Stanovy Czech Mountain Trail, z.s.
(znění k 24. 1. 2020)

I. Název spolku
Název spolku: "Czech Mountain Trail, z.s.", zkratka CMT (dále jen CMT)

II. Sídlo spolku
Sídlo spolku je: obec Vlksice

III. Účel a hlavní činnost spolku
Účelem a cílem činnosti spolku je především:
- podpora a rozvoj jezdectví, výcviku koní a jezdců v disciplíně Mountain Trail (dále jen MT), a
obdobně též Extreme Trail, Horse Trail a podobných disciplínách, jejichž filozofie a zaměření je v
souladu s MT, a to na území ČR i v zahraničí
- registrovat členy a orgány spolku a vést jejich evidenci
- podpora zájmu dětí a mládeže o práci s koněm, především o MT
- podpora členů v účasti na závodech v ČR i zahraničí
- pořádání a podpora pořádání výcvikových kurzů
- spolupráce s organizacemi obdobného zaměření
- vzdělávání a podpora vzdělávání členů i ostatních zájemců o MT
- vydávání pravidel, řádů a dalších předpisů pro MT a dohled nad jejich dodržováním
- školení rozhodčích MT
- propagace, podpora a pomoc při rozvoji jezdectví, nejen v disciplíně MT
- získávání finančních prostředků především na činnost spolku v oblasti propagace a rozvoje MT
- další činnosti sloužící k rozvoji MT

IV. Nakládání s financemi
Majetkem CMT a finančními prostředky disponuje Výkonný výbor.
CMT smí vyvíjet jako svou vedlejší činnost hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového
majetku.
Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

V. Členství
Členství CMT je řádné anebo čestné.
Za rozhodující pro daný rok se počítá věk, který osoba v daném roce dosáhne.

V.A Vznik členství
1. Řádným členem CMT se může stát
a) fyzická osoba od věku 18 let
b) fyzická osoba mladší 18 let s písemným souhlasem zákonného zástupce
c) právnická osoba; pak má status samostatného člena
2. Čestným členem se mohou stát osoby, které se zasloužily o rozvoj MT. Čestné členství pro
osobu může navrhnout kdokoli, schvaluje je Výkonný výbor. Čestný člen neplatí členské příspěvky,
nemá právo hlasovat. Má právo se účastnit všech akcí pořádaných pod záštitou CMT, včetně
Členské schůze.
3. Řádné členství vzniká schválením řádně vyplněné písemné přihlášky Výkonným výborem ke dni
odevzdání přihlášky členu některého orgánu CMT a považuje se za aktivní uhrazením členského
příspěvku na příslušný kalendářní rok.
4. Právnickou osobu zastupuje její statutární orgán nebo jiný určený zástupce. Zástupce může být
zároveň členem jako fyzická osoba a každá z těchto osob má jeden hlas.
5. Výši a splatnost členského příspěvku určuje Výkonný výbor a musí je zveřejnit nejpozději do 15.
ledna daného roku na oficiálních webových stránkách CMT.
6. Aktuální seznam členů vede Výkonný výbor prostřednictvím pověřené osoby. Úplný seznam
členů se z důvodu GDPR nezveřejňuje. Každý člen, i bývalý, smí požádat o výpis ze seznamu
členů dle § 236 zák. 89/2012 Sb.

V.B Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, zánikem právnické osoby či úmrtím osoby.
2. Členství zaniká též nezaplacením členského příspěvku pro daný rok. Pro obnovení členství je v
tomto případě postačující úhrada členského příspěvku nejpozději do konce daného kalendářního
roku (bez povinnosti odevzdání nové písemné přihlášky).
3. Důvodem k vyloučení člena může být kromě důvodů uvedených v § 239 (1) i poškozování
dobrého jména CMT a jednání v rozporu se zájmy CMT.
4. Přezkoumáním rozhodnutí o vyloučení člena se zabývá Kontrolní komise

VI. Práva a povinnosti členů
1. Práva členů CMT
a) podílet se na činnosti CMT
b) volit a být volen do orgánů CMT od 18 let
c) účastnit se jednání Členské schůze CMT, uplatňovat návrhy a vyjadřovat stanoviska
d) účastnit se akcí pořádaných pod záštitou CMT
e) být informován o činnosti a hospodaření CMT

2. Povinnosti členů CMT
a) dodržovat ustanovení Stanov, Pravidel, usnesení a rozhodnutí orgánů CMT
b) platit řádně a včas členské příspěvky
c) jednat v souladu s účelem a cíli spolku
d) nepoškozovat dobré jméno spolku
e) neprodleně ohlásit změny údajů v evidenci členů
f) v případě pochybností o dodržení pravidel, stanov, správnosti hospodaření, apod. musí člen
podat v první řadě bezodkladně písemný podnět (rozumí se formou dopisu nebo e-mailovou
zprávou) ke Kontrolní komisi nebo Výkonnému výboru.

VII. Orgány CMT
1. Členská schůze (nejvyšší orgán)
2. Výkonný výbor (statutární orgán)
3. Kontrolní komise
4. Pracovní skupiny (pomocné orgány)
Funkční období členů volených orgánů spolku je tříleté.
add 1. Členská schůze
a) Členská schůze je nejvyšším orgánem CMT
b) určuje hlavní zaměření činnosti spolku, schvaluje hospodaření spolku, hodnotí činnost dalších
orgánů spolku i jejich členů
c) Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka.
d) Členská schůze se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných
členů starších 18 let; není-li nadpoloviční většina řádných členů starších 18 let přítomna, může se
valná hromada platně usnášet, pokud byli všichni řádní členové starší 18 let písemně průkazně
obesláni, a to nejméně 21 dnů před termínem konání valné hromady. Usnesení přijímá většinou
hlasů členů starších 18 let přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
e) na Členské schůzi nemůže být osoba zastupována jinou osobou na základě plné moci.
f) volí členy Výkonného výboru
g) volí členy Kontrolní komise
h) schvaluje výsledek hospodaření CMT za předcházející účetní rok
i) navrhuje změny stanov CMT
j) navrhuje kandidáty do Výkonného výboru a Kontrolní komise
add 2. Výkonný výbor (VV)
a) Výkonný výbor je statutárním orgánem CMT
b) VV má tři členy: Prezidenta, Sekretáře a Tiskového mluvčího
c) každý člen VV jedná samostatně

d) každý člen VV má právo uzavírat jménem CMT dohody a smlouvy za účelem a cílem uvedeným
v bodě III.
e) VV volí ze svých řad Předsedu Výkonného výboru
f) VV předkládá Členské schůzi výsledek hospodaření za předcházející účetní rok
g) navrhuje a schvaluje změny stanov CMT
h) schvaluje kandidáty do VV a KK
i) VV předkládá Členské schůzi plán činnosti a rozpočtu na další období a jiné návrhy
j) schvaluje výši členských příspěvků a dalších poplatků
k) zřizuje a ruší pomocné orgány CMT, tzv. Pracovní skupiny
l) ukládá pomocným orgánům, členům, zaměstnancům úkoly a stanovuje náplň jejich činnosti
m) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
n) pověřuje další členy konkrétními úkoly či funkcemi, např. funkce pokladníka, vedení evidence
členů, apod.
o) do působnosti VV patří všechny pravomoci nesvěřené do působnosti Členské schůze nebo
Kontrolní komise
add 3. Kontrolní komise (KK)
a) KK má tři členy: Předsedu a 2 členy. Předsedu volí členové ze svých řad.
b) KK svolává Předseda KK podle potřeby
c) členství v KK není slučitelné s členstvím ve VV
d) KK dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se
stanovami a právními předpisy
e) za účelem výkonu svých povinnosti mohou členové KK nahlížet do příslušných dokladů spolku a
vyžadovat od členů dalších orgánů vysvětlení k jednotlivým záležitostem
add 4. Pracovní skupiny (PS)
a) Pracovní skupiny zřizuje Výkonný výbor k dlouhodobým průběžným činnostem (stálá PS bez
časového omezení) nebo k jednorázovým úkolům
b) PS si ze svých řad zvolí Předsedu, který PS zastupuje
c) Předsedou PS nesmí být člen VV

VIII. Pravidla závodů v Mountain Trailu
Pravidla jsou závazná pro všechny členy CMT i ostatní účastníky závodů pod záštitou CMT

