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STANOVY 
spolku Rugby Club Zlín, z.s. 

 
Nejvyšší orgán spolku přijal tyto stanovy spolku: 
 

 
I. základní ustanovení 

1. Název Spolku:  Rugby Club Zlín, z.s. 

 
2. Sídlo:    Hradská 854, 760 01  Zlín 

 

3.  IČO:   617 15 883 
(dále jen „Spolek“) 

 

 
II. Účel, hlavní a vedlejší činnost Spolku 

1. Hlavní činností, cílem a posláním Spolku je organizovat sportovní a tělovýchovnou činnosti 
(zejména hru ragby) pro všechny věkové kategorie a vést své členy a ostatní zájemce o 

sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel. 
 
 

III. Členství 
1. Členem Spolku se může stát fyzická či právnická osoba, jež bude na základě své přihlášky 

přijata za člena Spolku. 

 
2. Vznik členství. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor Spolku na základě písemné 

přihlášky podané zájemcem o členství (přihlášku je možné podat také elektronickou 

formou). Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. 
 

3. Seznam členů. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství zajišťuje 

výkonný výbor Spolku. 
 

4. Údaje o členech Spolku včetně osobních údajů (zejména jméno, příjmení, datum narození, 

kontaktní údaje, údaje o zdravotní prohlídce apod.), jakož i o členech jednotlivých členů 
Spolku (je-li členem Spolku právnický osoba s členskou základnou), mohou být Spolkem 
zpřístupněny v nezbytném rozsahu České rugbyové unii či střešní organizaci, které je 

Spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči těmto organizacím. Dále tyto údaje 
mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a samosprávy, a to zejména v souvislosti 
s žádostmi o poskytování dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného zdroje. 

Člen, jež je právnickou osobou s členskou základnou, je povinen zajistit, aby mu jeho 
členové udělili písemný souhlas s poskytnutím jejich údajů v souladu s tímto bodem. 
 

5. Práva členů. Členové mají vůči Spolku tato práva: 
a. Účastnit se jednání nejvyššího orgánu Spolku a podílet se tak na řízení a 

rozhodování Spolku včetně výkonu hlasovacích práv, podávání návrhů osob 

k volbám do orgánů Spolku a volit osoby do orgánů Spolku. 
b. Účastnit se činnosti a akcí Spolku. 
c. Být informováni o činnosti Spolku. 
d. Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Spolku. 

e. Účastnit se jednání orgánů Spolku, jedná-li se o činnosti či chování daného člena. 
f. Kdykoli ukončit své členství. 
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6. Povinnosti členů. Členové mají vůči Spolku tyto povinnosti: 
a. Řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky, jsou-li stanoveny. 
b. Dle svých možností a schopností podílet se na naplňování účelu a hlavní činnosti 

Spolku. 
c. Dodržovat stanovy, ostatní vnitřní předpisy Spolku a základní normy slušného 

chování. 

d. Plnit rozhodnutí orgánů Spolku. 
e. Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho činnosti, 

jakož i usilovat o dobré jméno Spolku. Jednat pouze v souladu se zájmy Spolku. 
f. Je-li člen právnickou osobou s členskou základnou, pak má povinnost předložit a 

aktualizovat seznam svých členů za účelem zejména placení příspěvků Spolku a 
podání žádostí o dotace a příspěvků na činnost a provoz Spolku.  

 

7. Členské příspěvky. Členové jsou povinni platit Spolku členské příspěvky o jejich výši a 
splatnosti rozhoduje výkonný výbor Spolku. 
 

8. Zánik členství. Členství ve Spolku zaniká: 
a. Vystoupením člena, a to ke dni doručení písemného oznámení o vystoupení do sídla 

Spolku. 

b. Nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené lhůtě Spolkem dodatečně určené 
ve výzvě k úhradě, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn. 

c. Zánikem člena, a to ke dni zániku člena. 

d. Vyloučením člena. 
 

9. Zánik členství vyloučením. 

a. Člen může být vyloučen z důvodu závažného nebo opakovaného porušení stanov, 
jiných vnitřních předpisů Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku nebo jiných 
členských povinností. Za závažné porušení povinností člena, pro které může být člen 

vyloučen, je považováno prodlení s placením členských příspěvků o více jak 90 dnů, 
a to bez nutnosti předchozí výzvy k úhradě dlužných členských příspěvků. 

b. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor Spolku. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné 

podobě zasílá vyloučenému členovi na jeho adresu uvedenou v seznamu členů 
vedeném Spolkem nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Spolku poskytl. 

c. Vyloučený člen může do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, 

aby toto rozhodnutí přezkoumal nejvyšší orgán Spolku, který rozhodnutí o vyloučení 
člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení člena zruší v případě, kdy je 
toto v rozporu se zákonem či stanovami. 

 

 
IV. Organizace Spolku 

1. Spolek má tyto orgány: 

a. Členská schůze (dále také jen „Schůze“) 
b. Výkonný výbor (dále také jen „Výbor“) 

 

2. Kterýkoli člen orgánu Spolku může ze své funkce odstoupit. V takovém případě jeho 
členství v orgánu zaniká doručením písemného oznámení o odstoupení Spolku. 

 

 
V. Členská schůze 

1. Schůze je nejvyšším orgánem Spolku.  

 
2. Člen starší 18 let má právo se účastnit Schůze a hlasovat na ni. Člena, je-li právnickou 
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osobou, zastupuje na Schůzi jeho statutární zástupce. Člen s právem účasti na Schůzi může 

k účasti na Schůzi zplnomocnit jinou osobu starší 18i let. 
 

3. Člen starší 18 let má právo navrhnout bod programu jednání Schůze, který bude do 

programu jednání zahrnut v případě, že bude Spolku doručen alespoň 7 dnů před 
zahájením Schůze.  
 

4. Schůzi svolává Výbor nejméně jedenkrát do roka, a to pozvánkou zpřístupněnou členům 
zveřejněním v sídle Spolku či na webových stránkách Spolku či zpřístupněnou členům jiným 
vhodným způsobem (např. doručením na faktickou či elektronickou adresu člena s právem 
účasti na Schůzi, jež Spolku poskytl, sdělením prostřednictvím trenérů apod.). Pozvánka 

musí být takto členům zpřístupněna nejméně 14 dní před jednáním Schůze. 
 

5. Výbor je povinen svolat Schůzi na základě podnětu nejméně 2/3 všech členů s právem 

účasti na Schůzi. Nesvolá-li Výbor Schůzi do 30 dnů od doručení takovéhoto podnětu, je 
oprávněn Schůzi svolat ten, kdo podnět dal. V případě, že Výbor nebude mít dostatečný 
počet členů pro svolání Schůze či nebude mít žádného člena, je kterýkoli člen Spolku starší 

18 let oprávněn sám Schůzi svolat. 
 

6. Jednání Schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 

 
7. Do působnosti Schůze náleží zejména: 

a. Rozhodnutí o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

b. Rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky Spolku. Rozhodnutí o 
změně sídla náleží do působnosti Výboru. 

c. Volba a odvolání členů Výboru. 

d. Schválení výsledku hospodaření a rozpočtu. 
e. Rozhodování o převodech vlastnického práva k nemovitostem a o jejich zatížení 

věcnými právy. 

f. Určení hlavních směrů činnosti Spolku. 
g. Schvalování vnitřních předpisů Spolku. 

 

8. Schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 30 % většina všech členů.  
 

9. Každý člen starší 18 let má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí Schůze je potřeba 

nadpoloviční většina přítomných členů starších 18 let. K rozhodnutí o zrušení či 
přeměně Spolku a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina 
přítomných členů starších 18 let. 
 

10. O záležitosti, jež nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a 
rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro 
rozhodování o zrušení nebo přeměně Spolku, pro rozhodnutí o změně stanov nebo o 

rozhodnutí o odvolání či volbě členů Výboru. O těchto záležitostech lze v takovém případě 
jednat jen za účasti a se souhlasem všech členů Spolku starších 18 let. 
 

11. Schůze zvolí předsedu Schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby 
pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy Schůze řídí jednání Schůze svolavatel 
nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda Schůze nebyl zvolen. Nebude-li zvolen 

zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel 
Schůze. Schůze může rozhodnout, že předsedou Schůze a ověřovatelem zápisu bude jedna 
osoba.  

 
12. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, je hlasování na Schůzi veřejné, nerozhodne-li 
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Schůze o tom, že se bude hlasovat neveřejně. 

 
13. Každý člen starší 18 let má právo na Schůzi vystoupit, vyjádřit svůj názor a navrhnout 

doplnění programu jednání za podmínek uvedených ve stanovách. V případě, že bude toto 

vystoupení člena delší jak 5 minut, je předseda Schůze oprávněn takovéto vystoupení 
ukončit a pokračovat v pořadu jednání. 
 

14. Volební Schůze. 
a. Každý člen starší 18 let má právo z řad členů starších 18 let navrhnout kandidáta/y 

do Výboru, a to v počtu jeden až maximálně počet kandidátů odpovídající počtu 
volených členů Výboru. 

b. Hlasování bude probíhat veřejně. 
c. Každý člen má právo dát maximálně tolik hlasů, kolik je voleno členů Výboru, a to 

tak, že jím volenému kandidátovi dá 1 hlas.  

d. Zvoleni budou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.   
e. V případě rovnosti hlasů na volitelných a zároveň nevolitelných místech, bude 

rozhodovat druhé kolo voleb jen mezi těmito kandidáty. V případě, že ani tak 

nebude zvolen kandidát s vyšší počtem hlasů, rozhodne o volbě los. 
 

15. O jednání Schůze bude pořizován zápis, jehož přílohou bude listina členů přítomných na 

jednání Schůze podepsaná přítomnými členy, popř. zástupci těchto členů. Ze zápisu bude 
patrné alespoň to, kdo jednání svolal, místo a čas konání, osoby zvolené do orgánů Schůze, 
přijatá rozhodnutí a výsledky hlasování. V případě volební Schůze budou ze zápisu patrné 

taktéž výsledky voleb – osoby zvolené do Výboru. Zápis bude vyhotoven do 15 dnů od 
konání Schůze a bude podepsán alespoň předsedou Schůze či svolatelem, zapisovatelem a 
ověřovatelem zápisu. Zápis bude uložen v sídle Spolku a každý člen bude oprávněn do něj 

nahlížet a pořizovat si kopie zápisu včetně příloh. 
 

 

 
VI. Výkonný výbor 

1. Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Spolku. 

 
2. Výbor má 2 až 6 členů. V případě, že nebude Schůzí zvolen plný počet členů či pokud 

v průběhu volebního období zanikne členství ve Výboru některého člena Výboru, může 

počet členů Výboru klesnout až na 2 členy. 
 

3. Schůzí zvolení členové Výboru si zvolí prezidenta Výboru (dále také jen „Prezident“) a 
jednoho viceprezidenta Výboru (dále také jen „Viceprezident“), a to zpravidla na prvním 

zasedání Výboru.  
 

4. Funkční období Výboru je čtyřleté. Funkční období všech členů Výboru zanikne uplynutím 

4 (čtyř) let ode dne volby Výboru na Schůzi. 
 

5. Výbor svolává k zasedání Prezident. V případě, kdy tak nečiní nebo nemůže činit, jiný člen 

Výboru, a to podle potřeby, zpravidla však jednou za měsíc. 
 

6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 

rozhodnutí Výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta. 
 

7. Výbor může přijmout rozhodnutí taktéž mimo jeho zasedání (Rozhodnutí per rollam), a 
to např. v případě, není-li Výbor na svém zasedání usnášeníschopný. V takovém případě 
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osoba oprávněná svolat zasedání Výboru vyhotoví písemný návrh na Rozhodnutí per rollam 

a rozešle jej ostatním členům Výboru (postačí elektronickou formou), popř. jej členům 
Výboru osobně předá. Rozhodnutí per rollam bude považováno za přijaté v případě, že 
návrh Rozhodnutí per rollam bude v termínu do 30 dnů ode dne rozeslání návrhu 

Rozhodnutí per rollam, či jeho předání, odsouhlasen většinou všech členů Výboru písemnou 
formou (postačí elektronicky popř. podpis listiny obsahující návrh Rozhodnutí per rollam 
z nějž lze souhlas člena Výboru dovodit). Nevyjádření se člena Výboru k návrhu Rozhodnutí 

per rollam neznamená jeho souhlas s návrhem Rozhodnutí per rollam. Každý člen Výboru 
má právo být informován o výsledku Rozhodování per rollam. 
 

8. Do působnosti Výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou těmito 

stanovami či zákonem svěřeny do působnosti Schůze. 
 

9. Výbor zejména: 

a. Zabezpečuje plnění rozhodnutí Schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření 
k jejich realizaci. 

b. Organizuje a řídí činnost Spolku. 

c. Schvaluje a vydává vnitřní předpisy Spolku, pokud jejich vydání není výslovně 
svěřeno do působnosti Schůze. 

d. Připravuje podklady pro jednání a rozhodování Schůze. 

e. Dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku. 
f. Rozhoduje o přijetí člena do Spolku a o jeho vyloučení za podmínek uvedených 

v těchto stanovách či zákonu. 

 
 

VII. Statutární orgán 

1. Statutárním orgánem Spolku je Prezident a Viceprezident, z nichž každý zastupuje Spolek 
samostatně. V případě, že Spolek z jakéhokoli důvodu nebude mít Prezidenta ani 
Viceprezidenta, zastupuje Spolek jakýkoli jiný člen Výboru samostatně. 

 
2. Členové statutárního orgánu Spolku jednají za Spolek v souladu s rozhodnutími Schůze a 

Výboru. V opačném případě jednající členové statutárního orgánu odpovídají za škodu 

Spolku takto způsobenou. 
 
 

VIII.  Závěrečná ustanovení 
1. Tyto stanovy Spolku byly přijaty nejvyšším orgánem Spolku dne ________________. 

 
 

V(e) __________________ dne ___________ 
 
 

 
 
 

        ______________________________ 
        Rugby Club Zlín, z.s. 
        ….. 

 
 


