Úplné znění stanov RC Praga k 8.11.2017

S T A N O V Y
RUGBY CLUB PRAGA PRAHA, z.s.

Článek I.
Název a sídlo spolku
Název spolku: RUGBY CLUB PRAGA PRAHA, z.s.
Zkratka RC PRAGA PRAHA
Sídlo spolku: Praha
Článek II.
Účel a cíl spolku
Účelem spolku je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. organizovat své členy na principu
dobrovolnosti s cílem provozovat hru rugby a jiné tělovýchovné aktivity, vést ke sportu mládež a
propagovat sport. Pro tento účel a cíl bude spolek získávat a spravovat nezbytné hmotné
i nehmotné prostředky.
Spolek je právnickou osobou, způsobilou vystupovat vlastním jménem, činit právní úkony a nést
majetkovou odpovědnost.
Spolek se konstituoval z dosavadních členů oddílu rugby TJ PRAGA a po svém založení převzal
veškerá práva a závazky oddílu rugby TJ PRAGA, vyplývající z jejího členství v ČSTV a
zejména v České rugbyové unii.
Článek III.
Členství
Členem spolku se mohou stát fyzické osoby, které budou respektovat cíle a stanovy spolku.
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Členství vzniká po doručení písemné přihlášky zájemce o členství, nebo po jeho výslovném
projevení zájmu o členství a po následném schválení výborem spolku a po zaplacení členského
příspěvku nebo jeho alikvotní části na příslušný kalendářní rok. Formulář písemné přihlášky
člena spolku tvoří přílohu č. 1 těchto stanov. Písemná přihláška, nebo jiný výslovně projevený
zájem o členství jsou platné pouze v případě, že jsou dostatečně určité. Pokud bude mít zájem stát
se členem spolku osoba mladší 18 let, musí tak být učiněno se souhlasem jeho zákonného
zástupce. Výbor spolku zájemce o členství o schválení či neschválení jeho členství vyrozumí
nejpozději do 60ti dnů od doručení žádosti o členství (přihlášky nebo projevení zájmu o členství)
výboru spolku.
Členská schůze spolku může stanovit další podmínky vzniku členství. Nebude-li členskou schůzí
rozhodnuto jinak, o přijetí nového člena rozhoduje výbor spolku.
Členství zaniká:
a) vystoupením
b) ztrátou právní subjektivity spolku
c) vyloučením člena na základě usnesení členské schůze
d) úmrtím člena
f) vyloučením člena na základě usnesení výboru spolku.
O vyloučení člena spolku rozhoduje členská schůze na návrh výboru spolku nebo člena spolku.
Člen spolku může být vyloučen zejména pro porušení stanov spolku. O vyloučení člena spolku
rozhoduje členská schůze 2/3 většinou přítomných.
O vyloučení člena spolku je oprávněn rozhodnout rovněž výbor spolku, a to jen v případě, že člen
spolku nezaplatil členské příspěvky do konce kalendářního roku následujícího po roce, v němž
měly být zaplaceny. O vyloučení člena spolku musí rozhodnout všichni členové výboru spolku.
Práva a povinnosti členů:
Členové jsou povinni platit stanovené členské příspěvky, řídit se stanovami spolku, usnesením
členské schůze a rozhodnutími výboru spolku a aktivně se podílet na plnění cílů spolku.
Členové mají právo účastnit se všech aktivit spolku, Členové starší 18 let se mohou účastnit
členských schůzí a mají právo být voleni a volit do orgánů spolku a požadovat od výboru
informace o jeho činnosti.
Článek IV.
Vnitřní organizace spolku
Spolek RC PRAGA PRAHA může vytvářet sekce – organizační jednotky – bez právní
subjektivity, např. sekci mládeže, OLD BOYS, atd.
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Organizační jednotky hospodaří v rámci spolku podle zásad stanovených členskou schůzí. Každý
člen může být současně členem některé organizační jednotky i několika z nich zároveň.
Článek V.
Majetek spolku
Majetek spolku bude zejména vytvářen:
1. převodem části majetku oddílu rugby TJ PRAGA podle smlouvy o vypořádání majetku, práv a
závazků a podle delimitačního protokolu
2. členskými příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí
3. dobrovolnými příspěvky členů
4. dary
5. úroky a jinými příjmy
6. výnosy z vlastní podnikatelské činnosti spolku, pronájem plochy k reklamním účelům, atd.
Po uzavření písemné dohody o vypořádání majetku, práv a závazků převede TJ PRAGA na
spolek část majetku TJ PRAGA dosud užívaného oddílem rugby.
Členské příspěvky, jejich výši, způsob a lhůtu splatnosti stanovuje svým usnesením členská
schůze. V době mezi členskými schůzemi může v odůvodněných případech stanovit novou výši
příspěvků výbor spolku. Výši příspěvků stanovenou výborem musí potvrdit členská schůze na
své nejbližší schůzi.
Se zánikem členství ve spolku není spojen žádný nárok na podíl z majetku spolku.
Článek VI.
Zásady hospodaření
Výbor odpovídá členské schůzi za hospodaření spolku a uskutečňuje hospodaření podle ročního
rozpočtu schváleného členskou schůzí. Členská schůze může svěřit schvalování rozpočtu do
kompetence výboru spolku. Výbor pak podává členské schůzi zprávu o schváleném rozpočtu,
jeho plnění a zprávu o hospodaření spolku.
Peněžní prostředky spolku budou uloženy na běžném účtu spolku u peněžního ústavu, nebo v
pokladně spolku v souladu s vnitřním předpisem.
Účetním obdobím spolku je kalendářní rok. Spolek je povinen se při svém hospodaření řídit
zejména zákonem o účetnictví a příslušnými daňovými zákony.
Účetní závěrka musí obsahovat vedle provozního účtu a rozvahy i statistická data vztahující se k
činnosti spolku. Účetní zpráva s účetní závěrkou musí být členům spolku k dispozici
k nahlédnutí.
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Náklady spojené s vedením agendy spolku nese spolek ze svého jmění.
Článek VII.
Orgány spolku
Správu spolku zajišťují a řídí:
a) členská schůze
b) výbor spolku
Článek VIII.
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a k účasti na ní jsou oprávněni všichni členové
spolku starší 18 let.
Členskou schůzi svolává nejméně jednou ročně výbor spolku. Členskou schůzi může rovněž
svolat společně nejméně 5 členů spolku.
Členská schůze se svolává oznámením vyvěšeným na viditelném místě v sídle nebo v klubovně
spolku a vyvěšením na veřejně přístupných webových stránkách spolku. Oznámení musí být
vyvěšeno alespoň 15 dní před konáním schůze. Svolavatel je rovněž oprávněn zaslat členům
spolku písemné pozvánky.
Oznámení o svolání členské schůze nebo pozvánka musí obsahovat datum, místo a čas konání
členské schůze a návrh programu jednání členské schůze.
Členská schůze rozhoduje o všech otázkách, týkajících se činnosti spolku, zejména o:
o změně stanov, volbě členů výboru, zrušení členství, zániku spolku, schvalování rozpočtu a
plánů na příští období, určení výše členských příspěvků, nakládání s nemovitým majetkem
spolku, přijetí úvěrů a půjček a jejich limitu, pokud rozhodování o nich nesvěří těmito stanovami
nebo svým usnesením jinému orgánu spolku.
Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna 1/2 všech členů starších 18 let.
Není-li přítomna potřebná 1/2 většina všech členů starších 18 let, zahájení členské schůze se
odloží o nejméně 30 minut. Po uplynutí této doby zahájí svolavatel jednání členské schůze,
členská schůze je v takovém případě schopná usnášení, je-li přítomno alespoň 1/4 členů spolku
starších 18 let.
Každý člen spolku starší 18 let se může na členské schůzi nechat zastoupit jiným členem spolku.
K takovému úkonu musí jiného člena spolku písemně zmocnit.
Usnesení je schváleno, je-li odsouhlaseno nadpoloviční většinou přítomných členů starších 18 let.
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V případě hlasování o zrušení a zániku spolku, změně stanov a nakládání s nemovitým majetkem
spolku je usnesení schváleno, bylo-li odsouhlaseno alespoň 2/3 přítomných členů starších 18 let.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.
Členskou schůzi řídí předseda výboru, resp. v případě jeho nepřítomnosti jiný člen výboru. Řídící
schůze ověřuje správnost zápisu.
Hlasování je veřejné, nerozhodne-li členská schůze jinak. Hlasuje se zvednutím ruky.
Článek IX.
Výbor spolku
Statutárním orgánem spolku je výbor spolku. Mezi zasedáními členské schůze řídí činnost spolku
výbor, který má nejméně 3 členy. Členská schůze může svým rozhodnutím stanovit i vyšší počet
členů výboru.
Členy výboru volí řádná členská schůze nadpolovičním počtem hlasů přítomných členů.
Členem výboru se může stát pouze osoba starší 18 let.
Na prvním zasedání výboru spolku výbor zvolí z řad svých členů předsedu výboru, a to prostou
většinou hlasů. Výbor může předsedu výboru kdykoliv odvolat a stejným způsobem zvolit
nového předsedu výboru. Předseda výboru je oprávněn na svou funkci předsedy výboru kdykoliv
rezignovat. Rezignace musí být písemná a je účinná doručením dvěma členům výboru. Po
rezignaci předsedy výboru musí výbor zvolit na své nejbližší schůzi nového předsedu výboru.
Jménem spolku jedná navenek předseda výboru samostatně.
Jménem spolku jsou rovněž oprávněni navenek jednat společně dva členové výboru.
Osoby jednající jménem spolku jsou povinny respektovat usnesení výboru spolku.
Výbor spolku je povinen respektovat usnesení členské schůze.
Funkční období výboru je 2 roky.
Povinnosti výboru:
Výbor je povinen informovat členskou schůzi o stavu členské základny, evidenci členů,
hospodaření spolku a dalších skutečnostech stanovených stanovami spolku, případně usneseními
členských schůzí. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
výboru.
Zasedání výboru řídí předseda výboru, případně jiný pověřený člen výboru. Hlasování ve výboru
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je veřejné. Usnesení výboru je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů
výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru. O zasedání a usneseních
výboru jsou pořizovány zápisy, které musí být přístupny všem členům spolku v sídle nebo
klubovně spolku.
Článek X.
Zrušení spolku
Spolek lze zrušit výhradně způsoby uvedenými v příslušených ustanoveních zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje členská schůze jakožto nejvyšší
orgán spolku.
Příloha:
vzor přihlášky za člena spolku
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Přihláška za člena RUGBY CLUB PRAGA PRAHA, z.s.

Jméno a příjmení:

……………………………………………………………………………..

Rodné číslo:

……………………………………………………………………………..

Bytem trvale:

……………………………………………………………………………..

Prohlašuji, že jsem se seznámil se Stanovami spolku, a že se zavazuji je respektovat.

Datum:

Podpis:

U osob mladších 18 let podpis zákonného zástupce:
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Podpis:

