
Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK 
 
Občanské sdružení Rozcestník je dobrovolné společenství občanů. Je nezávislé na státní správě, 
spolcích, církvích, politických stranách a dalších organizacích, ale je ochotno se všemi spolupracovat 
k naplnění cílů dále uvedených. 

 
§ 1  

Základní ustanovení  
   
1. Občanské sdružení nese název Rozcestník 

2. Občanské sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, v platném znění. 

3. Sídlem občanského sdružení je Ševce Matouše 9, Praha 4 – Krč, 140 00. Místní působnost 
občanského sdružení není omezena. 

4. Logo občanského sdružení je vyobrazeno v příloze, která tvoří nedílnou součást těchto 
stanov. 

 
§ 2  

Cíl občanského sdružení  
 

Cílem občanského sdružení je: 
1. podpora jezdectví, 

2. podpora aktivit trávení volného času dětí a mládeže, 

3. koordinace jezdecké turistiky v Jizerských horách, 

4. zlepšení informovanosti široké veřejnosti v oblasti jezdectví a chovu koní, 

5. pořádání osvětových, sportovních a zábavních akcí se zaměřením na jezdectví a chov koní, 

6. pořádání hipoterapií a činnosti související s využitím koní v oblastech zdravotnictví a 
rehabilitace, 

7. podpora tradičního způsobu života na venkovském hospodářství, osvětová činnost v 
oblasti zemědělství. 

   
§ 3  
Členství 

   
1. Členem občanského sdružení může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí se 

stanovami a cíli občanského sdružení. 

2. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství. Nikdo nesmí být 
nucen ke členství proti své vůli. 

3. Členství vzniká dnem přijetím za člena, o kterém rozhoduje předsednictvo na základě 
podané písemné přihlášky uchazeče o členství. 

4. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena z občanského sdružení, a to dnem uvedeným v písemném   
oznámení o vystoupení člena doručeného předsedovi, 



b) v případě dlouhodobého nezájmu člena o činnost občanského sdružení jeho 
vyloučením z tohoto sdružení, a to dnem, kdy o tomto vyloučení rozhodne 
předsednictvo, 

c) smrtí člena, 

d) zánikem občanského sdružení. 

5. Zakládající členové jsou ti, kteří se přihlásí do občanského sdružení na ustavující valné 
hromadě. 

6. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané předsednictvem. 

 

§ 4  
Práva a povinnosti členů  

   
1. Člen občanského sdružení má zejména právo: 

a) účastnit se jednání valné hromady, 

b) hlasovat na jednání valné hromady v případě, že je plně způsobilý k právním 
úkonům, 

c) předkládat návrhy a náměty pro činnost občanského sdružení, 

d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 

e) být navržen ke kooptaci do předsednictva. 

2. Člen občanského sdružení má zejména povinnost: 

a) jednat v souladu s těmito stanovami, platnými právními předpisy a rozhodnutími 
orgánů občanského sdružení, 

b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, 

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení. 

   

§ 5  
Orgány občanského sdružení  

   
Orgány občanského sdružení jsou: 
1. valná hromada, 

2. předsednictvo, 

3. předseda. 

   

§ 6  
Valná hromada  

   
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem občanského sdružení a tvoří ji všichni členové 

tohoto sdružení. 

2. Valnou hromadu svolává předsednictvo nejméně jedenkrát ročně a též vždy, požádá-li 
o to alespoň jedna třetina členů předsednictva. 

3. Valná hromada: 



a) projednává jedenkrát ročně zprávu předsedy o činnosti občanského sdružení 
v uplynulém období, 

b) projednává výroční zprávu pověřeného člena předsednictva o hospodaření 
občanského sdružení, 

c) projednává a schvaluje plán budoucích aktivit a úkolů občanského sdružení, 

d) schvaluje rozpočet občanského sdružení, 

e) spolurozhoduje o změně stanov. 

4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 
občanského sdružení. 

5. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné. 

6. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 
hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov [§ 6 odst. e)] vyžaduje pro 
přijetí souhlas nadpoloviční většiny všech členů občanského sdružení a zároveň nadpoloviční 
většiny všech členů předsednictva. 

7. Ustavující valnou hromadu svolá přípravný výbor po zaregistrování stanov. 

8. Valná hromada jednou za dva roky volí z členů sdružení nové předsednictvo. 

   

§ 7  
Předsednictvo 

   
1. Předsednictvo je výkonným orgánem občanského sdružení, který jej zastupuje navenek. 

2. Předsednictvo má nejméně 3 členy. 

3. Předsednictvo je voleno na ustavující valné hromadě následujícím způsobem: 

a) při volbě předsednictva na ustavující valné hromadě se volí 3 členové 
předsednictva 

b) hlasování z bodu 3 a) je tajné 

c) do předsednictva jsou zvoleni 3 kandidáti, kterým byl odevzdán nejvyšší počet 
hlasů 

d) v případě rovnosti hlasů se mezi kandidáty rozhoduje veřejným hlasováním, 
zvolen je ten, který obdrží nejvyšší počet hlasů 

4. Za člena předsednictva může být kooptován jen člen občanského sdružení, který 
s kooptací souhlasí. 

5. Činnost předsednictva: 

a) volí ze svých členů předsedu a odvolává jej, 

b) svolává nejméně jedenkrát ročně valnou hromadu, 

c) rozhoduje o přijetí nového člena, 

d) rozhoduje o kooptaci člena občanského sdružení do předsednictva, 

e) rozhoduje o vyloučení člena občanského sdružení, 

f) rozhoduje o zrušení občanského sdružení,  

g) spolurozhoduje o změně stanov, 

h) koordinuje činnost občanského sdružení, 

i) zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí valné hromady, 



j) pověřuje člena předsednictva kontrolou a evidencí hospodaření občanského 
sdružení. 

6. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 

7. Předsednictvo rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 
hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov [§ 7 odst. 5 písm. g)] 
vyžaduje pro přijetí souhlas alespoň poloviny všech členů občanského sdružení a zároveň alespoň 
poloviny všech členů předsednictva. Rozhodnutí o kooptaci člena do předsednictva [§ 7 odst. 5 
písm. d)] vyžaduje pro přijetí souhlas alespoň poloviny všech členů předsednictva. 

8. Členy předsednictva jsou zakládající členové občanského sdružení a kooptovaní členové 
tohoto sdružení. 

9. Funkční období předsednictva je maximálně dva roky. 

 
§ 8  

Předseda  
   
1. Předseda je vždy členem předsednictva. 

2. Předsedu volí ze svých členů Předsednictvo a též jej odvolává. 

3. Předseda zejména: 

a) zastupuje občanské sdružení navenek a činí jeho jménem právní úkony,  

b) přijímá zaměstnance do pracovněprávního vztahu,  

c) připravuje podklady pro jednání předsednictva.  

4. Předseda je ze své činnosti odpovědný předsednictvu. 

5. V nepřítomnosti předsedy jej zastupuje pověřený člen předsednictva. 

   

§ 9  
Hospodaření  

   
1. Občanské sdružení je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném 

znění, neziskovou právnickou osobou. Případný zisk ze svých aktivit, sponzorské dary a jiné příjmy 
(po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) vynaloží ve prospěch 
cílů podle § 2. 

2. Příjmy občanského sdružení tvoří zejména: 

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,  

b) přidělené granty a dotace,  

c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,  

d) výnosy z majetku občanského sdružení.  

3. Hospodařením občanského sdružení je předsednictvem pověřen [§ 7 odst. 5) písm. i)] její 
člen, který je spolu s předsedou odpovědný za řádný výkon hospodaření a vedení účetnictví 
tohoto sdružení. 

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou, která 
je též oprávněna hospodaření občanského sdružení kontrolovat. 

   

§ 10  
Zánik občanského sdružení  



   
1. Občanské sdružení zaniká: 

a) na základě rozhodnutí předsednictva o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení 
s jiným občanským sdružením [§ 7 odst. 5) písm. f)],  

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.  

2. Zaniká-li občanské sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně předsednictvo 
o majetkovém vypořádání. 

   

§ 11  
Závěrečná ustanovení  

   
1. Občanské sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a 

jednací řád tohoto sdružení. 

2. Občanské sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti se obracet na státní orgány 
s peticemi a žádostmi. 

3. Stanovy nabývají platnosti v den registrace. 


