Prague Polo Club
Stanovy
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Občanské sdružení „Prague Polo Club, o. s.“ (dále jen „sdružení“) zakládají jeho
členové dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je
právnickou osobou.
2. NÁZEV
Název sdružení je „Prague Polo Club, o. s.“.
3. SÍDLO
Sídlo se nachází na adrese: Dubová 17, Mukařov 251 62.
4. ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ, PŘÍPRAVNÝ VÝBOR
Zakládající členové sdružení a zároveň členové přípravného výboru jsou:
-

Naveed Gill, narozen dne 3. května 1963, bytem Dubová 17, Mukařov 251 62;
Robert Chelberg, narozen dne 9.března 1965, bytem Vlašská 17, Praha 1
Česká republika;
Mgr. Přemysl Marek, narozen 19.dubna 1974, bytem Jeremenkova 233/79,
Praha 4.

5. Cíl
5.1

Cílem sdružení je:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

5.2

založit a podporovat klub póla v Praze a obecně v České republice;
propagovat sdružení přiměřeným způsobem společenskou a charitativní
cestou;
spolupracovat s kluby a svazy póla v ostatních státech;
podporovat zájmy póla v České republice;
trénovat a podporovat národní tým póla České Republiky;
organizovat a řídit soutěže a závody v pólu.

K dosažení výše uvedených cílů sdružení vyvíjí zejména následující činnosti:
(i)

organizuje jezdecký sport dle řádů a pravidel hry asociací póla
Hurlingham Polo Association (HPA), United States Polo Association (USPA)
a Central European Polo Association (CEPA) či jiného kompetentního
orgánu;
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(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

registruje členy, jezdce, funkcionáře a sportovní koně (vede jejich
evidenci);
komunikuje s médii;
zajišťuje vzdělávací programy;
vydává pravidla a řády;
získává finanční prostředky na svou činnost a na rozvoj póla.

6. ČLENSTVÍ
6.1

Členem sdružení se může stát jakákoli fyzická osoba starší 16 let či jakákoli
právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

6.2

O přijetí nových členů rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky.

6.3

Členství vzniká dnem přijetí za člena.

6.4

Členství zaniká:
-

vystoupením člena na základě písemného oznámení zaslaného výboru,
úmrtím člena,
u právnické osoby jejím zrušením,
zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady.

7. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
7.1 Člen sdružení má právo:
a) účastnit se valných hromad,
b) volit orgány sdružení,
c) být volen do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření.
7.2. Člen má za povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat svou funkci v orgánech sdružení,
d) platit roční členské příspěvky,
e) zajistit a dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.
8. ORGÁNY SDRUŽENÍ
8.1

Orgány sdružení jsou:
(i)
(ii)

valná hromada,
výbor,

přičemž výbor tvoří prezident a členové výboru.
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8.2

Prvními funkcionáři budou:
Prezident:
Člen výboru:
Člen výboru:

Naveed Gill
Robert Chelberg
Mgr. Přemysl Marek

9.

VÝBOR

9.1

Výbor je statutárním orgánem sdružení. Za výbor jedná buď prezident
samostatně, nebo členové výboru společně. Podepisování za sdružení probíhá
tak, že příslušné osoby připojí svůj podpis k názvu sdružení.

9.2

Funkční období prezidenta a členů výboru činí jeden rok. Prezidenta a členy
výboru do funkce volí a z funkce odvolává valná hromada.

9.3

Výbor má následující pravomoci a povinnosti:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

podporuje a realizuje cíle sdružení vyjma záležitostí, které patří do
pravomoci valné hromady;
navrhuje, zachovává a zveřejňuje veškerá související pravidla, trvalé
příkazy a předpisy, které jsou podle funkcionářů nezbytné;
předkládá valné hromadě finanční plán a rozpočet;
předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření za předcházející rok
včetně účetní závěrky;
jmenuje trenéra, je-li to nezbytné, a stanoví jeho povinnosti a odměnu;
organizuje tréninky sdružení a utkání;
určuje výši registračních poplatků a členských příspěvků;

9.4

Prezident vystupuje jako mluvčí sdružení a je odpovědný za administrativu
vztahující se k CEPA (Central European Polo Association) a ke sdružení.

9.5

Výbor jmenuje pokladníka. Pokladník je odpovědný za finanční prostředky
sdružení a uhrazení všech účtů, které výbor schválí na základě příslušné faktury.

9.6

Výbor jmenuje tajemníka. Tajemník je odpovědný za organizaci schůzí, přepravu,
propagaci sdružení, rozesílání e-mailů členům sdružení a za zápis z jednání
výboru sdružení.

9.7

Pokud by jakýkoli z členů výboru nebyl schopen vykonávat svou funkci po celé
funkční období, bude na jeho místo zvolen nový člen. Výbor bude odpovědný
za novou volbu a jmenování nového člena výboru, pokud to bude považováno
za nezbytné za jakýmkoli specifickým účelem. Až do nové volby bude funkci
takovéhoto člena vykonávat osoba, kterou jmenuje výbor.

9.8

Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni všichni jeho členové. Každý člen
výboru má jeden hlas. Rozhodnutí lze přijmout na základě většiny hlasů. Prezident
má rozhodující hlas při rovnosti hlasů.
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9.9

Se souhlasem všech svých členů smí výbor hlasovat mimo jednání výboru
písemně, prostřednictvím e-mailu nebo faxem. Pak se má za to, že hlasující jsou
přítomni.

9.10

Členové výboru smí ze svých funkcí odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti ve
chvíli, kde jej projedná výbor, nejpozději však uplynutím tří měsíců.

10. VALNÁ HROMADA
10.1

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kterou tvoří všichni členové
sdružení.

10.2

Do působnosti valné hromady náleží:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

schvalování stanov sdružení, jejich změn a doplňků;
jmenování, odvolávání a odměňování členů výboru;
schvalování finančního plánu a rozpočtu sdružení;
schvalování ročního vyúčtování a roční účetní závěrky sdružení;
schvalování výše registračního poplatku a členského příspěvku;
rozhodnutí o vyloučení člena sdružení;
rozhodnutí o zrušení sdružení a jeho sloučení s jiným sdružením;
rozhodování o dalších otázkách sdružení, pokud si rozhodování o nich
valná hromada vyhradí;

10.3

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny minimálně dvě třetiny členů
sdružení. Jakékoli rozhodnutí být musí schváleno většinou všech přítomných
členů, přičemž každý člen sdružení má jeden hlas. Prezident má rozhodující hlas
při rovnosti hlasů. Hlasování je tajné.

10.4

Prezident předsedá každé valné hromadě.

10.5

Výroční valná hromada se koná jedenkrát ročně, v dubnu. Přesné datum výroční
valné hromady stanoví prezident. Tajemník informuje o konání valné hromady
prostřednictvím e-mailu. Všichni členové sdružení mají nárok účastnit se valné
hromady a mají hlasovací právo. Nebude-li jakýkoli člen sdružení o valné
hromadě informován, nebo nepřijme-li jakýkoli člen sdružení takovéto oznámení,
pak tato skutečnost nepovede k neplatnosti rozhodnutí učiněných takovouto
valnou hromadou.

10.6

Program výroční valné hromady zahrnuje:
-

10. 7

schválení finančního plánu a rozpočtu sdružení;
schválení ročního vyúčtování a roční uzávěrky sdružení;
volbu členů výboru;
předkládání návrhů týkajících se sdružení a související hlasování.

Každý člen sdružení může na valné hromadě navrhovat jiné členy za členy
výboru a jejich nominaci podporovat. Každý kandidát musí dát najevo svou
ochotu vykonávat danou funkci dříve, než proběhne příslušné hlasování. Volba
je tajná.
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10.8

Jakýkoli člen sdružení je oprávněn navrhovat, aby výroční valná hromada
v rámci svého programu rozhodla o určitých skutečnostech. Jakýkoli návrh musí
člen předložit v písemné formě prezidentovi nejpozději 20 dnů před plánovaným
datem valné hromady. Jakákoli změna návrhu rozhodnutí, který byl řádně
podán, jak je uvedeno výše, musí být v písemné formě a musí být předána
prezidentovi minimálně jeden den před plánovaným datem valné hromady.

10.9

Prezident svolává mimořádnou valnou hromadu kdykoli na návrh výboru nebo
na žádost minimálně 10 členů. Mimořádná valná hromada proběhne do 3 týdnů
od doručení žádosti. Součástí jakékoli takovéto žádosti je uvedení důvodu
svolání mimořádné valné hromady a předmětem takovéto valné hromady
nemůže být žádná jiná záležitost.

10.10 Se souhlasem všech jejích členů může hlasování valné hromady proběhnout
v písemné formě nebo prostřednictvím e-mailu nebo faxu mimo jednání valné
hromady. Pak se má za to, že hlasující jsou přítomni.
11.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

11.1

Sdružení hospodaří s movitým majetkem, nemovitostmi, hmotným a nehmotným
majetkem.

11. 2

Předpokládaným zdrojem příjmů sdružení jsou zejména:
-

registrační poplatky a roční členské příspěvky;
dotace a granty;
příspěvky od jiných organizací, svazů a sponzorů;
příjmy za reklamní a propagační činnost na sportovních
utkáních,
příjmy získané v souvislosti s pořádáním sportovních utkání;
dary.

11.3

Sdružení užívá svých příjmů k naplnění svých cílů.

11.4

Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který předkládá ke schválení valné
hromadě roční finanční plán a rozpočet. Výbor valné hromadě předkládá i
zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky.

11.5

Sdružení hospodaří na základě finančního plánu a rozpočtu schváleného valnou
hromadou. Valná hromada je oprávněna schválit mimořádné užití finančních
prostředků, které se liší od stanoveného finančního plánu a rozpočtu.

12. REGISTRAČNÍ POPLATEK A ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
Výši registračního poplatku a ročního členského příspěvku určuje výbor a schvaluje
výroční valná hromada. Pokud členství vzniká v jiný den než k 1. lednu, pak se platí
poměrná část ročního členského příspěvku.
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13. TÝMY
Kapitán klubu vybere týmy, které sdružení reprezentují, na základě výkonu jednotlivců
v praxi a v jakýchkoli jiných situacích, kdy má kapitán příležitost zhodnotit schopnosti
členů sdružení.
14. NÁKLADY
Každý člen sdružení má nárok na náhradu cestovních nákladů a stravné v souvislosti se
svou účastí na akci, kterou schválí výbor. Dále má jakýkoli jednotlivec, jehož jmenuje
výbor, nárok na náhradu cestovních nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s činnostmi
sdružení konanými na základě pokynu výboru.
15.

ZRUŠENÍ SDRUŽENÍ

15.1

Sdružení může být zrušeno jen z rozhodnutí valné hromady mimořádně svolané
za tímto účelem.

15.2

Pokud bude přijato rozhodnutí o zrušení sdružení, výbor jmenuje likvidátora, který
vypracuje zprávu o průběhu likvidace včetně návrhu na rozdělení likvidačního
zůstatku.

15.3

Ostatní záležitosti se řídí ustanoveními zákona č.
občanů, v platném znění.

16.

EMBLÉM SDRUŽENÍ

16.1

Emblém sdružení je znak uvedený níže, včetně jeho odvozených forem:

16.2

Emblém sdružení smí být použit pouze v zájmu sdružení a s jeho souhlasem.

83/1990 Sb., o sdružování
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17. BEZPEČNOST
Zásady bezpečnosti sdružení jsou k dispozici všem členům a každý člen je povinen je
dodržovat. Každý člen je však odpovědný za svou vlastní bezpečnost a své chování
v rámci sdružení.

V Praze dne [ • ]

Přípravný výbor:

_______________________
Naveed Gill
_______________________
Robert Chelberg
_______________________
Mgr. Přemysl Marek
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