Stanovy Extreme Trail Czechia, z.s.
§1
Název spolku
Název spolku: „Extreme Trail Czechia, z.s.“, zkratka ETCZ (dále jen ETCZ).
§2
Sídlo spolku
1. Sídlem spolku je obec České Budějovice.
2. Adresa sídla spolku: Nemanická 2765/16a, 370 10, České Budějovice.
§3
Statut spolku
1. ETCZ je dobrovolný a samosprávný spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, sdružující alespoň tři osoby vedené společným
zájmem, založený k naplňování tohoto zájmu.
2. ETCZ je neziskový spolek s právní subjektivitou.
3. ETCZ sdružuje jednotlivé občany, zájemce, jezdecké stáje a kluby, zájmové skupiny
občanů, podnikatelské a jiné subjekty věnující se jezdeckému sportu v zájmovou,
dobrovolnou, nezávislou a sportovní organizaci na základě společného zájmu o jezdecký
sport, a to zejména o disciplínu Extreme Trail (dále jen ET).
§4
Působnost
ETCZ realizuje svou činnost na celém území ČR prostřednictvím svých členů.
§5
Cíl a hlavní činnost spolku
Cílem ETCZ je podpora ET ježdění a výcvik koní v disciplíně ET.
Hlavní činností spolku jsou:
a) registrovat členy, funkcionáře a vést jejich evidenci,
b) pořádání soutěží v disciplíně ET stanovených pravidly,
c) pořádání výcvikových kurzů pro jezdce, koně a další zájemce o ET,
d) vydávání pravidel, řádů a dalších předpisů pro ET a vyvíjet odborný dohled nad jejich
naplňováním,
e) pořádání kurzů pro rozhodčí ET soutěží,
f) propagovat jezdecký sport, zejména disciplínu ET ve společnosti,
g) působit v oblasti rozvoje ET na úrovni rekreačního, výkonnostního a vrcholového
jezdeckého sportu,
h) spolupracovat s organizacemi s podobným zaměřením činnosti nejen v ČR a také
spolupracovat s asociacemi ET ostatních států,
ch) zastupovat zájmy ET v rámci mezinárodních aktivit,
i) účast jezdců ET na soutěžích pořádaných v zahraničí,
j) vydávání informačních a propagačních materiálů o činnosti ETCZ,
k) podporovat zájem mládeže o ET,
l) získávat finanční prostředky na činnost a rozvoj ET,
m) podporovat účast zástupců ETCZ na exhibicích, jezdeckých závodech jiných organizací,
chovatelských akcích a výstavách,
n) komunikovat s médii.

§6
Finanční krytí činnosti spolku
Majetek ETCZ tvoří finanční prostředky, hmotný majetek a jiná majetková práva.
ETCZ využívá k finančnímu krytí své činnosti tyto zdroje:
a) členské příspěvky a jiné platby
b) příspěvky a dary sponzorů na základě sponzorských smluv
c) výtěžek z prodeje informačních a propagačních materiálů
d) zisk z pořádání různých kulturních akcí
e) dotace států, krajů, měst a obcí
f) granty
g) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti
Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu ETCZ a podle pravidel schválených
Prezidiem disponuje Prezidium.
§7
Soutěžní a účetní rok
Soutěžním a účetním rokem je kalendářní rok.
§8
Členství
1. Vznik členství
Řádným členem ETCZ se může stát po splnění podmínek pro přijetí za člena:
a) fyzická osoba starší 18-ti let
b) mládež do 18-ti let (rozhodující je datum 31.12. roku, v němž bude tento věk dovršen) a
jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce
c) právnické osoby, které mají zájem podílet se na činnosti ETCZ. Tyto mají statut
samostatného člena.
Osoby, které se různým způsobem zasloužily o rozvoj a podporu ET, mohou být jmenovány
čestnými členy. Toto členství musí být schváleno prostou většinou hlasů členů nebo členů
Prezidia na valné hromadě. Čestní členové neplatí členské příspěvky, nemají právo volit orgány
ETCZ a nemají rozhodující hlas.
Členství fyzické i právnické osoby je dobrovolné a vzniká vyplněním a odevzdáním závazné
písemné přihlášky a uhrazením předepsaného členského příspěvku.
Právnické osoby spolu s přihláškou také předloží stejnopis zápisu jejího oprávněného orgánu,
který musí obsahovat rozhodnutí (usnesení) o vstupu právnické osoby za člena ETCZ a uhrazení
předepsaného členského příspěvku.
Přihláška musí obsahovat prohlášení, že žadatel vstupuje do ETCZ dobrovolně, zavazuje se
dodržovat stanovy, pravidla, řády a další předpisy ETCZ a podřizovat se rozhodnutím orgánů
ETCZ.
Každá fyzická a právnická osoba může být zaregistrována jako člen ETCZ pouze jednou.
Členství vzniká dnem přijetí za člena a považuje se za aktivní po zaplacení členského příspěvku
na aktuální kalendářní rok.
Celorepublikový seznam členů vede Prezidium.
Jako doklad o členství v ETCZ slouží seznam členů v internetové databázi, ke které mají členové
přístup na adrese www.extremetrail.cz.
2. Zánik členství
Členství v ETCZ zaniká:
a) na základě vlastního rozhodnutí člena, a to:
doručením písemného oznámení o ukončení svého členství ETCZ
nezaplacením členského příspěvku řádně a včas, což se posuzuje jako ukončení členství

na vlastní žádost,
b) vyloučením člena v případě, jestliže by další členství osoby, o jejíž členství se jedná, hrubě
poškozovalo dobrou pověst nebo další činnost ETCZ. Vyloučení je možné na základě
rozhodnutí Prezidia dle Disciplinárního řádu. Vyloučenému členovi musí být rozhodnutí o
vyloučení oznámeno písemně do 30 dnů s udáním důvodů. Rozhodnutí Prezidia musí být v
souladu se stanovami, organizačním řádem a pravidly ETCZ. Toto rozhodnutí je konečné a není
proti němu odvolání,
c) úmrtím člena (fyzická osoba) nebo zánikem právnické osoby, která byla členem ETCZ,
d) ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
e) zánikem ETCZ.
§9
Základní práva a povinnosti členů
Úkolem členů ETCZ je naplňovat cíle a poslání ETCZ, kterými je především provádění a
organizování sportovních aktivit v oblasti ET ježdění, výcvik koní, rozšiřování a propagace ET
ježdění.
1. Práva členů ETCZ
a) podílet se způsobem zde uvedeným na činnosti ETCZ,
b) volit a být volen do orgánů ETCZ od 18-ti let,
c) být úplně a přesně informován o činnosti a hospodaření ETCZ, případně si tyto informace
může vyžádat,
d) uplatňovat přímo nebo prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které jsou členy
ETCZ, své návrhy a vyjadřovat stanoviska,
e) podílet se na akcích a aktivitách pořádaných ETCZ,
f) účastnit se jednání členské schůze ETCZ,
Právnickou osobu zastupuje na členské schůzi její statutární orgán, popř. jiná osoba, která se
prokáže plnou mocí s úředně ověřenými podpisy statutárních orgánů právnických osob, která je
takto zastoupena. Právnická osoba má na členské schůzi pouze jeden hlas.
2. Povinnosti členů ETCZ
a) dodržovat ustanovení stanov, organizačního řádu a usnesení orgánů ETCZ včetně pravidel
ETCZ a veterinárních pravidel, popřípadě nařízení Prezídia, která jsou pro členy ETCZ závazná,
b) řádně a včas platit členské příspěvky,
c) spolupracovat na uskutečnění cílů ETCZ
d) jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno ETCZ
e) neprodleně oznámit změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence.
§ 10
Členské příspěvky
Členové ETCZ platí členský příspěvek, jehož výši pro příslušný kalendářní rok stanoví Prezidium
ETCZ.
Aktuální výše členských příspěvků a ostatních poplatků je uveřejněna na webových stránkách
ETCZ na adrese www.extremetrail.cz.
§ 11
Organizační členění spolku
ETCZ tvoří tyto orgány:
a) Prezidium
b) Valná hromada
c) Kontrolní komise

§ 12
Prezidium
1. Prezidium je statutárním orgánem, jenž řídí činnost ETCZ a jedná jeho jménem. Prezidium
zabezpečuje činnost ETCZ mezi zasedáními valné hromady na základě těchto stanov. Jeho
členové jsou:
a) Prezident ETCZ
b) Viceprezident ETCZ
c) Člen Prezidia ETCZ a další členové podle abecedy
2. Členy Prezidia volí a odvolává Prezidium samo a to - tajným hlasováním. Délka funkčního
období členů prezidia je 6 let.
3. Prezidium je usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí
usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Prezidia. Při rovnosti hlasů se
rozhodnutí považuje za zamítnuté. Rozhodnutí Prezidia jsou závazná.
4. Prezidium ETCZ se schází vždy, požádá-li o to kterýkoliv ze členů Prezidia, a to prostředky
dostupnými (mobil, e-mail, …...), nejméně však jednou ročně. Ze schůze Prezidia se povinně
zveřejňuje zápis na webových stránkách ETCZ. Schůze Prezidia může být vedena i
prostřednictvím internetu.
5. V čele Prezidia je prezident, který organizuje a řídí jeho činnost.
6. Všechna rozhodnutí jsou platná při prosté většině hlasů.
7. Do působnosti Prezidia náleží:
a) rozhodovat o všech záležitostech ETCZ, pokud nejsou těmito stanovami nebo přijatými
řády vyhrazeny do působnosti jiných orgánů ETCZ,
b) připravovat rozpočet ETCZ,
c) vykonávat funkci disciplinárního orgánu v souladu s disciplinárním řádem,
d) schvalovat jednací řád, disciplinární a registrační řád ETCZ,
e) schvalovat výši členských příspěvků, popř. jiných poplatků,
f) schvalovat jednací a volební řád Valné hromady ETCZ,
g) rozhodovat o odměňování členů Prezidia, popř. dalších funkcionářů ETCZ,
h) jmenovat čestné členy ETCZ, popř. odejmout čestné členství,
ch) projednat zprávu o činnosti Kontrolní komise za období od posledního jednání Prezidia,
bude-li vyžádána či předložena,
i) předložit Valné hromadě návrhy usnesení a návrhy kandidátů na členy Prezidia a
Kontrolní komise,
j) zvolit náhradního člena Kontrolní komise, jestliže v době mezi členskými schůzemi člen
Kontrolní komise zvolený Valnou hromadou zemřel, odstoupil z funkce nebo přestal být
z jiných důvodů členem příslušného orgánu,
k) předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti, hospodaření, majetku, návrh plánu činnosti a
rozpočet na příští rok,
l) schvalovat, měnit nebo rušit stanovy ETCZ,
m) schvalovat výroční zprávu o hospodaření ETCZ,
n) schvalovat finanční rozpočet pro příští rok,
o) schvalovat plán činnosti pro příští rok,
p) navrhovat sportovně technické podmínky mistrovských soutěží a mezinárodních závodů,
q) navrhovat místa a termíny mistrovských soutěží a mezinárodních závodů,
r) navrhovat národní úpravu pravidel,
s) koordinovat sportovní kalendář,
t) organizovat výcviková soustředění a školení,
u) zabezpečovat proškolení nových rozhodčích a koordinovat jejich činnost,
v) zabezpečit kontakt s mezinárodními organizacemi,
w) zabezpečuje vybírání členských příspěvků.
x) volit a odvolávat členy Prezidia.

8. Při úmrtí či rezignaci některého člena Prezidia zbývající členové provedou jeho kooptaci z
členské základny ETCZ. 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 2 let.
§ 13
Valná hromada
1. Valná hromada je orgánem ETCZ a tvoří ji jednotliví členové ETCZ.
2. Valnou hromadu svolává prezidium ETCZ každoročně, nejpozději do 31.3. kalendářního
roku. Pozvánka je uveřejněna na webových stránkách ETCZ a elektronicky rozeslána na aktuální
kontakty členů, nejméně 30 dní před konáním valné hromady.
3. Jednotliví členové ETCZ a právnické osoby, které se zúčastní Valné hromady osobně, obdrží
jeden hlas.
4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li počet přítomných hlasů větší než 9/10 všech členů
ETCZ.
5. Rozhodnutí Valné hromady jsou platná při prosté většině hlasů. Při rovnosti hlasů se
rozhodnutí považuje za zamítnuté.
6. Do výlučné pravomoci Valné hromady (VH) patří:
a) Navrhovat členy Kontrolní komise,
b) projednávat výroční zprávu o hospodaření ETCZ,
c) projednávat finanční rozpočet pro příští rok,
d) projednávat plán činnosti pro příští rok.
7. Z průběhu VH je pořizován zápis, který po skončení podepisuje předseda VH a zapisovatel.
Zápis musí být zveřejněn na webových stránkách ETCZ a rozeslán elektronicky na aktuální
kontakty členů ETCZ.
8. Usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny orgány a členy ETCZ.
9. VH si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřují tyto stanovy.
10. Případné odvolání konání VH musí být oznámeno pozvaným členům elektronicky, nejpozději
10 dnů před původně stanoveným termínem konání.
11. Mimořádnou VH je Prezidium povinno svolat, jestliže o to písemně požádá nejméně 2/3
členů ETCZ starších 18-ti let.
4. Mimořádná VH má stejné pravomoci a průběh jako VH. Mimořádná VH je usnášeníschopná,
je-li počet přítomných hlasů větší než 9/10 všech členů ETCZ.
§ 14
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je tříčlenná, je volena na VH na 2 roky tajným hlasováním a je nezávislým
orgánem ETCZ. Žádný z členů Kontrolního komise nesmí být zároveň členem jakéhokoliv
jiného orgánu ETCZ. V čele Kontrolní komise je předseda, který organizuje a řídí její činnost.
2. Kontrolní komise je oprávněna si přizvat odborného poradce, uzná-li to za potřebné. Tento
poradce nemusí být členem ETCZ.
3. Kontrolní komisi svolává předseda kontrolní komise podle potřeby, vždy však v případě, že o
to požádá některý člen Kontrolní komise. Pokud Kontrolní komise nebyla svolána předsedou, je
oprávněn ji svolat kterýkoliv člen Kontrolní komise. O místu, datu a čase jednání Kontrolní
komise musí být informováni její členové nejpozději 14 dní přede dnem jednání Kontrolní
komise.
4. Kontrolní komise je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K
přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Kontrolní komise.
5. Kontrolní komise musí s výsledky svých kontrolních závěrů prokazatelně seznámit
oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu a poskytnout mu možnost, aby se mohl ke
zjištěným poznatkům a výsledkům vyjádřit. Konečné závěry a zprávy svých kontrol, spolu s

návrhy nápravných opatření, předá kontrolní komise Prezidiu, které je povinné přijmout opatření
k odstranění závadného stavu nebo jeho opakování. Kontrolní komise předkládá Valné hromadě
souhrnnou zprávu o své činnosti a svých nálezech.
6. Rozhodnutí Kontrolní komise jsou závazná pro všechny členy a orgány ETCZ.
7. Při úmrtí či rezignaci kteréhokoliv ze členů Kontrolní komise rozhodnou její zbývající členové
o kooptaci z řad členů ETCZ. Nový člen Kontrolní komise je ve funkci do příští Valné hromady,
která ho buď potvrdí do konce funkčního období, nebo proběhne nová řádná volba členů
Kontrolní komise na dobu 2 let.
8. Do působnosti Kontrolní komise patří:
a) kontrola správnosti a efektivnosti hospodaření ETCZ,
b) kontrola, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda je činnost
ETCZ uskutečňována v souladu s právními předpisy České republiky, stanovami ETCZ a
rozhodnutím Valné hromady,
c) upozorňovat Prezidium na zjištěné nedostatky v hospodaření ETCZ a jejích orgánů a
předkládat příslušným orgánům ETCZ návrhy na jejich odstranění,
d) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se hospodaření ETCZ a plnění daňových
a jiných finančních povinností.
§ 15
Organizační řád a Pravidla Extreme Trailových soutěží
1. ETCZ vydává svůj organizační řád, který schvaluje Valná hromada prostou většinou hlasů.
Součástí organizačního řádu jsou i směrnice či ustanovení o hospodaření s majetkem ETCZ.
2. Znění a ustanovení pravidel Extreme Trailových soutěží vydává Prezidium a nikdo jiný nesmí
tato pravidla měnit.
3. Ustanovení uvedená v organizačním řádu a v Pravidlech Extreme Trailových soutěžích jsou
pro všechny členy ETCZ závazná, nejsou však součástí těchto Stanov.
§ 16
Symbolika ETCZ
Symbolika ETCZ může být použita pouze v zájmu ETCZ a se souhlasem Prezidia.
§ 17
Spory uvnitř spolku
Spory uvnitř ETCZ řeší a rozhoduje Disciplinární komise ETCZ složená ze členů Prezidia,
Poradního výboru a Kontrolní komise. Rozhodnutí Disciplinární komise musí být v souladu se
Stanovami, Organizačním řádem a Pravidly ETCZ. Toto rozhodnutí je konečné a není proti
němu odvolání.
§ 18
Zánik spolku
1. ETCZ zaniká usnesením všech účastníků Valné hromady.
2. O způsobu likvidace majetku ETCZ rozhodne Valná hromada.
3. Likvidaci majetku ETCZ provede – dle platných zákonů České republiky – likvidační komise
zvolená na této Valné hromadě.
§ 19
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny na Valné hromadě Extreme Trail Czechia, z.s., konané dne 1.2.2017
v Českých Budějovicích.
V Českých Budějovicích dne 1.2.2017, 1 úprava Úhořilka 24.11.2018,. 2 úprava Úchozí
09.02.2019.

