STANOVY
WESTERNERS INTERNATIONAL-CZ

I.

Poslání a činnost Westerners International-CZ

Čl. 1 Westerners International-CZ (dále jen WI-CZ) je nepolitickou společenskou
organizací (zapsaný spolek) sdružující zájemce o hraničářskou historii Severní
Ameriky. WI-CZ se hlásí k mezinárodnímu hnutí Westerners a ztotožňuje se s cíli
a posláním světové organizace Westerners International se sídlem v Oklahoma
City v USA. WI-CZ má vlastní právní subjektivitu a může svým jménem vystupovat
v právních vztazích. Působí na celém území České republiky (dále jen ČR) a jeho
sídlem je Praha. Adresa: Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5.
Čl. 2 Úkoly a cíle:
1. WI-CZ si klade za cíl pravdivě a objektivně přibližovat historické skutečnosti
od dob osídlování Severní Ameriky, a to i pro širokou veřejnost,
zprostředkovávat informace a styky se stejně nebo podobně zaměřenými
organizacemi či jednotlivci, jak v ČR, tak i v zahraničí.
2. Program činnosti WI-CZ řídí a koordinuje Rada WI-CZ (dále jen Rada).
3. WI-CZ rozvíjí činnost svých členů prostřednictvím corralů jako základních
organizačních jednotek (pobočných spolků). Činnost pobočných spolků je
zpravidla zaměřena na jednotlivé zájmové oblasti, např.:
-

pořádání setkání zájemců o western a dalších akcí s westernovým
zaměřením a pravidelná účast na nich.

-

organizování jízdy Československého a Evropského Pony Expressu.

-

organizování westernových, střeleckých a rodeových soutěží.

-

provádění vlastní publikační činnosti, vydávání westernových novin a
pravidel westernových a rodeových soutěží.

-

budování westernového
s westernovou tématikou.

skanzenu

v ČR

pro

aktivity,

spojené

-

vydávání pravidel střeleckých soutěží WI-CZ, jimiž jsou povinni členové
WI-CZ se řídit na střeleckých akcích WI-CZ. Součástí historického
oděvu členů WI-CZ může být i dobová zbraň, a členové ji tudíž mohou
na akcích pořádaných WI-CZ držet.

4. Při plnění svých úkolů a cílů se WI-CZ a jeho corraly řídí obecně platnými
právními předpisy ČR a svými stanovami, které jsou ve vzájemném souladu.
V činnosti se uplatňuje princip dobrovolného členství, jednoty zájmů WI-CZ a
corralů se zájmy každého člena a dále princip zákonitosti.
Čl. 3. Hospodaření a majetek WI-CZ:
1. Hospodaření WI-CZ a jeho corralů se řídí obecně závaznými právními předpisy
ČR, stanovami WI-CZ a jeho corralů a zásadami hospodaření WI-CZ a corralů.
2. Vzhledem k tomu, že jednotlivé corraly mají vlastní právní subjektivitu,
stanovují si vlastní pravidla hospodaření se svým majetkem a finančními
prostředky. WI-CZ nemá právo svým corralům do této oblasti jakkoliv
zasahovat, ale také za hospodářskou činnost svých corralů nenese žádnou
zodpovědnost.
3. Své finanční prostředky má WI-CZ na vlastních účtech, a to i devizových.
4. Majetek WI-CZ tvoří příjmy získané členskými příspěvky na činnost, dále
z příjmů plynoucích z vlastní činnosti, z výnosů vlastního majetku, subvencí,
darů, dotací, dobrovolných příspěvků členů a corralů a jiných zdrojů.
5. WI-CZ spravuje pouze svůj majetek, nikoli majetek svých corralů. Hospodaření
s tímto majetkem se řídí rozhodnutím shromáždění vyslanců a mezi
jednotlivými shromážděními, usnesením Rady.

II.

Členství ve WI-CZ

Čl. 4. Členem WI-CZ se může stát každý občan ČR či cizí státní příslušník, který
dovrší 15 let a souhlasí s posláním a stanovami WI-CZ, když u osob mladších 18ti let je dále nutný souhlas zákonného zástupce.
Čl. 5. Členství ve WI-CZ vzniká na základě prvního přijetí člena do corralu (tzv.
mateřský corral, mateřské členství). Přihlášky mateřských i dalších členů evidují
jednotlivé corraly, které si určují i způsob a podmínky přijetí svých členů. Členství
ve více corralech je možné (další členství).
Čl. 6. Členství může být různého druhu. To je upraveno ve stanovách corralů.
Čl. 7. Člen WI-CZ má tato základní práva:
1. podílet se na řízení WI-CZ, spravování jeho záležitostí a kontrole jeho činnosti.
2. účastnit se všech akcí WI-CZ a požívat výhod, které WI-CZ svým členům
poskytuje.
3. účastnit se jednání a rozhodování na shromážděních.
4. volit a být volen do orgánů a organizačních složek WI-CZ.

5. předkládat návrhy na rozvoj a zlepšení činnosti organizace, obracet se
s připomínkami a stížnostmi týkajícími se WI-CZ k jeho orgánům a být o jejich
vyřízení informován.
6. být seznámen s výsledky hospodaření WI-CZ.
Čl. 8. Člen WI-CZ má tyto základní povinnosti:
1. dodržovat stanovy WI-CZ a řídit se rozhodnutím orgánů WI-CZ.
2. podílet se svou činností v corralech na plnění úkolů a cílů WI-CZ.
3. zaplatit členské příspěvky na činnost WI-CZ ve stanovené výši a termínu.
4. člen WI-CZ nese osobní zodpovědnost za své jednání v rámci činnosti WI-CZ a
je povinen se zodpovídat příslušným orgánům corralů, jejichž je členem a
orgánům WI-CZ. Případnou morální a finanční ztrátu pro WI-CZ je povinen
v plné výši uhradit.
5. další práva a povinnosti člena, určují svým členům jednotlivé corraly.
Čl. 9. Členství ve WI-CZ zaniká z následujících příčin:
1. vystoupením člena z mateřského corralu na základě vlastní žádosti podané
orgánům corralu.
2. vyloučením člena pro hrubé porušení stanov corralu či stanov WI-CZ. O
vyloučení člena rozhoduje corral, jehož je členem, v případě porušení stanov
WI-CZ i Rada.
3. neplacením členských příspěvků na činnost WI-CZ ve stanovené výši a lhůtě.
4. zrušením mateřského corralu, je však oprávněn zvolit si nový mateřský corral,
je-li členem i jiného corralu.
5. úmrtím člena.
6. zánikem WI-CZ.
Čl. 10. Příspěvky na činnost WI-CZ:
Každý člen je povinen přispívat na činnost WI-CZ částkou stanovenou
shromážděním nebo Radou. Jednotlivé corraly si stanovují svá vlastní pravidla a
výši příspěvku, do kterého započítávají i příspěvek na činnost WI-CZ. Příspěvky
na činnost WI-CZ platí jednotlivé corraly jednorázově za všechny své členy na účet
WI-CZ nebo přímo strážci pokladu WI-CZ, a to jednou ročně, nejpozději do konce
března, každého kalendářního roku. U nově přijatých členů pak nejpozději tři
měsíce po jejich přijetí.
Čl. 11. Čestné členství v organizaci WI-CZ:
Titul čestný člen WI-CZ se uděluje výjimečně jednotlivcům, kteří se mimořádně
zasloužili o plnění úkolů a cílů či o propagaci WI-CZ nebo jeho corralů. Titul
uděluje na návrh Rady shromáždění vyslanců. K udělení titulu je zapotřebí
souhlasu 2/3 většiny přítomných členů (vyslanců) shromáždění. Čestné členství
se jmenovanému uděluje předáním certifikační listiny. Čestný člen má právo
zúčastňovat se činností WI-CZ a používat symbolů WI-CZ, nikoliv však ke
komerčním účelům. Žádné jiné povinnosti a práva nemá. Čestné členství může
být pro hrubé znevážení dobrého jména WI-CZ či jeho corralů odňato, a to
rozhodnutím shromáždění vyslanců. K odnětí čestného členství je zapotřebí

souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů (vyslanců) shromáždění
vyslanců.

III.

Organizace a řízení WI-CZ

Čl. 12. WI-CZ vytváří tyto orgány:
1. Členská schůze
2. Rada
3. Kontrolní a rozhodčí komise
4. Odborná komise
Čl. 13. Způsob rozhodování orgánů WI-CZ:
1. orgány rozhodují usnesením. Pro platnost usnesení orgánů WI-CZ se vyžaduje
jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů, neurčují-li stanovy jinak.
2. hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech jednací orgán předem
neusnese na tajném hlasování. Každý člen má jeden hlas.
3. hlasuje se na výzvu osoby pověřené řízením jednání orgánu WI-CZ, zdvižením
ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o projevené
vůli a v případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky
k tomu určené.
4. podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby jednací orgán WICZ svým usnesením.
Čl. 14. Hlasování v Radě a kontrolní a rozhodčí komisi:
Usnesení Rady a kontrolní a rozhodčí komise, lze přijmout též hlasováním
uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže tímto
způsobem hlasování projeví souhlas většina členů orgánu. Pro tento případ se
hlasující pokládají za přítomné.
Členská schůze
Čl. 15. Způsob svolání schůze:
1. nejvyšším orgánem WI-CZ je schůze členů WI-CZ (dále jen členská schůze).
2. členská schůze se schází podle potřeby tak, aby členové mohli projednat
záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za rok. Ve
výjimečných případech může být použito jednání per rollam.
3. členská schůze musí být svolána do 60-ti dnů, požádá-li o to písemně alespoň
jedna třetina členů WI-CZ nebo kontrolní a rozhodčí komise.
4. členskou schůzi svolává Rada. Svolání členské schůze musí být členům
oznámeno písemnou pozvánkou 30 dní předem. Pozvánka musí obsahovat
údaj o navrženém programu jednání a o době a místu konání členské schůze.
5. není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada náhradní členskou
schůzi tak, aby se konala do tří dnů ode dne, kdy se měla konat původně
svolaná členská schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný
program jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Čl. 13 odst.
1 stanov.

6. členskou schůzi řídí prezident WI-CZ nebo jiný člen WI-CZ pověřený k tomu
Radou nebo členskou schůzí.
Čl. 16. Působnost členské schůze:
1. do působnosti členské schůze patří:
a) měnit stanovy
b) odvolávat členy Rady. Volit a odvolávat členy kontrolní a rozhodčí
komise a jejich náhradníky.
c) volit a odvolávat prezidenta WI-CZ přímou volbou z kandidátů
předložených Radou.
d) schvalovat roční závěrky.
e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty.
f)

rozhodovat o zrušení corralu, pokud se dostane do zřejmého rozporu se
stanovami a posláním WI-CZ.

g) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení
organizace WI-CZ. Rozhodovat o vypořádání jejího majetku po zániku
WI-CZ.
2. členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se WI-CZ a její
činnosti, pokud tak stanový zákon, stanovy, popř. pokud si rozhodování o
některé věci vyhradila.
Čl. 17. Dílčí členská schůze:
1. je-li to vzhledem k povaze předpokládaných návrhů účelnější, může Rada
svolat členskou schůzi formou dílčích členských schůzí. Dílčí členská schůze
se schází nejméně jednou za rok. Dílčí členská schůze nemůže být svolána
k rozhodování o zániku WI-CZ.
2. dílčí členské schůze jsou oprávněny hlasovat jen o návrzích, předložených
Radou nebo jejím prostřednictvím. Rada je povinna zajistit vyhodnocení
výsledků jednání dílčích členských schůzí, sečtením hlasů odevzdaných na
všech dílčích členských schůzích. Výsledky hlasování musí být ověřeny
kontrolní a rozhodčí komisí.
Čl. 18. Shromáždění vyslanců:
1. shromáždění vyslanců plní působnost členské schůze. Shromáždění vyslanců
nemůže být svoláno k rozhodování o zániku WI-CZ.
2. vyslanci jsou voleni členy v corralech podle klíče určeného Radou.
3. shromáždění vyslanců svolává Rada a je povinna zajistit, aby vyslanci byli
předem informováni o navrženém programu jednání a o době a místě konání
shromáždění.
Rada
Čl. 19. Rada:
1. Rada je výkonným a statutárním orgánem, který se skládá z prezidenta a
sheriffů jednotlivých corralů.

2. Rada koordinuje a řídí činnost WI-CZ a rozhoduje o všech záležitostech WI-CZ,
které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Plní
usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.
3. Rada se schází podle potřeby. Musí se sejít do 30-ti dnů od doručení podnětu
kontrolní a rozhodčí komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě
nedostatků.
4. jednání Rady řídí a organizuje prezident. Prezidenta zastupuje v době jeho
nepřítomnosti vice-prezident. Zastupováním mohou být pověřeni další členové
Rady v pořadí stanoveném Radou.
5. za Radu navenek jedná prezident nebo vice-prezident. Může jednat i
prezidentem nebo Radou určený člen WI-CZ.
6. prezidenta volí členská schůze na čtyři roky.
7. vice-prezidenta volí Rada ze svého středu a je volen na čtyři roky.
8. Rada jmenuje sekretáře a strážce pokladu, kteří jsou povinni se zúčastňovat
jednání Rady.
9. Rada zve zástupce kontrolní a rozhodčí komise (s hlasem poradním), případně
zástupce odborných komisí (s hlasem poradním) na své schůze a předává
těmto komisím podklady pro schůze.
10. Rada jmenuje a odvolává odborné komise a jejich členy.
11. Rada může v naléhavých případech rozhodovat v záležitostech vyhrazených
členské schůzi. Takovéto jednání je povinna nejbližší členské schůzi zdůvodnit
a nechat schválit. Pokud takovéto rozhodnutí členská schůze neschválí,
pozbývá platnosti.
12. Rada předkládá členské schůzi kandidáty na prezidenta WI-CZ.
13. Rada přijímá a registruje nové corraly WI-CZ a schvaluje jejich stanovy.
Čl. 20. Strážce pokladu WI-CZ:
Je jmenován Radou. Je hlavním ekonomem WI-CZ a má na starosti veškerou
hospodářskou a finanční oblast WI-CZ. Za svou činnost je zodpovědný členské
schůzi, Radě a prezidentovi WI-CZ.
Čl. 21. Práva a povinnosti strážce pokladu:
1. odpovídá za to, aby se hospodářská a finanční činnost WI-CZ vyvíjela podle
obecně platných právních předpisů ČR, stanov, smluv a usnesení členské
schůze a Rady.
2. vede veškerou potřebnou dokumentaci o financích a majetku WI-CZ a jeho
hospodaření.
3. dohlíží na placení členských příspěvků na činnost WI-CZ a jiných příjmů či
výdajů WI-CZ.

Kontrolní a rozhodčí komise
Čl. 22. Kontrolní a rozhodčí komise:

Je revizním orgánem WI-CZ, nezávislým na prezidentovi a Radě. Za svou činnost
se zodpovídá pouze členské schůzi, která členy komise volí na čtyřleté období.
Skládá se nejméně ze tří členů WI-CZ, kteří nesmějí být členy Rady s právem
hlasovacím. Členové komise volí ze svého středu předsedu kontrolní a rozhodčí
komise, který zodpovídá za řádné plnění úkolů komise. Členové kontrolní a
rozhodčí komise mají právo zúčastňovat se zasedání Rady s hlasem poradním.
Čl. 23. Kontrolní a rozhodčí komise je oprávněna a povinna prověřovat:
1. finanční hospodaření a hospodárné využívání finančních prostředků WI-CZ, a
to jednou za rok.
2. dodržování obecně závazných právních předpisů, smluv, stanov a usnesení
členské schůze a Rady.
Je oprávněna požadovat od orgánů a organizačních složek WI-CZ bezodkladné
projednání otázek, které pokládá za naléhavé a nahlížet do všech záznamů,
dokladů a ostatních materiálů WI-CZ a požadovat k nim příslušné vysvětlení.
Každý člen WI-CZ má právo obrátit se na kontrolní a rozhodčí komisi ve všech
věcech týkajících se WI-CZ a jeho členů. Kontrolní a rozhodčí komise je povinna
vše řádně prošetřit, žádat zjednání nápravy, případně rozhodnout o sporu a
informovat o výsledcích šetření všechny strany.
Odborné komise
Čl. 24. Odborné komise:
Odborná komise je výkonný orgán Rady určený k řízení a provádění odborné
činnosti, která je v souladu s úkoly a cíly WI-CZ. Komise volí ze svého středu
předsedu a jeho zástupce. Ze své činnosti se komise zodpovídá Radě. Předseda
komise je členem Rady s hlasem poradním. Odborná komise se řídí obecně
platnými právními předpisy, stanovami, usnesením Rady a usnesením členské
schůze.
Čl. 25. Do pravomoci odborné komise patří:
1. navrhovat Radě předpisy a postupy pro řízení a vykonávání dané odborné
činnosti.
2. v rámci schválených usnesení a pravidel řídit, koordinovat a organizovat
danou odbornou činnost.
3. vystupovat v rámci své odborné činnosti jménem WI-CZ v právních vztazích,
není-li stanoveno jinak.
4. zpracovávat plán vlastní činnosti.
5. ustanovovat a rušit subkomise v rámci své odborné činnosti na úrovni corralů.

IV. Další orgány WI-CZ
Čl. 26. Corral WI-CZ:
1. je základní organizační jednotkou WI-CZ (pobočným spolkem), který je
vlastním právním subjektem s vlastním způsobem hospodaření a vlastními
stanovami, které musí být v souladu s právními předpisy ČR a stanovami WICZ. Má tudíž právo samostatně vystupovat svým jménem v právních vztazích.
2. corral se skládá nejméně z 10-ti mateřských členů a jeho činnost je zpravidla
zaměřena k jedné oblasti zájmů WI-CZ. Přihlášky corralů přijímá Rada.

Jednotlivé corraly se mohou evidovat samostatně ve sdružení westernových
corralů v Oklahomě v USA. Corral je přijat do WI-CZ, je-li schválen Radou.
3. členové corralu si volí podle svých stanov ze svého středu vlastní orgány a tzv.
sheriffa corralu, který je oficiálním představitelem corralu a automaticky i
členem Rady.
4. o zániku corralu rozhodují pouze a jen členové corralu podle vlastních
ustanovení. Corral zaniká ještě v případě, klesne-li počet jeho mateřských
členů pod deset nebo na základě usnesení členské schůze pro hrubé porušení
stanov WI-CZ.
5. jednotlivé corraly mají právo používat vlastní znak, vlajku či jiné symboly,
které si nechají zaregistrovat u Rady, popřípadě u příslušného orgánu ČR.
Čl. 27. Sheriff corralu WI-CZ:
Je nejvyšším představitelem svého corralu, jehož jménem je oprávněn jednat. Je
volen členy corralu podle pravidel corralu a může být odvolán jen členy corralu.
V případě neplnění povinností vůči WI-CZ, může Rada prostřednictvím kontrolní
a rozhodčí komise žádat corral o nápravu tohoto stavu.
Čl. 28. Práva a povinnosti sheriffa corralu:
1. je povinen zúčastňovat se jednání Rady.
2. má právo vetovat rozhodnutí Rady, tj. pozastavit platnost usnesení, dojde-li
k přesvědčení, že usnesení Rady je v rozporu se stanovami WI-CZ nebo
prokazatelně poškozuje jeho corral. Veto může odvolat pouze on nebo členská
schůze.

V. Zánik WI-CZ
Čl. 29. Zánik WI-CZ a vypořádání jeho majetku:
O zániku WI-CZ rozhoduje členská schůze, pokud tomuto orgánu předloží návrh
na zánik WI-CZ více jak 10% všech členů WI-CZ. O zániku WI-CZ rozhoduje 2/3
většina všech členů WI-CZ. V případě zániku musí být určena likvidační komise,
která rozhodne o způsobu likvidace majetku WI-CZ. Při likvidaci musí být
vyrovnány veškeré závazky WI-CZ. V případě přebytku rozhodne likvidační
komise o to, jak s ním bude naloženo.

VI. Závěrečná ustanovení
tyto stanovy mohou být podle potřeby změněny podle platných právních
předpisů nebo na návrh Rady, který schválí členská schůze.
Všichni funkcionáři WI-CZ musí dosáhnout věku nejméně 18-ti let.
WI-CZ používá znak a vlajku WI, či jiné symboly, které si případně nechá
zaregistrovat u příslušných orgánů ČR.

VII. Symboly WI-CZ

Znak Westerners International:

Logo Westerners International:

Logo Westerners International – CZ:

Vlajka Westerners International:

Toto znění stanov bylo schváleno Shromážděním vyslanců WI-CZ dne 14. 2. 2015
Milan Mach, prezident Westerners International-CZ

