STANOVY
RUGBY CLUBU SEDLČANY z.s.
I.
Základní ustanovení
1. Rugby Club Sedlčany z.s.(dále jen spolek) je založen na dobrovolnosti a
demokratických zásadách. Je spolkem fyzických osob provozujících tělovýchovnou,
sportovní, turistickou, organizační, osvětovou, kulturní a společenskou činnost,
jejímž hlavním předmětem činnosti je provozování rugbyového sportu a je
právnickou osobou charakteru zapsaného spolku (dále jen spolku) v souladu
s ustanovením § 214 a násl. Zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník. Hlavní
činností spolku je veřejně prospěšná činnost spočívající v provozování sportu, práci
s dětmi, mládeží a péče o kultivaci mezilidských vztahů.
2. Plný a přesný název spolku je Rugby Club Sedlčany z.s.
3. Sídlem spolku jsou Kňovice 107, 264 01 Sedlčany.

II.
Účel spolku
Hlavní činností Spolku je veřejně prospěšná činnost v oblasti sportu:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a
tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiálové a tréninkové
podmínky,
vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad
veřejnosti, zejména pak mládeže,
vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů z dotací a
prostředků od státu, ČUS, jiných organizací, fyzických a právnických
osob,
budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která
vlastní nebo užívá,
vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v RC
Sedlčany k dodržování základních etických, estetických a mravních
pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a
kultury vůbec,
hájit zájmy členů Spolku uvnitř i navenek a za tím účelem
spolupracovat v jednání se státními orgány a s ostatními organizacemi
(např. ČUS, ČSRU apod.) i jednotlivci.
Vedlejší činnost spolku jako podnikání či jiná výdělečná činnost je
výlučně určena pro podporu hlavní činnosti.
Vydává vnitřní předpisy
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III.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a) valná hromada,
b) výkonný výbor,
c) revizní komise.
2. Nejvyšší orgán spolku. je valná hromada, které se mohou účastnit všichni členové
spolku. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Valnou hromadu
svolává předseda spolku.. Mezi zveřejněním a datem svolání valné hromady musí
uplynout nejméně 14 dní.
3. Mimořádnou valnou hromadu musí svolat předseda spolku pokud o její svolání
požádá nejméně 1/3 členů spolku starších 16-ti let, výkonný výbor nebo předseda
klubu. Tato valná hromada se koná nejpozději do 1 měsíce od doručení takového
podnětu.
4. Valná hromada rozhoduje v zásadních záležitostech, a to zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

rozhoduje o zániku Spolku, o názvu, sídle a symbolice
Spolku a
změnách a úpravách symboliky, v případě
zániku o majetkovém
vypořádání,
schvaluje stanovy a další organizační normy a řády, jejich změny,
úpravy a doplňky,
volí členy výkonného výboru (předsedu Spolku, tajemníka Spolku a
další členy výkonného výboru) a členy revizní komise, a to na čtyřleté
funkční období,
odvolává člena výkonného výboru nebo člena revizní komise
rozhoduje o udělení čestného členství v Spolku,
projednává a schvaluje dlouhodobou koncepci rozvoje RC Sedlčany
z.s.,
projednává a schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru Spolku za
projednávané období, projednává a schvaluje roční plán
činnosti
Spolku,
projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku Spolku,
schvaluje rozpočet na další období,
projednává a bere na vědomí zprávy revizní komise,
je oprávněna měnit či rušit rozhodnutí výkonného výboru Spolku,
odstoupí-li některý ze zvolených členů výkonného výboru nebo člen
revizní komise v průběhu funkčního období, na které byl zvolen, nebo
je ze své funkce odvolán, pak valná hromada provede na nejbližším
zasedání dodatečnou volbu, nebo může potvrdit kooptaci provedenou
výkonným výborem.

5. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny z počtu
členů Spolku s volebním právem (viz Stanovy Spolku čl.VI. bod 2). Pokud tomu
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tak není, zahájení se opakuje po 30 minutách a pak je valná hromada schopná se
usnášet bez ohledu na počet přítomných.
6. Zasedání valné hromady zpravidla řídí předseda klubu a podepisuje se
zapisovatelem (členem výkonného výboru) zápis z jednání.
7. Výkonný výbor Spolku je statutární orgánem. Rozhoduje ve všech věcech, pokud
nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může
vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.
8. Činnost výkonného výboru Spolku řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený
člen výkonného výboru.
9. Výkonný výbor má minimálně tři členy. Počet členů výkonného výboru určuje Valná
hromada.
10. Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
Zasedání výkonného výboru svolává a zpravidla řídí předseda klubu a podepisuje
spolu se zapisovatelem (členem výkonného výboru) zápis z jednání. Na zasedání
výkonného výboru Spolku mají právo účasti členové revizní komise, a to s hlasem
poradním. předseda je povinen svolat zasedání výkonného výboru, požádá-li o to
alespoň jedna třetina členů výkonného výboru. Zasedání by se mělo konat
nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti k jeho svolání.
11. Nesvolá-li zasedání podle předchozího odstavce předseda Spolku, učiní tak jiný
člen výkonného výboru pověřený předsedou Spolku.
12. Výkonný výbor Spolku zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
b) usnáší se o věcech, které nejsou stanovami výslovně určeny jinému orgánu
zákonem nebo stanovami. organizuje a řídí činnost Spolku,
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, k hlavním
směrům činnosti, k rozdělení dotací a prostředků od státu, ČUS, jiných
organizací, fyzických osob a právnických osob,
d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku,
e) spolupracuje se sportovními svazy, orgány obcí, s podniky, ostatními TJ či
SK, jinými organizacemi a fyzickými osobami,
f) k zabezpečení administrativních, ekonomických a sportovních úkolů může
zřídit profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu,
g) zřizuje odborné komise, jmenuje předsedy a schvaluje členy komisí,
schvaluje plány práce komisí,
h) schvaluje a odvolává trenéry jednotlivých družstev.
13. Výkonný výbor Spolku je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech jeho členů. K přijetí návrhu, rozhodnutí či usnesení je třeba nadpoloviční
většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
pokud se hlasování nezdržel. Jestliže není při zahájení jednání či v jeho průběhu
přítomna nadpoloviční většina všech členů výkonného výboru, ukončí se zasedání
a do 14 dnů se svolá jednání náhradní.
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14.

Předseda klubu pozastaví výkon usnesení výkonného výboru, má-li za to, že je
nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání valné hromady.

15. O záležitostech, které jsou Spolku jako právnické osobě uloženy ze zákona, nelze
hlasovat. Tyto věci musí výkonný výbor Spolku splnit řádně a ve stanovených
termínech.
16.

Předseda Spolku je nejvyšším funkcionářem Spolku, zastupuje Spolku vůči třetím
osobám.

17.

Předseda odpovídá za řízení činnosti Spolku a za řízení výkonného výboru
Spolku a k tomu je vybaven těmito pravomocemi:
a)
b)
c)
d)

svolává a řídí jednání výkonného výboru Spolku,
je oprávněn ukládat úkoly členům výkonného výboru Spolku,
sjednává a uzavírá písemné právní úkony jménem Spolku, které
výkonný výbor schválil,
uzavírá jménem Spolku pracovně právní vztahy se souhlasem
výkonného výboru.

18. Revizní komise Spolku volí ze svého středu předsedu. Provádí kontrolu
hospodaření výkonného výboru Spolku. Revizní komise má tři členy, pokud valná
hromada nestanoví jinak. Členové revizní komise mají právo zúčastnit se všech
zasedání výkonného výboru s hlasem poradním. klubu, popř. jiný člen výkonného
výboru svolávající zasedání (viz bod 11), má povinnost informovat členy revizní
komise o svolaném zasedání stejně, jako členy výkonného výboru. Členové
revizní komise nesmí být současně členy výkonného výboru.
19. Kontroly revizní komise jsou prováděny na základě plánu kontrol, nebo na základě
závažného podnětu. Revizní komise může provádět i namátkové kontroly.
20. Všichni členové Spolku jsou povinni poskytnout členům revizní komise úplné a
pravdivé informace o předmětu šetření a poskytnou všechny požadované
podklady, jejichž kontrola bude provedena v místě uložení dokumentů.
21. Revizní komise musí se závěry svého šetření seznámit kontrolované subjekty
písemně, aby se mohly ke zjištěným poznatkům a výsledkům šetření vyjádřit.
Konečné závěry, zprávy ze svých kontrol a návrhy nápravných opatření revizní
komise vždy předává výkonnému výboru, který je povinen přijmout opatření
k odstranění zjištěných závad a nedostatků a zamezit jejich opakování.
Souhrnnou zprávu o své činnosti a svých nálezech revizní komise předkládá
valné hromadě.
22. Kontrolované subjekty i jednotlivci se mohou k revizní komisi odvolat v případě,
kdy jsou rozhodnutím orgánů Spolku dotčena jejich práva. Revizní komise
přezkoumá, bylo-li rozhodnutí orgánů Spolku učiněno v souladu s právem a
stanovami Spolku. Revizní komise má právo vrátit věc k novému projednání
v orgánech Spolku. Odvolání proti rozhodnutí revizní komise je možné pouze u
valné hromady Spolku.
23. Revizní komise je povinna ve své činnosti postupovat podle schváleného statutu,
stanov a obecně platných právních předpisů.
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IV.
Zásady členství
1. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, která na základě svobodné vůle
souhlasí s posláním Spolku. Členem Spolku se mohou stát i cizí státní příslušníci.
Tato osoba vyplnila přihlášku, zaplatila členské příspěvky Vyjímku tvoří Čestní
členové. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.
2. Čestné členství může být uděleno osobě, která významným způsobem přispěla při
budování Spolku a rozvoji rugby v regionu Sedlčan. Čestní členové neplatí členské
příspěvky. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada.
3. Registraci a seznam členů Spolku provádí člen výkonného výboru pověřený
předsedou Spolku. Přímo či prostřednictvím trenérů zajišťuje vybírání členských
příspěvků. Vedení seznamu je zejména pro potřeby ČUS a ČSRU. Zápis se
provede po podání přihlášky nového člena. Přesun do archivu se provede po
ukončení členství, nejdéle však do 5.ledna následujícího roku. Spolek vede
evidenci členů.

V.
Práva a povinnosti členů Spolku
1. Člen Spolku má právo:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

Účastnit se všech akcí organizovaných Spolku, dle svých zájmů,
schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a
společenského života v rámci svého Spolku za podmínek Stanov
Spolku a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též
za podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly Spolku závazně
přijaty,
podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností se
podílet na akcích pořádaných Spolku, účastnit se všech školení a
seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a
výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které
z členství vyplývají,
předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů Spolku, vyjadřovat se
k činnosti orgánů Spolku a vyžadovat od nich odpovědi na konkrétní
dotazy a připomínky,
podílet se na určení závazných pravidel pro financování činnosti
Spolku,
účastnit se zasedání valné hromady Spolku podle ustanovení
těchto stanov,
zúčastnit se jednání orgánů Spolku, pokud tyto orgány projednávají
záležitost člena – fyzické osoby,
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g)
h)
i)

být informován o činnosti Spolku,
navrhovat kandidáty a volit od 16ti let věku, kandidovat a být volen od
18ti let do všech funkcí v orgánech Spolku, s výjimkou funkce
předseda, do této funkce může být volen po dovršení 30 let,
kdykoli svobodně z Spolku vystoupit.

2. Člen Spolku je povinen:
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Spolku a základní etické a
mravní normy sportovce,
b) řádně a včas plnit závazky a úkoly dané vnitřními předpisy Spolku a řádně
v daných termínech plnit úkoly vyplývající z rozhodnutí valných hromad a
výkonného výboru Spolku, nejsou-li v rozporu se stanovami Spolku,
c) podílet se na práci v rugbyovém hnutí,
d) sportovní činnost a soutěžení realizovat v duchu zásad fair play,
e) svým jednáním a chováním přispívat k organizační jednotě Spolku,
dodržovat kázeň, respektovat zásady demokratické morálky, udržovat
přátelské vztahy a vzájemnou úctu mezi členy Spolku a respektovat
důstojnost všech členů Spolku,
f) řádně, účelně a podle schválených pravidel nakládat se svěřenými nebo
přidělenými finančními prostředky v rámci Spolku.
g) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho
činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
h) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho
členstvím a činností v Spolku, pokud o tom výkonný výbor Spolku podle
stanov rozhodl,
i) řádně a svědomitě plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
Řádné členství v Spolku zaniká:
a)
b)
c)

d)
e)

oznámením člena z Spolku, o ukončení členství a to i ústní formou
členovi VV nebo trenérovi své kategorie
vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí
rozhoduje výkonný výbor,
vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o
vyloučení rozhoduje výkonný výbor, návrh na vyloučení může podat
jakýkoliv člen pouze písemně s odůvodněním. Rozhodnutí o
vyloučení přezkoumá Revizní komise.
úmrtím člena či zánikem Spolku (dobrovolným rozpuštěním,
sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím
soudu o jeho rozpuštění).
Nezaplacením členských příspěvků – platí § 238 NOZ - Členství
zaniká, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě
určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento
následek ve výzvě upozorněn. Při zániku účasti člena nevzniká nárok
na vypořádací podíl.
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VI.
Volební řád
1. Volby jsou tajné. Valná hromada může na návrh odsouhlasit volby veřejné.
2. Volební právo náleží všem členům Spolku starším 16ti let.
3. Volby jsou platné, pokud je valná hromada usnášeníschopná a počet účastníků
valné hromady, kteří se zúčastnili voleb (formou odevzdaného volebního lístku),
představuje nadpoloviční většinu z počtu zúčastněných s volebním právem (viz
Stanovy Spolku čl. III., bod 5).
4. Funkce volené valnou hromadou jsou předseda Spolku, tajemník Spolku, další
členové výkonného výboru a tři členové revizní komise. Podmínkou kandidatury je
dosažení věku 18ti let nejpozději v den voleb, s výjimkou funkce předsedy
s podmínkou dosažení věku 30ti let nejpozději v den voleb.
5. Do kandidátky jsou zařazeny všechny návrhy podané v předem vyhlášeném období
(min. 14 dní před konáním valné hromady). Kandidát musí být členem Spolku.
6. Kandidát na volenou funkci je valnou hromadou zvolen, pokud získá v kterémkoli
kole voleb nadpoloviční většinu ze všech platných hlasů. V případě, že nezíská ani
jeden z kandidátů v 1. kole voleb nadpoloviční většinu platných hlasů, aby byl
zvolen, následuje 2. kolo voleb. Do druhého kola voleb postupují dva kandidáti,
kteří získali v 1. kole nejvíc hlasů. Ve druhém kole vítězí kandidát, jenž získal
nadpoloviční většinu ze všech platných hlasů. 8.Pokud nezíská ani jeden
z kandidátů ve druhém kole voleb nadpoloviční většinu platných hlasů, volby se
celé opakují s novou kandidátkou až do rozhodnutí. 9.Každý z kandidátů je povinen
se v předvolební diskusi představit valné hromadě a vyjádřit svůj souhlas
s kandidaturou. Nemůže-li se kandidát z vážných důvodů zúčastnit voleb, může tuto
jeho povinnost splnit zplnomocněný zástupce na základě plné moci s úředně
ověřeným podpisem kandidáta. Nedodržení tohoto ustanovení má za následek
vyřazení kandidáta z kandidátky.

VII.
Majetek a hospodaření Spolku
1. Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:
a) Členské příspěvky členů Spolku, na vrácení příspěvků není právní nárok,
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b) finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky, cenné papíry, popř. jiná
majetková práva,
c) příspěvky a dotace od sportovních svazů,
d) účelové příspěvky a dotace ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných
rozpočtů, dotace od ČUS a jiných fyzických a právnických osob,
e) sponzorské příspěvky a dary od fyzických a právnických osob
f) majetek převedený do vlastnictví Spolku členem Spolku.
g) jako další zdroj příjmu může Spolku provozovat vedlejší hospodářskou
činnost pouze na podporu hlavní činnosti.
2. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva
k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech
dalších dispozicích s tím, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích
(nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
3. Vlastní činnost Spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy. Příjmy plynoucí
z vlastní činnosti rozděluje Výkonný výbor Spolku s přihlédnutím k potřebám a
zájmům Spolku Jakým způsobem byly prostředky rozděleny předkládá Valné
hromadě Spolku.
4. Vzniklý zisk hospodaření se nerozděluje.
5. V případě zániku spolku se zbylý likvidační zůstatek nabídne veřejně prospěšné
právnické osobě s obdobným účelem.

IX.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou Spolku konanou 31. ledna 2015
v Sedlčanech. Nabývají účinnosti dnem registrací Rejstříkovým soudem.

V Sedlčanech dne 31. ledna 2015
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