Cesky svaz rekreacnfho sportu,
zapsany spolek

STANOVY

Platnost od 14. 5. 2016
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STANOVY
ČESKÉHO SVAZU REKREAČNÍHO SPORTU
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Článek 1
Název, zkratka, sídlo, působnost
Oficiální název: Český svaz rekreačního sportu, zapsaný spolek (dále jen „ČSRS z.s.“).
Vedle oficiálního názvu je možno používat i zkratku ČSRS, z.s..
Sídlem ČSRS je Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha – Stodůlky.
ČSRS je zapsán ve spolkovém rejstříku a bylo mu přiděleno IČ: 005 40 277
ČSRS působí na území České republiky (ČR), jeho činnost se řídí platným právním
řádem ČR, a těmito stanovami a interními

Článek 2
Cíle činnosti ČSRS z. s.
1. Cílem ČSRS z. s. je vytvářet podmínky pro rekreační provozování sportu obyvatel České
republiky všech věkových kategorií.
2. Činnost ČSRS z. s. navazuje na tradice spolkové tělovýchovy. ČSRS z.s. rozvíjí svou
činnost v souladu s Evropskou chartou sportu.
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Článek 3
Hlavní úkoly ČSRS z. s.
Hájí společné zájmy svých členů.
Zabezpečuje plnění společných potřeb a úkolů svých členů.
Provozuje vlastní hospodářskou a osvětovou činnost.
Organizuje veřejně přístupné tělovýchovné a sportovní akce.
Spolupracuje se zájmovými organizacemi, orgány státu i s orgány krajů a obcí.
Článek 4
Členství v ČSRS z. s.
Členem ČSRS z. s. může být pouze klub (základní článek), a to na základě písemné
přihlášky. O přijetí rozhoduje VV.
Klub je spolek minimálně deseti fyzických osob, z nichž alespoň tři jsou starší 18 let.
Klub má vlastní právní subjektivitu nebo je odborem/klubem/oddílem spolku TJ/SK,
které mají právní subjektivitu a jehož činnost je zaměřena na provozování sportu.
Členství klubu zaniká:
a) Rozhodnutím člena o jeho zrušení, které je písemně sděleno VV. Z oznámení musí
být patrné, že o zrušení rozhodl k tomu kompetentní orgán.
b) Vystoupením člena, které je písemně sděleno VV. Z oznámení musí být patrné, že o
vystoupení rozhodl k tomu kompetentní orgán.
c) Vyloučením pro neplnění základních členských povinností (např. neplacení
členských příspěvků, neplnění usnesení VH, VV apod.), a v případě, že svou
činností závažně porušuje Stanovy ČSRS z. s. nebo poškozuje dobré jméno
ČSRS z. s.
O vyloučení člena rozhoduje VV.
Člen může do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto
rozhodnutí o vyloučení přezkoumala RK. Návrh se podává k VV.
Po dobu rozhodování RK má člen pozastavené členství. V této době má pozastavená
práva, zejména nesmí používat logo ČSRS z. s., žádat o finanční dotace aj.
Člen, jemuž z jakéhokoliv důvodu skončilo členství v ČSRS z. s., je povinen bez
zbytečných průtahů vypořádat své závazky vůči ČSRS z. s. VV a klub podepíší společné
prohlášení, že vůči sobě nemají žádné závazky.
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9. Proti rozhodnutí VH o vyloučení člena není odvolání.
Článek 5
Povinnosti a práva člena ČSRS z. s.
1. Člen má povinnost:
a) Určit osobu, která stojí v jeho čele, a která je oprávněna jednat jeho jménem vůči
ČSRS z. s. a sdělit kontaktní údaje na tuto osobu (poštovní adresa; e-mailová
adresa; telefon).
b) Bez zbytečného odkladu oznámit ČSRS z. s. jakékoliv změny v kontaktních údajích
na oprávněnou osobu.
c) Platit ve stanoveném termínu členské příspěvky.
d) Dodržovat stanovy ČSRS z. s., interní směrnice ČSRS z. s., plnit usnesení VH, VV
a dalších orgánů ČSRS z. s.
e) Chránit a zachovávat dobré jméno ČSRS z. s..
f) Vést věrohodný a prokazatelný seznam svých členů. Ve stanovených termínech
poskytovat orgánům ČSRS z. s. požadované informace a podávat příslušná
statistická hlášení.
g) Řádně a účelně nakládat s přidělenými finančními prostředky ČSRS z.s.
2. Člen má právo:
a) Vyslat delegáta na VH.
b) Navrhovat kandidáty členství ve volených orgánech ČSRS z.s.
c) Účastnit se tělovýchovných a sportovních akcí organizovaných ČSRS z.s.
d) Za stanovených podmínek využívat finanční prostředky z rozpočtu ČSRS z.s.
e) Uplatňovat v souladu se stanovami a obecně závaznými právními předpisy vlastní
návrhy, dotazy a připomínky ke všem orgánům ČSRS z. s., voleným funkcionářům
i zaměstnancům ČSRS z. s.
f) Být pravidelně informován o dění v ČSRS z. s.
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Článek 6
Orgány ČSRS z. s.
Valná hromada ČSRS z. s. (VH) – jako orgán nejvyšší
Výkonný výbor ČSRS z. s. (VV) – jako orgán výkonný
Revizní komise ČSRS z. s. (RK)
Předseda a místopředseda jako statutární orgán

Článek 7
Valná hromada ČSRS z. s. (VH)
VH je nejvyšším orgánem ČSRS z. s. Svolává ji VV nejméně 1 x za jeden rok, a to
prostřednictvím písemné pozvánky na e-mailovou adresu člena nejméně 30 dní před
jejím konáním.
VV svolá valnou hromadu i tehdy, požádá-li o to RK, nebo alespoň třetina členů, a to do
30 dnů od doručení podnětu k VV.
Na VH vysílají členové své delegáty dle klíče stanoveného předchozí VH. Každý delegát
je povinen prokázat se svým delegátským oprávněním.
Valná hromada je schopná se usnášet za účasti nadpoloviční většiny delegátů, kteří jsou
na VH vysláni. V případě, že tato nadpoloviční většina není přítomna třicet minut po
plánovaném zahájení VH, je VH usnášeníschopná v počtu přítomných delegátů.
K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných
delegátů.
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6. VH řídí až do zvolení pracovního předsednictva člen VV/RK pověřený VV.
7. VH zejména:
a) Schvaluje Stanovy ČSRS z. s. a jejich změny.
b) Schvaluje zprávu o činnosti VV, RK, ČSRS z. s.
c) Schvaluje zprávu o hospodaření ČSRS z. s.
d) Schvaluje rozpočet ČSRS z. s.
e) Schvaluje výši členského příspěvku na další období. Ve svém usnesení může toto
právo přenést na VV s platností na jeden kalendářní rok.
f) Volí předsedy a členy VV a RK.
g) Může členy VV a RK odvolat i v průběhu funkčního období.
h) Rozhoduje o vytváření regionální struktury ČSRS z. s.
i) Rozhoduje o vstupu a vystoupení ČSRS z. s. do resp. z jiných sportovních
organizací.
j) Rozhoduje o ukončení činnosti ČSRS z. s.
Článek 8
Výkonný výbor ČSRS z. s. (VV)
1. Členem VV může být pouze fyzická osoba starší 18 let organizovaná v základním článku,
která je plně svéprávná a bezúhonná.
2. VV je výkonným orgánem ČSRS z. s. a schází se nejméně 1 x za čtyři měsíce.
3. VV je tvořen minimálně třemi členy, kteří jsou volení VH na funkční období čtyř let.
Počet členů VV stanovuje VH.
4. VV si na svém prvním zasedání ze svého středu zvolí místopředsedu.
5. VV svolává předseda nebo místopředseda podle schváleného plánu nebo na základě
požadavku dvou členů VV. V takovém případě se jednání VV musí uskutečnit do 14
dnů.
6. Nedostaví-li se předseda do 30 minut od stanoveného termínu zahájení VV, přebírá jeho
povinnosti při řízení VV místopředseda VV. Není-li přítomen ani on, přebírá tyto
povinnosti kterýkoliv člen VV, kterého přítomní zvolí.
7. Místopředseda vykonává pravomoci předsedy také v případě, kdy z jakéhokoliv důvodu
předseda nemůže nebo nevykonává svou funkci.
8. VV je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti usnesení
VV je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů VV.
9. VV zejména:
a. Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí VH, přijímá příslušná rozhodnutí
v období mezi VH k jejich realizaci.
b. Zastupuje ČSRS z. s. ve vztahu ke sportovním organizacím, státním orgánům,
samosprávě, jiným právním subjektům.
c. Rozhoduje o věcech, které nejsou výslovně vyhrazeny VH.
d. Schvaluje interní směrnice ČSRS z. s.
e. Může kooptovat nové členy VV do výše 2/5 počtu členů zvolených VH s tím, že
kooptované členy ve funkci potvrzuje nejbližší VH. Funkční období dodatečně
zvoleného člena VV končí společně s funkčním obdobím zvoleného VV.
f. Rozhoduje o nabývání a pozbývání majetku (kromě nemovitého), dispozicích
s ním.
g. Dbá o hospodárné nakládání s finančními prostředky a hospodárné využívání a
údržbu majetku ČSRS z. s.
10. K zabezpečení úkolů si VV může vytvořit nezbytný aparát v čele se sekretářem. Sekretář
je oprávněn jednat jménem ČSRS z.s. v běžných záležitostech. Ve své činnosti je přímo
řízen předsedou, respektive místopředsedou ČSRS z.s.
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Článek 9
Způsob jednání ČSRS z. s.
1. Za ČSRS z. s. jedná vždy předseda nebo místopředseda samostatně rozsahu bodu č.3
tohoto článku.
2. Pro jednotlivé právní jednání je VV oprávněn zmocnit další osobu.
3. Osoby, jednající za ČSRS z. s. (předseda, místopředseda, sekretář, zmocněné osoby atd.)
se při svém jednání řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky,
stanovami ČSRS z. s., rozhodnutími VH a rozhodnutími VV.
Článek 10
Revizní komise ČSRS z. s. (RK)
1. RK je kolektivním orgánem a je tvořena třemi členy, kteří jsou voleni VH na funkční
období čtyř let.
2. Členství v RK není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu ČSRS z. s.
3. Úkolem RK je provádět kontrolu hospodaření ČSRS z. s., plnění usnesení VH, usnesení
orgánů ČSRS z. s. a činnosti VV. O své činnosti informuje VH.
4. Na návrh člena přezkoumává rozhodnutí VV o vyloučení člena.
5. Na svém prvním zasedání si ze svého středu zvolí místopředsedu.
6. RK svolává předseda nebo místopředseda podle schváleného plánu nebo na základě
požadavku dvou členů RK. V takovém případě se jednání RK musí uskutečnit do 14 dnů.
7. Nedostaví-li se předseda do 30 minut od stanoveného termínu zahájení VV, přebírá jeho
povinnosti při řízení RK místopředseda RK.
8. Může kooptovat nového člena RK do výše 1/3 počtu členů zvolených VH s tím, že
kooptované členy ve funkci potvrzuje nejbližší VH. Funkční období dodatečně zvoleného
člena RK končí společně s funkčním obdobím zvoleného RK.
9. RK provádí svou činnost u všech orgánů ČSRS z. s., tedy i dočasně či účelově zřízených
komisí.
10. RK při své kontrolní činnosti řídí obecně závaznými předpisy České republiky,
rozhodnutími VH, Stanovami a interními směrnicemi ČSRS z. s.
11. Zjistí-li RK jakékoliv nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu VV a následně
na nejbližším jednání i VH.
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Článek 11
Majetek a hospodaření ČSRS z. s.
Majetek ČSRS z. s. tvoří movitý a nemovitý majetek, pohledávky, práva z cenných
papírů, podílových listů a jiná majetková práva ve vlastnictví ČSRS z. s.
Příjmy ČSRS z. s. tvoří:
a. Dotace od státních orgánů.
b. Dotace od orgánů samosprávy.
c. Dotace z žádostí v rámci dotačních programů.
d. Příspěvky od sponzorů.
e. Členské příspěvky.
f. Vstupné, startovné.
g. Prodej propagačních a informačních předmětů.
h. Jiné příjmy od členů, dary, dědictví, převody majetku.
Majetek ČSRS z. s. je ve vlastnictví ČSRS z. s. jako celku. O veškerých dispozicích
(nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje VH. O nabývání či
pozbývání dalšího majetku a dispozicích s ním rozhoduje VV.
Bližší zásady hospodaření s majetkem ČSRS z. s. může upravit vnitřní předpis.
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5. V případě zrušení ČSRS z. s. bez právního nástupce bude provedena likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje VH.
6. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným
účelům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statutem
obdobným a blízkým statutu ČSRS z. s. Pokud součástí likvidačního zůstatku finanční
prostředky ze státního či veřejného rozpočtu (dotace, grant apod.), jejichž využití je
účelově vázáno, naloží likvidátor s touto částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí
příslušného orgánu poskytovatele těchto účelově vázaných prostředků.
Článek 12
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Ve své činnosti se ČSRS z. s. řídí vlastními stanovami, interními směrnicemi.
Směrnicemi sportovních organizací, jejichž je členem, se řídí pouze v případě, kdy nejsou
v rozporu s vlastními Stanovami a interními směrnicemi ČSRS z. s.
2. Tato úprava Stanov ČSRS z. s. byla schválena na valné hromadě ČSRS dne 14. 5. 2016.

Stanovy ČSRS z. s. byly schváleny na Valné hromadě dne 14. 5. 2016

Předseda ČSRS z.s.

Místopředseda ČSRS z.s.

5. V pfipade zruseni CSRS z. s. bez pravniho nastupce bude provedena likvidace za ucelem
vypofadani majetku. Likvidatora jmenuje VH.
6. Likvidacni zustatek po provedeni likvidace muze byt pouzit pouze k verejne prospesnym
licelum s tim, ze pfednostne bude nabidnut pravnicke osobe s ucelem a statutem
obdobnym a blizkym statutu CSRS z. s. Pokud soucasti likvidacniho zustatku fmancni
prostfedky ze statniho ci vefejneho rozpoctu (dotace, grant apod.), jejichz vyuziti je
ucelove vazano, nalozi likvidator s touto casti likvidacniho zustatku podle rozhodnuti
pfislusneho organu poskytovatele techto ucelove vazanych prostfedku.
Clanek 12
Pfechodna a zaverecna ustanoveni
1. Ve sve cinnosti se CSRS z. s. fidi vlastnimi stanovami, internimi smernicemi.
Smernicemi sportovnich organizaci, jejichz je clenem, se fidi pouze v pfipade, kdy nejsou
v rozporu s vlastnimi Stanovami a internimi smernicemi CSRS z. s.
2. Tato liprava Stanov CSRS z. s. byla schvalena na valne hromade CSRS dne 14. 5. 2016.

Stanovy CSRS z. s. byly schvaleny na Valne hronmUi dne 14. 5. 2016

Pfedseda CSRS z.s.

Mistopfedseda CSRS z.s.

OVEROVACI DOLOZKA PRO LEGALIZACI
Podle overovaci knihy Magistratu mesta Ceske Budejovice
pof. 6. legalizace 6997/5 vlastnoruane podepsar - uznal podpjs^alistinS za vlastni-

Bohumil Novak, 16.04.1947 Decin
jmeno/a pfijmeni, datum a misto narozenl zadatele

Jihlava, Srazna 4306/4
adresa mista trvaleho pobytu* - adresa rn&ia pobytu na uzemi Ceske republiky* - adresa
bydliSte mimpjjfemi Ceske republiky'

OP 109887224
druh a 4islo dokladu, na zakladS ktereho byly zptejiy osobni udaje, uvedene v teto ovefovaci dolozce

V Ceskych Budejovicich dne 23.05,2016
'Nehodiciseskitnefe

Hedvika MeSt'anova

Jm^apfjrrenio^'iciosoby.ktralegaizad prcwedb
(neboofckjmenwky)

^
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Jifi Krauskopf, 31.08.1953 Ceske Budejovice
jmeno/a pfijmeni, datum a misto narozeni zadatele

Ceske Buddjovice 2, Dubenska 1386/9
adresa mista trvaleho pobytu* - adresa mfeta pobytu na uzemi Ceske republiky* - adresa
bydli5t6 mirrjpzemi Cesk6 republiky*

OP 114039233
druh a Cislo dokladu, na zaklade* ktereho byly zjiStSny osobni udaje, uvedene v teto oveTovaci dolozce

V Ceskych Budejovicich dne 23.05.2016
•Nehodiciseaati*

Hedvika MeSt'anova

Jmeno a pfjmeni oveTujci osoby, kfera legaizad pioveda
(neboofckjmenovky)

