví. Vytvářet informační evidenci všech
uznaných bezudidlových spolků v okolních státech a akcí, které pořádají. Sjednotit
pravidla a podmínky pro bezudidlový sport v ČR i okolních státech.
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2.4.5. Podporovat své právnické členy, kteří budou pořádat akce v bezudidlovém
jezdectví a to formou finanční, i organizační.

čl. 3.
Členství ve spolku, vznik a zánik členství
3.1.

Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.

3.2.

Členem spolku se může stát každá fyzická i právnická osoba, která působí na území ČR

a splní podmínky obsažené ve stanovách spolku.
3.2.1. Přihlášku ke členství do ČBS přijímá zástupce výkonného výboru spolku, který
také rozhoduje o přijetí nového člena spolku.
3.2.2. Členství fyzické osoby v ČBS je dobrovolné. Vzniká na základě písemné
přihlášky a po schválení členem výkonného výboru a řádném uhrazení členského
příspěvku ve stanovené výši a termínu. Každá fyzická osoba se stává členem zcela
dobrovolně a zavazuje se tím dodržovat stanovy a pravidla ČBS a respektovat
rozhodnutí orgánů ČBS. Pokud Výkonný výbor nerozhodne do 30 dnů od obdržení
písemné přihlášky člena o přijetí či nepřijetí, považuje se posledním dnem této lhůty
člen za přijatého.
3.2.3. Členství právnické osoby v ČBS je dobrovolné. Vzniká na základě písemné
přihlášky a po schválení členem výkonného výboru a řádném uhrazení členského
příspěvku ve stanovené výši a termínu. Každá právnická osoba se stává členem zcela
dobrovolně a zavazuje se tím dodržovat stanovy a pravidla ČBS a respektovat
rozhodnutí orgánů ČBS. Pokud Výkonný výbor nerozhodne do 30 dnů od obdržení
písemné přihlášky člena o přijetí či nepřijetí, považuje se posledním dnem této lhůty
člen za přijatého.
3.2.4. Děti od 8 – 18ti let se mohou stát členem pouze se souhlasem jejich
zákonného zástupce.
3.2.5. Každá fyzická a právnická osoba může být ve stejnou dobu členem ČBS pouze
jednou.
3.3.

Zisk z členských příspěvků je primárně určen na financování chodu ČBS.
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3.4.

Členství zaniká:
3.4.1. Závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;
3.4.2. doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
3.4.3. rozhodnutím o vyloučení;
3.4.4. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;
3.4.5. úmrtím člena spolku, zánikem spolku.

3.5.

Člen má právo:
3.5.1. Účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
3.5.2. volit do všech orgánů spolku způsobem uvedeným ve stanovách;
3.5.3. být volen do všech orgánů ČBS, nestanoví-li tyto stanovy jinak;
3.5.4. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
3.5.5. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;
3.5.6. podílet se na aktivitách a činnostech ČBS, podílet se na využívání finančních a
materiálních prostředků ČBS v souladu se zákonem a rozhodnutími příslušných
orgánů ČBS.

3.6.

Člen má povinnost:
3.6.1. Dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku. Dodržovat usnesení
příslušného orgánu ČBS pokud to vyplívá z předpisů ČBS, včetně pravidel českého
bezudidlového jezdectví vztahujících se k dané disciplíně a veterinárních předpisů.
3.6.2. Řádně a včas platit členské příspěvky a další poplatky, pokud tak stanoví
orgány ČBS.
3.6.3. Jednat v souladu s filozofií ČBS a nepoškozovat jeho jméno.
3.6.4. Neprodleně oznamovat příslušným orgánům změnu osobních údajů, které
jsou předmětem členské evidence.
3.6.5. Spolupracovat na uskutečnění účelu spolku.

čl. 4.
Orgány spolku

4.1.

Orgány spolku na základní úrovni
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4.1.1.

Statutární, nejvyšší orgán ČBS – Výkonný výbor ČBS

4.1.2.

Rada ČBS

4.1.3.

Oblastní rada ČBS

4.1.4.

Veterinární rada ČBS

4.1.5.

Kontrolní rada ČBS

4.2.

Pro administraci vznikne sekretariát ČBS (dále také „sekretariát“).

4.3.

Funkční období všech orgánů ČBS je pětileté. Funkční období orgánů neskončí dříve,

než jsou do funkce zvoleny nové osoby. Tím není dotčeno právo člena orgánu ČBS odstoupit
od své funkce v souladu s těmito stanovami.
4.4.

Člen orgánu ČBS může ze své funkce odstoupit podáním písemního prohlášení vůči

ČBS. Jeho funkce zaniká uplynutím 3 měsíců od převzetí jeho prohlášení ČBS.
4.5.

Volit do všech orgánů a být jejich členem může osoba pouze zletilá a svéprávná, která

je členem ČBS.
4.6.

Z každého zasedání všech orgánů ČBS ze pořizuje zápis jednání. Zápis musí obsahovat

datum a místo konání jednání, seznam přítomných členů orgánů ČBS a hostů. Projednávaný
program a přesný obsah rozhodnutí, o kterých bylo jednáno s výsledky hlasování. Zápis musí
být přístupný všem členům příslušného orgánu ČBS.
4.7.

Zvolený člen do funkce orgánu ČBS je povinen svou funkci vykonávat osobně.

4.8.

Jednání a hlasování všech orgánů ČBS, s výjimkou výkonného výboru ČBS, je možné

provést i elektronickou cestou umožňující zachycení a uchování jejich obsahu a určení
jednající osoby. Návrh usnesení má právo podat kterýkoli člen, který o něm má hlasovat.
Návrh usnesení rozešle elektronickou cestou navrhovatel všem ostatním členům orgánu
společně s termínem, do kterého se musí všichni ostatní vyjádřit. Lhůta nesmí být kratší než
10 (slovy deset) dní. Usnesení nabývá platnosti doručením posledního kladného rozhodnutí
příslušného člena orgánu ČBS. V případě, že navrhovatel nedostane ve stanovené lhůtě
potřebný počet kladných hlasů, nebo v dřívější době získá nadpoloviční počet záporných
vyjádření, proběhlo hlasování neúspěšně. Navrhovatel elektronického hlasování je povinen
o každém hlasování vést zápis obsahující jméno navrhovatele, obsah návrhu, termín jeho
odeslání a seznam členů orgánu ČBS, jimž byl rozeslán. Datum nabytí platnosti, či datum
nepřijetí návrhu. Přílohou zápisu musí být výsledky hlasování, včetně seznamu kdo byl pro a
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proti, kdo se hlasování zdržel a kdo nehlasoval ve stanovené lhůtě. Za provedený zápis
zodpovídá navrhovatel. Zápis musí být přístupný všem členům daného orgánu ČBS.
4.9.

Členové orgánů ČBS jsou z výkonu své funkce odpovědní podle § 159 odst. 1 zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

čl. 5.
Jednání jménem ČBS

5.1.

Statutárním orgánem ČBS je Výkonný výbor. Členové Výkonného Výboru ČBS jednají

jménem spolku a jsou oprávněni podepisovat dokumenty.
5.2.

Výkonný výbor jmenuje jednoho z členů Výkonného výboru za Mluvčího ČBS. Mluvčí

ČBS jedná s médii a propaguje spolek na veřejnosti.
5.3.

Výkonný výbor jmenuje jednoho z členů ČBS za Generálního sekretáře ČBS. Generální

sekretář schvaluje členské přihlášky do ČBS. Generální sekretář ČBS vede sekretariát ČBS.
5.4.

Dále smí jménem ČBS jednat Předseda Oblastní rady ČBS. Oblastní předseda ČBS řídí

ČBS na oblastní úrovni.

čl. 6.
Statutární orgán – Výkonný výbor ČBS

6.1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
6.2. Výbor je tříčlenný.
6.3. Prvními členy Výkonného výboru ČBS jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení
členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru se Výkonný výbor ČBS doplňuje
kooptací zbývajícími členy výboru.
6.4. Výkonný výbor ČBS je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů Výkonného
výboru ČBS. Nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do sedmi dnů náhradní
zasedání Výkonného výboru

ČBS. Nové zasedání Výkonného výboru ČBS

je

usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výkonný výbor ČBS přijímá
rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
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6.5. Výkonný výbor ČBS může být svolán, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do
jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
6.6. Funkční období výboru je pětileté.
6.7. V případě, že usnesení Výkonného výboru ČBS se příčí dobrým mravům či odporuje
těmto stanovám, hledí se na něj, jako by nebylo přijato.

6.8.

Do působnosti Výkonného výboru ČBS náleží:
6.8.1. Schvalovat stanovy spolku a jejich změny, rozhodovat o zániku spolku; pro

přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru;
6.8.2. schvalovat rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé
období a revizní zprávu;
6.8.3. zvolit a odvolat Mluvčího ČBS;
6.8.4. zvolit a odvolat Generálního sekretáře ČBS;
6.8.5. zvolit a odvolat členy Kontrolní rady ČBS;
6.8.6. zvolit a odvolat členy Veterinární rady ČBS;
6.8.7. zvolit a odvolat členy Oblastní rady ČBS;
6.8.8. rozhodnout o přeměně ČBS;
6.8.9. konkretizovat činnost pro další období;
6.8.10. rozhodovat o odměňování členů výkonného výboru ČBS a dalších funkcionářů;
6.8.11. stanovovat výši členských příspěvků.

čl. 7.
Rada ČBS
7.1.

Rada ČBS plní úkoly stanované těmito stanovami a uložené Výkonným výborem ČBS

mezi zasedáními.

7.2.

Do působnosti Rady ČBS náleží:

7.2.1.

Rozhodovat o všech záležitostech ČBS, pokud to není těmito stanovami, nebo

přijatými řády určeno do působnosti jiných orgánů ČBS;
7.2.2.

vykonávat funkci disciplinárního orgánu v souladu s disciplinárním řádem.

7.2.3.

Funkční období všech členů rady trvá 4 roky.
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7.3.

7.4.

Rada se dělí na:
7.3.1.

Radu anglických disciplín ČBS.

7.3.2.

Radu westernových disciplín ČBS.

7.3.3.

Radu dovednostních disciplín ČBS.

7.3.4.

Oblastní radu ČBS.

7.3.5.

Kontrolní radu ČBS.

7.3.6.

Veterinární radu ČBS.

Rada anglických disciplín ČBS.

7.4.1.

Rada anglických disciplín ČBS se skládá ze tří členů.

7.4.2.

Rada anglických disciplín ČBS má právo navrhnout změnu pravidel všech

anglických disciplín a podat ji Výkonnému výboru ČBS ke schválení.
7.4.3.

Rada anglických disciplín ČBS má za úkol neustále pracovat na zdokonalení

pravidel pro anglické disciplíny a vymýšlet nové soutěže.
7.4.4.

Rada anglických disciplín ČBS schvaluje kompetentnost jednotlivých

přihlášených právnických osob, které chtějí pořádat oficiální závody v anglických
disciplínách. Rozhodne, zda jednotlivé subjekty mohou oficiální závody pořádat a do jaké
obtížnosti.
7.4.5.

Rada anglických disciplín ČBS má za úkol namátkou kontrolovat dodržování

pravidel pro anglické disciplíny při pořádání hobby závodů i oficiálních závodů.

7.5.

Rada westernových disciplín ČBS.

7.5.1.

Rada westernových disciplín ČBS se skládá ze tří členů.

7.5.2.

Rada westernových disciplín ČBS má právo navrhnout změnu pravidel všech

westernových disciplín a podat ji Výkonnému výboru ČBS ke schválení.
7.5.3.

Rada westernových disciplín ČBS má za úkol neustále pracovat na zdokonalení

pravidel pro westernové disciplíny a vymýšlet nové soutěže.
7.5.4.

Rada westernových disciplín ČBS schvaluje kompetentnost jednotlivých

přihlášených právnických osob, které chtějí pořádat oficiální závody ve westernových
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disciplínách. Rozhodne, zda jednotlivé subjekty mohou oficiální závody pořádat a do jaké
obtížnosti.
7.5.5.

Rada westernových disciplín ČBS má za úkol namátkou kontrolovat dodržování

pravidel westernových disciplín při pořádání hobby závodů i oficiálních závodů.

7.6.

Rada dovednostních disciplín ČBS

7.6.1.

Rada dovednostních disciplín ČBS se skládá ze tří členů.

7.6.2.

Rada dovednostních disciplín ČBS má právo navrhnout změnu pravidel všech

dovednostních disciplín a podat ji Výkonnému výboru ČBS ke schválení.
7.6.3.

Rada dovednostních disciplín ČBS má za úkol neustále pracovat na

zdokonalení pravidel pro dovednostních disciplíny a vymýšlet nové soutěže.
7.6.4.

Rada dovednostních disciplín ČBS schvaluje kompetentnost jednotlivých

přihlášených právnických osob, které chtějí pořádat oficiální závody v dovednostních
disciplínách. Rozhodne, zda jednotlivé subjekty mohou oficiální závody pořádat a do jaké
obtížnosti.
7.6.5.

Rada dovednostních disciplín ČBS má za úkol namátkou kontrolovat

dodržování pravidel dovednostních disciplín při pořádání hobby závodů i oficiálních
závodů.

7.7.

Oblastní rada ČBS.

7.7.1.

Oblastní rada ČBS řídí činnost ČBS na oblastní úrovni a zabezpečuje činnost

v dané oblasti mezi zasedáními Výkonného výboru ČBS.
7.7.2.

Oblastní rada ČBS má 3 členy, a to předsedu a další 2 členy. Výkonný výbor

ČBS má právo rozhodnout o vyšším počtu členů.
7.7.3.

V čele Oblastní rady ČBS je Předseda, který řídí a organizuje její činnost a smí

jednat jménem spolku.
7.7.4.

Oblastní rada ČBS je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční

většina všech jejich členů.
7.7.5.

K přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční počet kladných hlasů všech členů

Oblastní rady ČBS.

7.8.

Do působnosti Oblastní rady ČBS náleží:
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7.8.1.

Oblastní rada ČBS má za úkol zabezpečovat konání oblastního mistrovství a

dalších závodů oblasti;
7.8.2.

oblastní rada ČBS má za úkol rozdělovat finanční prostředky, s nimiž oblast

hospodaří;
7.8.3.

oblastní rada ČBS navrhuje Generálnímu sekretáři ČBS kandidáty na sekretáře

oblastí ČBS.

7.9.

Veterinární rada ČBS.

7.9.1.

Veterinární rada ČBS se skládá ze dvou členů.

7.9.2.

Veterinární rada ČBS vytváří veterinární podmínky pro koně, pro přesun koně,

veterinární podmínky pro pořádání závodů.
7.9.3.

Vytváří a spravuje řád na ochranu zvířat při veřejném vystupování.

7.9.4.

Dohlíží na dodržování veterinárního zákona.

7.9.5.

Veterinární rada ČBS má za úkol namátkou kontrolovat dodržování

veterinárních předpisů při pořádání hobby závodů i oficiálních závodů.

7.10. Kontrolní rada ČBS.
7.10.1.

Kontrolní rada ČBS se skládá ze 3 členů. Žádný z členů nesmí být zároveň

členem jakéhokoli jiného orgánu ČBS.
7.10.2.

Kontrolní rada ČBS dohlíží, zda jsou záležitosti ČBS řádně vedeny a zda ČBS

vykonává svou činnost v souladu se stanovami a dalšími právními předpisy.
7.10.3.

Kontrolní rada ČBS má právo nahlížet do dokladů spolku nebo jeho

zaměstnanců a požadovat vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
7.10.4.

Kontrolní rada ČBS má povinnost informovat pravidelně Výkonný výbor ČBS o

zjištěných nedostatcích v činnosti ČBS.
7.10.5.

Členové Kontrolní rady ČBS mají právo se zúčastnit jednání všech orgánů ČBS a

v rozsahu své působnosti od nich požadovat vysvětlení jejich jednání.
7.10.6.

Kontrolní rada ČBS je usnášení schopná je-li přítomna nadpoloviční většina

jejích členů.
7.10.7.

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina kladných hlasů všech jejích

členů.
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7.10.8.

Kontrolní rada ČBS musí s výsledky svých kontrolních závěrů prokazatelně

obeznámit oprávněného zástupce kontrolovaného orgánu a dát mu možnost, aby se
k tomu mohl vyjádřit. Konečné závěry a výsledky kontrol pak musí předat společně
s návrhy nápravných opatření Výkonnému výboru ČBS, který pak rozhodne o nápravném
opatření.

čl. 8.
Sekretariát ČBS

8.1.

Sekretariát ČBS má za úkol vytvářet organizační zázemí pro činnost ČBS.

Sekretariát ČBS se řídí pokyny Výkonného výboru ČBS.
8.2.

V čele sekretariátu ČBS je Generální sekretář ČBS. Dále je sekretariát ČBS

tvořen Hlavními sekretáři oblastí ČBS a dalšími zaměstnanci ČBS.
8.3.

Generálního sekretáře ČBS volí Výkonný výbor ČBS.

8.4.

Hlavní sekretáři oblastí ČBS jsou podřízeni Generálnímu sekretáři ČBS a

příslušnému Předsedovy oblasti ČBS.

čl. 9.
Zásady hospodaření

9.1.

Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace,

granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány na činnost
spolku.
9.2.

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho

hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. 10.
Majetek a hospodaření ČBS

10.1.

Majetek ČBS tvoří finanční fondy, hmotný majetek a jiná majetková práva.
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10.2. Zdrojem příjmů jsou zejména:
10.2.1.

Příjem ze členských příspěvků;

10.2.2.

příspěvky od jiných organizací a sponzorů;

10.2.3.

příjmy z dotací ČR a Evropské unie;

10.2.4.

příjmy z vedlejší hospodářské činnosti;

10.2.5.

příjmy z reklam a jiných podobných služeb;

10.2.6.

dary a dědictví.

čl. 11.
Okolnosti zániku spolku

11.1.

V případě zániku spolku bude s případným zbylým majetkem po likvidaci

naloženo dle rozhodnutí na konečné schůzi Výkonného výboru ČBS.
11.2.

Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu, nebo po rozhodnutí Výkonného

výboru ČBS.
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Čl. 12
Logo Českého bezudidlového spolku

12.1. Logo Českého bezudidlového spolku má symbolizovat filozofii spolku. Je na něm
vyobrazen kůň ve vší své kráse, pouze s provazem. Symbolizuje svobodu koně, krásu koně
bez nepotřebného řemení a železa. Logo je v barvách zelené a šedé. Symbolizuje přírodní
svobodný přístup ke koním a práci s nimi.
12.2. Výkonný výbor může schválit návrh na změnu loga, ten však musí symbolizovat filozofii
spolku.
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Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí Výkonného výboru ČBS na schůzi
v Chrastavě, dne 12.03.2018 a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení

………………….
Anna Kohútová

………………….
Michaela Škodová

…………………..
Veronika Šteffenová

Razítko spolku

Stránka 15
Stanovy Českého bezudidlového spolku 2018

