STANOVY
Working Equitation Česká republika, z.s.
Čl. I.
Název a sídlo
1.
2.
3.

Název organizace: Working Equitation Česká republika, z.s.
zkráceně: WEČR
Sídlo: Malá Strana 23, 27007 Mutějovice

Čl. II.
Statut spolku
1.
2.
3.

Spolek Working Equitation Česká republika, z.s. ( dále jen WEČR ) je spolkem dle
zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
WEČR je neziskovou organizací s právní subjektivitou.
WEČR sdružuje zájemce, jednotlivé občany, zájmové skupiny občanů, jezdecké kluby a
stáje, podnikatelské a jiné subjekty věnující se jezdeckému sportu v nezávislou,
dobrovolnou, zájmovou a sportovní organizaci na základě společného zájmu o jezdecký
sport zejména o disciplínu pracovní jezdectví - working equitation ( dále jen WE ).

ČI. III.
Působnost
1.

WEČR realizuje svou činnost na celém území České Republiky prostřednictvím svých
členů.

Čl. IV.
Cíle sdružení
1.

Cílem WEČR je především:
a. propagovat jezdecký sport, zejména disciplínu WE ve společnosti,
b. zajišťovat organizaci a řídit závody, mistrovské soutěže a mezinárodní
závody WE v České republice,
c. působit v oblasti rozvoje WE na úrovni rekreačního, výkonnostního a
vrcholového jezdeckého sportu,
d. spolupracovat s asociacemi WE ostatních států,
e. aktivně zastupovat zájmy WE v rámci mezinárodních aktivit.
f. vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v oblasti jezdeckého sportu,
g. podpora akcí pořádaných členskými kluby,

2.

K dosažení výše uvedených cílů bude WEČR vyvíjet činnost zejména následující
formou:
a. registrovat členy, funkcionáře, sportovní koně a vést jejich evidenci,
b. pořádat školící kurzy pro jezdce, rozhodčí, instruktory, funkcionáře a další
zájemce o WE,
c. vydávat pravidla, řády a další předpisy pro WE a aktivně vyvíjet odborný
dohled nad jejich naplňováním,
d. pořádat soutěže v disciplíně WE,
e. podporovat účast jezdců WE na soutěžích pořádaných v zahraničí,
f. podporovat zájem dětí, mládeže a dospělých o WE a pořádat vzdělávací
programy v oblasti jezdeckého sportu pro děti, mládež a dospělé.
g. vydávat informační a propagační materiály o disciplíně WE,
h. získávat finanční prostředky na činnost a rozvoj WE,
i. komunikovat s médii,
j. spolupracovat se státními orgány v oblasti školství, tělovýchovy, kultury a
státní správy a samosprávy,
k. spolupracovat s organizacemi a jednotlivci s podobným zaměřením činnosti
nejen v ČR
l. pořádat výjezdy na WE soutěže organizované v zahraničí,
m. podporovat účast zástupců WEČR na výstavách, exhibicích, jezdeckých
závodech jiných organizací, chovatelských akcích,
n. vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost za účelem podpory hlavní činnosti.

Čl. V.
Členství
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Členem WEČR se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba a
právnická osoba s místem podnikání-sídlem na území ČR, která souhlasí s posláním a
stanovami sdružení a která splní podmínky uvedené v těchto stanovách a řádech
WEČR.
Členství fyzické osoby v WEČR je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky
nebo on-line formulářem na portálu WEČR, schválením oblastním výborem WEČR a
uhrazením členského příspěvku ve stanovené výši. Přihláška musí obsahovat
prohlášení, že žadatel vstupuje do WEČR dobrovolně, zavazuje se dodržovat stanovy,
pravidla, řády a další předpisy WEČR a podřizovat se rozhodnutím orgánů WEČR a
udělit Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů.
Členství právnické osoby v WEČR je dobrovolné a vzniká na základě písemné
přihlášky, nebo on-line formulářem na portálu WEČR a písemného souhlasu
statutárního orgánu právnické osoby, schválením oblastním výborem WEČR a
uhrazením členského příspěvku ve stanovené výši. Přihláška musí obsahovat
prohlášení, že žadatel vstupuje do WEČR dobrovolně, zavazuje se dodržovat stanovy,
pravidla, řády a další předpisy WEČR a podřizovat se rozhodnutím orgánů WEČR.
Fyzická osoba mladší 18 let se může stát členem WEČR jen s písemným souhlasem
svého zákonného zástupce.
Každá fyzická a právnická osoba může být zaregistrována jako člen WEČR pouze
jednou.
Členství vzniká dnem přijetí za člena.
Právnická osoba má statut samostatného člena.

8.

Členství ve WEČR zaniká:
a. doručením písemného oznámení o ukončení svého členství příslušnému
oblastnímu výboru,
b. nezaplacením členského příspěvku a to ani v přiměřené lhůtě určené
spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve
výzvě upozorněn.
c. vyloučením člena dle disciplinárního řádu,
d. zánikem člena, právnické osoby,
e. úmrtím člena, fyzické osoby,
f. ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
g. zánikem WEČR.

ČI. VI.
Základní práva a povinnosti členů
1.

2.

3.

Práva členů WEČR:
a. podílet se způsobem uvedeným v těchto stanovách na činnosti WEČR,
b. volit a být volen do všech orgánů WEČR od 18-ti let podle čl. VIII odst. 3,
c. být pravidelně informován o činnosti a hospodaření WEČR, zejména
prostřednictvím oblastních výborů WEČR,
d. uplatňovat přímo nebo prostřednictvím fyzických nebo právnických osob,
které jsou členy WEČR, své návrhy a vyjadřovat stanoviska,
e. podílet se na aktivitách a akcích pořádaných WEČR a na využívání
finančních a materiálních prostředků WEČR v souladu se zákonem a
rozhodnutími příslušných orgánů WEČR,
f. účastnit se jednání členské schůze a členské schůze oblasti WEČR.
Povinnosti členů WEČR:
a. dodržovat stanovy WEČR a usnesení orgánů WEČR, popřípadě dalších
orgánů, pokud to vyplývá z předpisů WEČR včetně pravidel disciplíny WE a
veterinárních pravidel,
b. jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno WEČR,
c. řádně a včas platit členské příspěvky a další poplatky stanovené příslušnými
orgány WEČR,
d. neprodleně oznamovat příslušnému oblastním výboru WEČR změny
osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence,
e. spolupracovat na uskutečnění cílů WEČR.
Seznam členů
a. celo republikový seznam členů vede výkonný výbor , každý člen, a to i bývalý,
obdrží na svou žádost od WEČR na jeho náklady potvrzení s výpisem ze
seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto
údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat
jeho manžel/ka, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, muže o vydání
potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní
ochrany.
b. přístup k seznamu členů se řídí zákonem na ochranu osobních údajů
10/2000 sb. v platném znění.

ČI. VII.
Čestné členství
1.

2.
3.

Výkonný výbor WEČR může jmenovat jakoukoliv fyzickou osobu, která se mimořádně
zasloužila o dobré jméno WEČR nebo o rozvoj WE v České republice, čestným členem
WEČR. Výkonný výbor WEČR může toto členství rovněž odejmout.
Čestný člen má právo účastnit se jednání všech orgánů WEČR, s výjimkou jednání
disciplinárních orgánů a vyjádřit zde své návrhy a stanoviska.
Pokud není čestný člen také členem WEČR, nemá právo hlasovat ani být volen do
orgánů WEČR.

ČI. VIII.
Orgány spolku WEČR
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Orgány WEČR na centrální úrovni jsou:
a. členská schůze
b. výkonný výbor
c. kontrolní komise
d. odborné komise
Orgány WEČR na oblastní úrovni jsou:
a. členská schůze oblasti
b. oblastní výbor
Funkční období všech orgánů WEČR je dvouleté. Funkční období náhradních členů
výkonného výboru a kontrolní komise zvolených příslušným výborem nebo komisí a
náhradních členů oblastního výboru zaniká spolu se zánikem mandátu členů těchto
orgánů zvolených členskou schůzi, popř. členskou schůzí oblasti.
Počet náhradních členů může být maximálně do výše jedné třetiny původních členů
orgánu spolku a to pouze do doby konání členské schůze respektive členské schůze
oblasti.
Být členem všech orgánů může pouze zletilá fyzická osoba, která je členem WEČR.
Z jednání všech orgánů WEČR se pořizuje zápis, který musí obsahovat termín a místo
konání jednání, seznam přítomných členů orgánu WEČR a hostů, program jednání a
přesný obsah rozhodnutí, o nichž bylo jednáno, s uvedením výsledků hlasování. Zápis
musí být zpřístupněn všem členům příslušného orgánu WEČR, popř. dalším osobám
dle podmínek stanovených výkonným výborem a zveřejněn na webových stránkách v
části přístupné všem členům.
Mimo důvody uvedené v čl. XX. odst. 1 nesmí žádný orgán spolku převzít a vykonávat
působnosti jiného orgánu.

Čl. IX.
Jednání jménem WEČR
1.

Statutárním orgánem WEČR je výkonný výbor, za výkonný výbor jedná a podepisuje
předseda WEČR (dále jen „předseda” nebo jiný, výkonným výborem pověřený člen
výkonného výboru.

Čl. X.
Členská schůze WEČR
1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem WEČR.

2.

Do výlučné působnosti členské schůze náleží:
a. rozhodovat o změně stanov,
b. rozhodovat o počtu členů výkonného výboru,
c. zvolit a odvolat členy výkonného výboru,
d. zvolit a odvolat členy kontrolní komise,
e. projednat a schválit zprávu o činnosti výkonného výboru a kontrolní komise
za období od poslední členské schůze,
f. projednat a schválit zprávu o hospodaření WEČR za období od poslední
členské schůze,
g. projednat a schválit rozpočet a plán činnosti WEČR na další období,
h. rozhodnout o zrušení WEČR a jejím vstupu do likvidace, jmenovat a odvolat
likvidátora, určit výši jeho odměny a schválit rozdělení likvidačního zůstatku,
i. rozhodnout o jiném návrhu výkonného výboru předloženého jí ke schválení.
j. rozhodovat o odměňování předsedy, členů výkonného výboru, popř. dalších
funkcionářů WEČR,

3.

Členská schůze si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují tyto
stanovy.
Složení členské schůze:
a. Členská schůze je shromážděním delegátů zvolených na členské schůzi
oblastí podle klíče schváleného výkonným výborem, tímto není dotčeno
ustanovení čl. XIV odst. 2 d).
b. Po zahájení schůze je vždy volena minimálně 3 členná volební a mandátová
komise, která dohlíží na řádný průběh hlasování.
c. Volební a mandátová komise má oprávnění prohlásit hlasování za neplatné,
není-li přesně dodržen kterýkoliv odstavec těchto stanov a to i na podnět
člena schůze.
Členskou schůzi řídí předseda, popřípadě jím pověřený člen WEČR,
Svolávání členské schůze:
a. členskou schůzi svolává výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Pokud
nebyla členská schůze řádně svolána výkonným výborem, je oprávněn ji
svolat předseda.
b. výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi WEČR do 30
dnů, požádá-li písemně o její svolání nejméně 1/3 členů spolku nebo 1/3
oblastních výborů nebo z podnětu kontrolního orgánu nebo jestliže to
vyžadují vážné zájmy WEČR. Nesvolá-li výkonný výbor zasedání členské
schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal,
svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám nebo ji může svolat
předseda.
c. pozvánka na členskou schůzi obsahující místo, datum, hodinu konání členské
schůze a program jednání členské schůze musí být zveřejněny na oficiálních
webových stránkách WEČR a elektronicky rozeslána na aktuální kontakty
členů, nejpozději 1 měsíc přede dnem konání členské schůze. Současně
musí být v téže lhůtě odeslána na vědomí všem oblastním výborům.
d. kdo členskou schůzi svolal, může ji odvolat nebo odložit stejným způsobem,
jakým byla svolána nejpozději 10 dní před původně stanoveným termínem.

4.

5.
6.

Rozhodování členské schůze:
a. Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina
delegátů (delegovaných hlasů) nebo členů oprávněných hlasovat, včetně
zplnomocněných hlasů členů. V případě, že se potřebný počet hlasů nesejde,
je Členská schůze schopná usnášení hodinu po termínu zahájení v
libovolném počtu přítomných hlasů.
b. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných na schůzi v
době hlasování, nestanoví-li tyto stanovy jinak.
c. Každý delegát má počet hlasů daných klíčem dle čl. X odst. 4)a.
d. K rozhodnutí o zrušení WEČR, vstupu do likvidace nebo změně stanov, je
vždy třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech delegátů
(delegovaných hlasů) nebo členů oprávněných hlasovat, včetně
zplnomocněných hlasů členů, přítomných na schůzi v době hlasování.
8. Na každém zasedání členské schůze může být z pléna, jako jediná výjimka ze změny
programu schůze, navrženo, i mimo funkční období, hlasování o důvěře kteréhokoliv
funkcionáře nebo skupiny funkcionářů spolku.
9. Vysloví-li členská schůze nedůvěru hlasováním, pozbývá ten, koho se hlasování týká
ihned funkci nebo mandát, který mu byl udělen v minulých hlasováních. Členská schůze
pak může zvolit náhradní funkcionáře.
10. Usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny orgány a členy WEČR.

7.

Čl. XI.
Výkonný výbor WEČR
1.

2.

Výkonný výbor je statutárním orgánem, jenž řídí činnost WEČR a jedná jeho jménem.
Výkonný výbor zabezpečuje činnost WEČR mezi zasedáními členských schůzí na
základě těchto stanov, jednacího řádu a usnesení členských schůzí.
Do výlučné působnosti výkonného výboru náleží:
a. rozhodovat o všech záležitostech WEČR pokud nejsou těmito stanovami
nebo přijatými řády vyhrazeny do působnosti jiných orgánů WEČR,
b. vykonávat funkci disciplinárního orgánu v souladu s disciplinárním řádem,
c. založit odbornou komisi a jmenovat její členy,
d. připravovat rozpočet WEČR,
e. schvalovat jednací, disciplinární a registrační řád WEČR,
f. schvalovat jednací a volební řád členské schůze WEČR a členské schůze
oblasti,
g. schvalovat výši členských příspěvků, popř. jiných poplatků,
h. stanovit počet delegátů členské schůze, není-li těmito stanovami určeno jinak.
i. jmenovat čestné členy WEČR, popř. odejmout čestné členství,
j. rozhodovat o počtu oblastí WEČR a jejich územní působnosti,
k. projednat zprávu o činnosti odborných komisí a kontrolní komise za období
od posledního jednání výkonného výboru, bude-li vyžádána či předložena,
l. předložit členské schůzi návrhy usnesení a návrh kandidátů na členy
výkonného výboru a kontrolní komise,
m. zvolit náhradního člena výkonného výboru, jestliže v době mezi členskými
schůzemi člen výkonného výboru, zvolený členskou schůzí zemřel, odstoupil
z funkce nebo přestal být z jiných důvodů členem příslušného orgánu,

3.

4.

5.

n. předkládá členské schůzi zprávu o činnosti, hospodaření, majetku, návrh
plánu činnosti a rozpočtu na další rok.
Složení výkonného výboru:
a. výkonný výbor má 5 členů a to předsedu a 4 další členy výboru, nerozhodneli členská schůze o jiném počtu členů,
b. výkonný výbor si zvolí ze svého středu předsedu a ostatní funkcionáře
výboru,
c. v čele výkonného výboru je předseda, který organizuje a řídí jeho činnost.
Svolávání výkonného výboru:
a. výkonný výbor svolává předseda zpravidla jednou měsíčně. Pokud nebyl
výkonný výbor svolán v posledních třech měsících předsedou, je oprávněn ho
svolal kterýkoliv z členů výkonného výboru,
b. o místu. datu, hodině a programu jednání výkonného výboru musí být
informováni jeho členové nejpozději 14 dní přede dnem jednání výkonného
výboru.
Rozhodování výkonného výboru:
a. výkonný výbor je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů,
b. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů
výkonného výboru,
c. rozhodnutí výkonného výboru jsou závazná pro oblastní výbory a členy
WEČR.

Čl. XII.
Kontrolní komise WEČR
1.
2.

Kontrolní komise je nezávislým orgánem WEČR.
Do výlučné působnosti kontrolní komise náleží:
a. kontrola správnosti a efektivnosti hospodaření WEČR, zejména výkonného
výboru a oblastních výborů, s majetkem WEČR,
b. kontrola, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda
je činnost WEČR uskutečňována v souladu s právními předpisy České
republiky, stanovami WEČR a rozhodnutími členské schůze,
c. nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se hospodaření WEČR a
plnění daňových a jiných finančních povinností,
d. upozorňovat výkonný výbor na zjištěné nedostatky v hospodaření WEČR a
jejích orgánů a předkládat příslušným orgánům WEČR návrhy na jejich
odstranění,
e. členové kontrolní komise mají právo zúčastnit se jednání všech orgánů
WEČR, s výjimkou jednání disciplinárních orgánů, a požadovat od nich
informace a vysvětlení týkající se jejich činnosti,
f. zvolit náhradního člena komise, jestliže v době mezi členskými schůzemi člen
komise, zvolený členskou schůzí zemřel, odstoupil z funkce nebo přestal být
z jiných důvodů členem příslušného orgánu.

3.

Kontrolní komise je oprávněna přizvat si příslušného odborného poradce, uzná-li to za
potřebné. Tento poradce nemusí být členem WEČR.
Složení kontrolní komise:

4.

5.

6.

7.

8.

a. kontrolní komise je složena ze 3 členů volených členskou schůzí. Žádný z
členů kontrolní komise nesmí být zároveň členem jakéhokoliv jiného orgánu
WEČR,
b. kontrolní komise si zvolí ze svého středu předsedu,
c. v čele kontrolní komise je předseda, který organizuje a řídí její činnost.
Svolávání kontrolní komise:
a. kontrolní komisi svolává předseda kontrolní komise podle potřeby, vždy však
v případě, že o to požádá některý člen kontrolní komise. Pokud nebyla
kontrolní komise svolána předsedou je oprávněn ji svolal kterýkoliv člen
kontrolní komise,
b. o místu, datu a hodině jednání kontrolní komise musí být informováni její
členové nejpozději 14 dní přede dnem jednání kontrolní komise.
Rozhodování kontrolní komise:
a. kontrolní komise je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina
jejích členů,
b. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů
kontrolní komise.
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, předává kontrolní komise výkonnému výboru, který
je povinen přijmout opatření k odstranění závadného stavu nebo jeho opakování.
Kontrolní komise předkládá členské schůzi souhrnnou zprávu o své činnosti a svých
nálezech.
Rozhodnutí kontrolní komise jsou závazná pro všechny orgány a členy WEČR.

Čl. XIII.
Odborné komise WEČR
1.
2.

3.

4.

Odborné komise jsou poradními orgány výkonného výboru. Zabezpečují kvalifikované
plnění úkolů WEČR.
Do výlučné působnosti odborné komise náleží zejména:
a. navrhovat sportovně technické podmínky mistrovských soutěží a
mezinárodních závodů,
b. navrhovat místa a termíny mistrovských soutěží a mezinárodních závodů,
c. navrhovat národní úpravu pravidel,
d. koordinovat sportovní kalendář,
e. organizovat výcviková soustředění a školení.
Složení odborné komise:
a. počet členů odborné komise stanoví výkonný výbor, který současně jmenuje
a odvolává jejího předsedu a další členy odborné komise,
b. předseda odborné komise organizuje a řídí její činnost.
Svolávání odborné komise:
a. odbornou komisi svolává její předseda podle potřeby, vždy však v případě, že
o to požádá některý člen odborné komise. Pokud nebyla odborná komise
svolána předsedou, je oprávněn ji svolat kterýkoliv člen odborné komise,

5.

b. o místu, datu, hodině a programu jednání odborné komise musí být
informováni její členové nejpozději 14 dní přede dnem jednání odborné
komise.
Rozhodování odborné komise:
a. odborná komise je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina
jejich členů,
b. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů
odborné komise.

Čl. XIV.
Členská schůze oblasti WEČR
1.
2.

3.

4.

5.

Členská schůze oblasti je nejvyšším orgánem WEČR na oblastní úrovni,
Do výlučné působnosti členské schůze oblasti náleží:
a. rozhodovat o počtu členů příslušného oblastního výboru,
b. zvolit a odvolat další členy příslušného oblastního výboru.
c. navrhnout kandidáty do všech orgánů WEČR,
d. zvolit delegáty, popř. náhradníky na členskou schůzi WEČR v počtu
stanoveném výkonným výborem. Není-li možné tuto volbu provést, z
jakéhokoliv důvodu, je za delegáta členské schůze spolku automaticky
považován každý platný člen spolku s hlasovacím právem podle článku VIII.
odst. 3.
e. projednat a schválit zprávu o činnosti oblastního výboru a o hospodaření
oblasti mezi členskými schůzemi.
f. projednat a schválit rozpočet a plán činnosti oblasti WEČR na další období,
Složení členské schůze oblasti:
a. Členská schůze je shromážděním všech právnických osob a fyzických osob
registrovaných v příslušné oblasti k poslednímu dni předcházejícího konání
členské schůze oblasti, popřípadě jejich zplnomocněných zástupců,
Svolávání členské schůze oblasti:
a. členskou schůzi oblasti svolává oblastní výbor minimálně jednou za 1 rok.
Pokud nebyla členská schůze oblasti řádně svolána oblastním výborem, je
oprávněn ji svolat kterýkoliv člen oblastního výboru,
b. Ustanovení čl. X odst. 4 b,c) , odst. 5 b) a 8. platná pro Členskou schůzi
spolku se použijí ve stejné míře se změnou na oblastní orgány spolku.
c. pozvánka na jednání členské schůze oblasti obsahující místo, datum, hodinu
konání členské schůze oblasti a program jednání členské schůze oblasti musí
být zveřejněna na oficiálních webových stránkách WEČR a elektronicky
rozeslána na aktuální kontakty členů oblasti nejpozději 14 dní přede dnem
konání členské schůze oblasti. Pozvánka musí být v téže lhůtě odeslána
(poštou nebo emailem) na vědomí výkonnému výboru,
d. kdo členskou schůzi svolal, může ji odvolat nebo odložit stejným způsobem,
jakým byla svolána nejpozději 5 dní před původně stanoveným termínem.
Rozhodování členské schůze oblasti:
a. každá osoba uvedená v ustanovení XlV.3.a těchto stanov má jeden hlas,
b. členská schůze oblasti je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejích členů. V případě, že se potřebný počet členů nesejde, je
členská schůze usnášení schopná hodinu po termínu zahájení v libovolném

6.

počtu přítomných členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů
přítomných členů.
Rozhodnutí členské schůze oblasti jsou závazná pro oblastní výbor a členy WEČR
registrované v příslušné oblasti.

Čl. XV.
Oblastní výbor WEČR
1.
2.

3.

4.

5.

Oblastní výbor řídí činnost WEČR na oblastní úrovni a zabezpečuje činnost WEČR v
oblastí mezi zasedáními členské schůze oblasti.
Do výlučné působnosti oblastního výboru náleží:
a. přijímat členy WEČR a jejich evidenci zasílat v souladu s registračním řádem
na výkonný výbor spolku,
b. připravovat rozpočet oblasti na příslušný kalendářní rok a vyhodnocovat jeho
čerpání,
c. sestavovat oblastní sportovní kalendář,
d. vykonávat funkci disciplinárního orgánu v souladu s disciplinárním řádem
v rámci oblasti,
e. zabezpečovat konání mistrovství oblasti a stanovovat sportovně technické
podmínky těchto a dalších soutěží,
f. rozdělovat finanční prostředky, s nimiž oblast hospodaří,
g. zvolit náhradního člena oblastního výboru, jestliže v době mezi členskými
schůzemi oblasti člen oblastního výboru zvolený členskou schůzí oblasti
zemřel, odstoupil z funkce nebo přestal být z jiných důvodů členem
oblastního výboru a počet členskou schůzí oblasti zvolených členů neklesl
pod polovinu.
Složení oblastního výboru:
a. oblastní výbor má 3 členy, a to předsedu a 2 další členy. nerozhodne-li
členská schůze oblasti o vyšším počtu členů,
b. oblastní výbor si zvolí ze svého středu předsedu,
c. v čele oblastního výboru je předseda, který organizuje a řídí jeho činnost a
jedná jménem oblasti. V době jeho nepřítomnosti či nemožnosti vykonávat
funkci je v čele oblastního výboru člen oblastního výboru zvolený oblastním
výborem.
Svolávání oblastního výboru:
a. oblastní výbor je svoláván předsedou podle potřeby, zpravidla jednou
měsíčně. Pokud nebyl oblastní Výbor svolán v posledních třech měsících
předsedou, je oprávněn ho svolat kterýkoliv člen oblastního výboru,
b. o místu, datu, hodině a programu jednání oblastního výboru musí být
informování jeho členové nejpozději 14 dní přede dnem jednání oblastního
výboru.
Rozhodování oblastního výboru:
a. oblastní výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů,
b. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů
oblastního výboru.

6.

Rozhodnutí oblastního výboru jsou závazná pro členy WEČR registrované v příslušné
oblasti.

Čl. XVI.
Oblast WEČR
1.
2.
3.

WEČR se může členit na oblasti, pro vznik oblasti je potřeba minimálně 3 členů starších
18-ti let.
Místo působení oblasti nemusí odpovídat územně administrativnímu uspořádání ČR.
Při žádosti o ustanovení oblasti osloví přípravný výbor nové oblasti výkonný výbor
WEČR a požádá o založení oblasti.

ČI. XVII.
Majetek a hospodaření WEČR
1.
2.

3.

Majetek WEČR tvoří finanční prostředky, hmotný majetek a jiná majetková práva.
Zdroji příjmů jsou zejména:
a. členské příspěvky a jiné poplatky,
b. dary a příspěvky právnických a fyzických osob.
c. dotace státu, krajů, měst, obcí.
d. dědictví,
e. granty,
f. výnosy majetku,
g. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti
Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu WEČR a podle pravidel
schválených výkonným výborem disponují výkonný výbor a oblastní výbory.

Čl. XVIII.
Symbolika WEČR
1.

Symbolika WEČR může být použita pouze v zájmu WEČR a se souhlasem výkonného
Výboru.

Čl. XIX.
Elektronická schůze a hlasování
1.

2.
3.

4.

Schůze kteréhokoliv orgánu spolku podle čl. VIII těchto stanov může být také vypsána
elektronickým způsobem nebo kombinací přímé účasti oprávněných osob a
elektronicky.
Schůze probíhá podle stejných pravidel, která jsou uvedena u jednotlivých orgánů
spolku.
Kterýkoliv člen nebo skupina členů spolku nebo orgán spolku může vyvolat referendum
na portálu WEČR. Otázka uvedená při tomto hlasování musí být položena tak, aby na ni
bylo možno jednoznačně odpovědět ANO nebo NE. Technické prostředky portálu
WEČR pak zajistí možnost diskuze pro každé takové hlasování pod touto otázkou.
Vypsání takové otázky je automaticky rozesláno na kontaktní emaily všech členů
WEČR, kteří mají založeny své osobní účty na portálu WEČR s položenou otázkou a
datem ukončení hlasování.
Výsledek hlasování je závazný pro všechny orgány spolku pouze za situace, že se pro
přijetí nebo odmítnutí vysloví nejméně 2/3 platných členů spolku s právem hlasovat.

5.

Přesná a podrobnější metodika hlasování, průběhu schůze a řešení technických
prostředků při elektronické formě, se řídí Jednacím a volebním řádem WEČR, který je
závazný pro všechny orgány a členy spolku, je schválen výkonným výborem spolku a je
přístupný všem členům na portálu WEČR.

Čl. XX.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1.

2.
3.

Není-li kterýkoliv orgán spolku schopen, z jakéhokoliv důvodu, vykonávat svou
působnost danou těmito stanovami, přebírá za něho jeho působnost automaticky vyšší
orgán s účelově stejnou působností. Není-li toto možné zajistit, přebírá, až po té,
automaticky působnost výkonný výbor spolku. Není-li ani toto možné, přechází
působnost na nejvyšší orgán spolku.
Jakmile pominou důvody, pro které byl orgán zastupován, přebírá tento svou působnost
ihned a automaticky.
Odst. 1 tohoto článku se nevztahuje na Členskou schůzi spolku, jako orgánu nejvyššího
a působnost Členské schůze spolku nelze převzít a zastupovat.

Tyto stanovy WEČR byly schváleny na jednání Členské schůze dne 10.11.2018
a nabývají účinnosti dnem registrace u příslušného rejstříkového soudu.
Praha dne 10.11.2018
Za WEČR předseda spolku Šárka Kopecká

