ZÁPIS
z jednání Mimořádného shromáždění členů WI-CZ, Rodeo Corralu, 11. 6.
2021

Přítomno 36 členů osobně 1 člen online z celkem 60 členů
Projednávané body:
1. Hlasování o formě schůze členů – mimořádné shromáždění členů nebo pouze schůzka
členů
2. Změny stanov
3. Volba nových členů rady
4. Změny soutěžního řádu
Jednání vedl/a: Terezie Daňková (člen revizní komise)
Mandátová a volební komise: Veronika Havlišová, Semerádová
Návrhová komise: Veronika Havlišová, Kateřina Šoltysová
Zápis: Veronika Havlišová

Jednotlivé body jednání:
1. Hlasování o formě
-

-

-

Členové jsou si vědomi, že nebyla dodržena lhůta 30ti dnů a to ze závažného
důvodu kompletního odstoupení rady dne 5.6. (1 týden před 1. závodním kolem),
nutnosti zvolit statutárního zástupce organizace a dodržení povinností organizace
k rančům a sponzorům
Členové se domluvili, že veškeré závěry z tohoto mimořádného shromáždění
členů budou platné na 1 rok z důvodu nedodržení řádného termínu svolání, po
řádně svolaném termínu Shromáždění členů budou změny buď potvrzeny nebo
budou odhlasovány nové
Členové jsou si vědomi, že původní rezignovaná rada nedodržela stanovy dle
odstavce X. bod 3. a jsou nuceni zvolit náhradní řešení (mimořádné shromáždění
členů), které není popsané ve stanovách, a to z důvodu závažnosti situace

Hlasování – jedná se o mimořádné shromáždění členů:
PRO: 34 členů + 1 člen online
PROTI: 0 členů
ZDRŽENÍ HLASOVÁNÍ: 2 členů
Závěr z hlasování: na základě výsledku tohoto hlasování se o druhé možnosti
nehlasovalo (pouze schůze členů a svolání řádného shromáždění členů do 30ti dnů).
Druhá možnost by mohla poškozovat organizaci a prodloužila by bezvládí.
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2. Změny stanov z mimořádné schůze členů RC
-

-

Členové jsou si vědomi, že je nutné přijmou několik změn ve stanovách ve
prospěch Rodeo Corral a to z důvodu neustále se opakujícím odcizením peněz
organizace a díky celosvětové epidemiologické situaci i špatnému systému
svolávání členů v případě potřeby
Členové očekávají, že nově zvolená rada předloží krom rychle projednaných změn
i případné další změny, a to do dalšího sjezdu členů, tak aby organizace fungovala
bezproblémově a v souladu s právem ČR.

Změny jednotlivých vybraných stanov:
a) Stanovy IX. Organizace a řízení RC bod 2. a)
Původní znění stanovy: Orgány RC rozhodují usnesením. Pro platnost usnesení
orgánů RC se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost a souhlas nadpoloviční
většiny přítomných členů, neurčují-li stanovy RC jinak.
Nové znění stanovy: Orgány RC rozhodují usnesením. Pro platnost usnesení orgánů
RC se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost a souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů, neurčují-li stanovy RC jinak. Za přítomnost člena se považuje i
připojení do online konference Shromáždění členů RC, kde je pomocí web kamery a
osobní emailové adresy člena možné jasné doložení totožnosti člena. Jeho hlasování
má stejnou váhu jakožto fyzicky přítomných členů RC.
b) Stanovy č. X. Bod 4.
Původní znění stanovy: Shromáždění členů RC svolává Rada RC. Svolání
Shromáždění členů RC musí být členům oznámeno písemnou pozvánkou 30 dní
předem. Pozvánka musí obsahovat údaj o navrženém programu jednání a o době a
místě konání Shromáždění členů RC.
Nové znění stanovy: Shromáždění členů RC svolává Rada RC nebo Revizor
v případě, že došlo k odstoupení Rady RC. Svolání Shromáždění členů RC musí být
členům oznámeno písemnou pozvánkou 30 dní předem.V případě nutnosti může být
tato doba 30ti dnů zkrácena na nezbytně nutnou dobu a to jen z důvodu závažného
ohrožení fungování organizace (např. chybějícího vedení v případě odstoupení celé
Rady RC). Rada RC nebo Revizor v takovémto případě musí udělat maximum pro
informování členů RC. Pozvánka musí obsahovat údaj o navrženém programu
jednání a o době a místě konání Shromáždění členů RC.
c) Stanovy č. XI. Bod 1.
Původní znění stanovy: Rada RC je výkonným a statutárním orgánem RC, který se
skládá ze Sheriffa corralu, strážce pokladu, člena Rady pro záležitosti jezdců, člena
Rady pro záležitosti pořadatelů a tří členů bez určení funkce.
Nové znění stanovy: Rada RC je výkonným a statutárním orgánem RC, který se
skládá z Sheriffa corralu, člena Rady pro záležitosti pořadatelů a tří členů bez určení
funkce.

2

Povinnosti strážce pokladu přechází ve všech stanovách na Sheriffa Rodeo Corralu.
d) Stanovy č. XII. Sheriff RC
Původní změní stanovy: Sheriff RC je oficiálním představitelem RC. Sheriffa RC
volí Rada z členů Rady bez určení funkce na 4 roky.
Nové změní stanovy: Sheriff RC je oficiálním představitelem RC. Sherif RC volí
členové na valné hromadě z nominovaných členů RC na funkční období Rady RC.
e) Stanovy č. XIII. Strážce pokladu RC
Původní znění stanovy: Strážce pokladu je hlavním ekonomem RC a má na starost
veškerou hospodářskou a finanční oblast RC včetně takové smluvní oblasti, která má
dopad na hospodaření RC. Je volen Shromážděním členů RC na 4 roky.
Nové znění stanovy: Hlavním ekonomem RC je Sheriff RC a případně jím pověřená
osoba, která není součásti Rady RC a která se plně zodpovídá Sheriffovi RC. Sheriff
má na starost veškerou hospodářskou a finanční oblast RC včetně takové smluvní
oblasti, která má dopad na hospodaření RC.
f) Stanovy XIV. Člen Rady RC pro záležitosti jezdců
Původní znění stanovy: Člen Rady RC pro záležitosti jezdců zprostředkovává
kontakt mezi Radou RC a jednotlivými jezdci. Je volen na Shromáždění členů RC
přítomnými jezdci na 4 roky.
Nové znění stanovy: Člen Rady RC pro záležitosti jezdců zprostředkovává kontakt
mezi Radou RC a jednotlivými jezdci. Je volen na Shromáždění členů RC přítomnými
jezdci na funkční období Rady RC.
g) Stanova XVI. Kontrolní a rozhodčí komise RC (revizor RC) bod 1.
Původní znění stanovy: Kontrolní a rozhodčí komise RC (revizor RC) je revizním
orgánem nezávislým na Radě RC a Sheriffovi RC. Je odpovědný pouze Shromáždění
členů RC, které Kontrolní a rozhodčí komise RC volí na 2 roky.
Nové znění stanovy: Kontrolní a rozhodčí komisi RC (revizor RC) je revizním
orgánem nezávislým na Radě RC a Sheriffovi RC. Revizor je odpovědný pouze
Shromáždění členů RC, které Revizora RC volí na 1 rok.
Oproti původní stanově revizní komisy tvoří jen jeden člen RC neboť veškeré zjištění
bude předkládat celé členské základně RC a není tedy nutné mít v komisi více členů.
Hlasování – o těchto změnách stanov:
PRO: 36 členů + 1 člen online
PROTI: 0 členů
ZDRŽENÍ HLASOVÁNÍ: 0 členů
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Závěr z hlasování: na základě výsledku tohoto hlasování budou změněny stanov
upraveny

3. Volba nových členů Rady RC
-

Členové nominovali následující členy RC:
o Zdeněk Zych – nominaci přijal
o Jan Veselý – nominaci nepřijal
o Karel Nováček – nominaci přijal
o Patrik Urban – nominaci přijal – navržen na Sheriffa RC
o Denisa Jandová – nominaci přijala
o Terezie Daňková – nominaci přijala
o Veronika Havlišová – nominaci přijala

Hlasování – Patrik Urban na pozici Sheriffa RC:
PRO: 34 členů + 1 člen online
PROTI: 1 člen
ZDRŽENÍ HLASOVÁNÍ: 1 člen
Hlasování – Denisa Jandová na pozici Člen rady na pozici jezdců RC:
PRO: 36 členů + 1 člen online
PROTI: 0 členů
ZDRŽENÍ HLASOVÁNÍ: 0 členů
Hlasování – Terezie Daňková na pozici Člen rady pro záležitosti pořadatelů RC:
PRO: 4 pořadatelé
PROTI: 0
ZDRŽENÍ HLASOVÁNÍ: 0
Hlasování – Veronika Havlišová na pozici Revizora RC:
PRO: 36 členů + 1 člen online
PROTI: 0 členů
ZDRŽENÍ HLASOVÁNÍ: 0 členů
Hlasování – Zdeněk Zych a Karel Nováček členové Rady RC:
PRO: 33 členů + 1 člen online
PROTI: 1 členů
ZDRŽENÍ HLASOVÁNÍ: 1 člen
Závěr z hlasování: na základě nesporného výsledku tohoto hlasování převezme nově
zvolená Rada RC své povinnosti a vyzve rezignované členy rady o předání veškerých
náležitostí týkající se vedení RC. Svou funkci budou vykonávat 1 rok a následně bude na
řádném sjezdu hlasování o prodloužení jejich mandátu dle aktuálně platných stanov na 4
roky.
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4. Změna soutěžního řádu
a) Stanovy II. Ustanovení pro pořadatele bod 14.
Původní znění stanovy: V dobytkářských disciplínách pořadatel zajistí pro potřeby
losování a další sledování viditelné označení dobytka barevnými obojky s čísly, které
dodá RC.
Nové znění stanovy: V dobytkářských disciplínách pořadatel zajistí pro potřeby
losování a další sledování viditelné označení dobytka obojky s čísly, které dodá RC.
b) Stanovy III. Ustanovení pro rozhodčí bod 15.
Nové doplnění stanovy: Hlavní rozhodčí může na základě počtu přihlášených jezdců,
stavu krav a časových možností rozhodnout, zda a jaké disciplíny se pojednou na 1
nebo více kol.
c) Stanova III. Ustanovení pro rozhodčí bod 16.
Nové doplnění stanovy: Hlavní rozhodčí určuje míru tolerance při zavírání
dobytkářských disciplín.
d) Stanova V. Ustanovení pro jezdce bod 4.
Původní znění stanovy: Jeden jezdec smí soutěžit v jedné týmové dobytkářské
disciplíně s jedním koněm, v sólových dobytkářských disciplínách na dvou koních. V
rychlostní disciplíně v rámci Pohár WI-CZ v rychlostních disciplínách může soutěžit s
více koňmi. Body získané v jednotlivých dobytkářských disciplínách se do soutěže o
All Around Championa (dále A.A.Ch.) daného dne, Mistrovství ČR sčítají, při
rovnosti bodů rozhoduje více prvních míst. Jeden kůň může mít jednoho jezdce v
jedné disciplíně, seniorské a juniorské starty jsou v samostatných disciplínách. Jezdec
platí v každé disciplíně startovné tolikrát, s kolika koňmi se disciplíny účastní.
Nové znění stanovy: Jeden jezdec smí soutěžit v týmových dobytkářských
disciplínách s jedním koněm ve dvou týmech, přičemž musí nahlásit s jakým týmem
jede bodovaně. V sólových dobytkářských disciplínách na dvou koních. V rychlostní
disciplíně v rámci Pohár WI-CZ v rychlostních disciplínách může soutěžit s více
koňmi. Body získané v jednotlivých dobytkářských disciplínách se do soutěže o All
Around Championa (dále A.A.Ch.) daného dne, Mistrovství ČR sčítají, při rovnosti
bodů rozhoduje více prvních míst. Jeden kůň může mít více jezdců v jedné disciplíně,
seniorské a juniorské starty jsou v samostatných disciplínách. Jezdec platí v každé
disciplíně startovné tolikrát, s kolika koňmi a tými se disciplíny účastní.
e) Stanova V. Ustanovení pro jezdce bod 7.
Původní znění stanovy: Startovní čísla musí být upevněna viditelně na zádech
jezdce. Toto pravidlo neplatí pro disciplínu steer wrestling. Pravidla ústrojové kázně
se nevztahují na doplňkové disciplíny. Je výslovně zakázáno upevňovat startovní čísla
jinam. Jezdec, který nedodrží toto ustanovení, může být diskvalifikován, případně z
rodea vyloučen. Jezdec bude mít stejné číslo po celou sezónu.
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Nové znění stanovy: startovní čísla již nebudou.
f) Stanova V. Ustanovení pro jezdce bod 14.
Původní znění stanovy: Ztráta klobouku během disciplíny vyjma steer wrestlingu se
penalizuje stanovenou částkou, která je splatná ihned po skončení jízdy jezdce do
rukou hlavního rozhodčího. Za ztrátu klobouku se považuje pád klobouku na zem,
případné držení klobouku v ruce.
Nové znění stanovy: Ztráta klobouku během disciplíny vyjma steer wrestlingu se
penalizuje stanovenou částkou 50 Kč, která je splatná ihned po skončení jízdy jezdce
do rukou hlavního rozhodčího. Za ztrátu klobouku se považuje pád klobouku na zem,
případné držení klobouku v ruce. Na konci sezóny bude hlasování členů RC na který
charitativní projekt bude tato částka využita.
g) Stanova VI. Soutěžní třídy bod 1.
Původní znění stanovy: Junior je jezdec od 6ti do 18ti let. V dobytkářských
disciplínách smí junior startovat od 10ti let.
Nové znění stanovy: Junior je jezdec od 6ti do 18ti let. V dobytkářských disciplínách
smí junior startovat od 10ti let sám v týmových i samostatných disciplínách nebo i
mladší 10ti let nebodovaně dle uvážení právních zástupců dítěte v doprovodu 1
seniora pouze v týmových disciplínách. RC není zodpovědný za případné úrazy
juniorů.
Hlasování – o těchto změnách stanov:
PRO: 36 členů + 1 člen online
PROTI: 0 členů
ZDRŽENÍ HLASOVÁNÍ: 0 členů
Závěr z hlasování: na základě výsledku tohoto hlasování budou změněny stanovy.
Nová Rada má za úkol sjednotit do jednoho dokumentu Pravidla Rodeo corral a RC
soutěžní řád a aktualizovat ho do konce června 2021, tak aby všichni členové měli čas se
s úpravami seznámit.

Rada Westernes International-CZ z.s. Rodeo Corral
11. 6. 2021
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