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“).
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, jeho činnost se řídí platným právním řádem ČR
a těmito stanovami.

Článek 2
Cíle činnosti ČSRS
1. Cílem ČSRS je vytvářet podmínky pro rekreační sportování všech věkových kategorií,
zejména dětí.
2. Činnost ČSRS navazuje na tradice spolkové tělovýchovy a „sportu pro všechny“. ČSRS
rozvíjí svou činnost v souladu s Evropskou chartou sportu.
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Článek 3
Hlavní úkoly ČSRS
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
1. Členem ČSRS může být pouze klub (základní článek), a to na základě písemné přihlášky.
O přijetí rozhoduje VV.
2. Klub je spolek minimálně deseti fyzických osob, z nichž alespoň tři jsou starší 18 let.
3. Klub má vlastní právní subjektivitu nebo je odborem (oddílem) TJ či SK, které mají
právní subjektivitu.
4. Klub je povinen určit osobu, která stojí v jeho čele, a která je oprávněna jednat jeho
jménem.
5. Klub rozhoduje o přijetí fyzické osoby za svého člena. Rozhoduje i o jeho vyškrtnutí či
vyloučení podle svých stanov nebo stanov TJ/SK.
6. Klub může VV navrhnout čestné členství osoby, která se významným způsobem podílí či
podílela na jeho činnosti.
7. Členství klubu zaniká:
a) Rozhodnutím člena o jeho zrušení, které je písemně sděleno VV.
b) Vystoupením člena, které je písemně sděleno VV.
c) Vyloučením pro neplnění základních členských povinností (např. neplacení členských
příspěvků ČSRS, neplnění usnesení orgánů vyšších článků řízení apod.) a v případě,
že svou činností závažně porušuje Stanovy ČSRS.
8. O vyloučení člena rozhoduje VV.
9. Člen může do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí VV navrhnout, aby toto
rozhodnutí o vyloučení přezkoumala RK. Návrh se podává k VV.
10. Po dobu rozhodování RK má člen pozastavené členství. V této době má pozastavená
práva, zejména používat logo ČSRS, žádat o finanční dotace aj.

Článek 5
Povinnosti a práva člena ČSRS
1. Člen je povinen zejména:
a) Platit stanovené členské příspěvky.
b) Dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení VH a dalších orgánů ČSRS.
2. Člen je oprávněn:
a) Účastnit se VH.
b) Navrhovat kandidáty členství ve volených orgánech ČSRS.
c) Navrhovat kandidáty na čestné členství v ČSRS.
d) Účastnit se tělovýchovných a sportovních akcí organizovaných ČSRS.
Článek 6
Orgány ČSRS
a) Valná hromada ČSRS (VH).
b) Výkonný výbor ČSRS (VV).
c) Revizní komise ČSRS (RK).
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Článek 7
Valná hromada ČSRS (VH)
VH je nejvyšším orgánem ČSRS. Svolává ji VV nejméně 1 x za 1 rok, a to
prostřednictvím písemné pozvánky na emailovou 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.
VH zejména:
a) Schvaluje Stanovy ČSRS a jejich změny.
b) Schvaluje zprávu o hospodaření a rozpočet ČSRS.
c) Schvaluje výši členského příspěvku na další období.
d) Schvaluje zásady pro rozdělování finančních prostředků ČSRS na další období.
e) Volí předsedy a členy VV a RK.
f) Může odvolat členy VV a RK i v průběhu volebního období.
g) Projednává zprávu o stavu a činnosti ČSRS.
h) Rozhoduje o vytváření regionální struktury ČSRS.
i) Rozhoduje o vstupu a vystoupení ČSRS do resp. z jiných sportovních organizací.
j) Rozhoduje o ukončení činnosti ČSRS.
Valná hromada je schopná se usnášet za účasti nadpoloviční většiny členů, resp. delegátů,
kteří jsou na VH vysláni nadpoloviční většinou členů. V případě, že tato nadpoloviční
většina není přítomna třicet minut po plánovaném zahájení VH, je VH usnášeníschopná
v počtu přítomných.
K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných
delegátů.

Článek 8
Výkonný výbor ČSRS (VV)
1. VV je statutárním orgánem ČSRS a schází se nejméně 1 x za čtyři měsíce.
2. VV je kolektivním orgánem, je tvořen minimálně třemi členy, kteří jsou volení VH na
funkční období čtyř let.
3. VV zejména:
a) Zabezpečuje plnění úkolů ČSRS v období mezi VH.

b) Zastupuje ČSRS ve vztahu ke sportovním organizacím, státním orgánům, samosprávě
atd.

c) Rozhoduje o věcech, které nejsou výslovně vyhrazeny VH.
d) Může kooptovat nového člena VV do výše 1/3 počtu členů zvolených VH s tím, že
kooptované členy ve funkci potvrzuje nejbližší VH.
4. K zabezpečení úkolů si VV vytváří nezbytný aparát v čele se sekretářem. Sekretář je
oprávněn jednat jménem ČSRS v běžných záležitostech. Ve své činnosti je přímo řízen
předsedou ČSRS.
Článek 9
Způsob jednání ČSRS
1. Za ČSRS jedná vždy předseda samostatně.
2. Pro jednotlivé právní jednání je předseda oprávněn zmocnit další osobu.
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Článek 10
Revizní komise ČSRS (RK)
Úkolem RK je provádět kontrolu hospodaření ČSRS, plnění usnesení VH a činnosti VV.
O své činnosti informuje VH.
Na návrh člena přezkoumává RK rozhodnutí VV o vyloučení člena.
RK je kolektivním orgánem a je tvořena třemi členy, kteří jsou voleni VH na funkční
období čtyř let.
Může kooptovat nového člena RK do výše 1/3 počtu členů zvolených VH s tím, že
kooptované členy ve funkci potvrzuje nejbližší VH.
RK může svou činnost provádět v rámci celého ČSRS.
Činnost RK se řídí Stanovami ČSRS.

Článek 11
Majetek a hospodaření ČSRS
1. Majetek ČSRS tvoří movitý a nemovitý majetek, pohledávky, práva z cenných papírů,
podílových listů a jiná majetková práva ve vlastnictví ČSRS.
2. Příjmy ČSRS tvoří:
a) Dotace od státních orgánů.
b) Dotace od orgánů samosprávy.
c) Dotace z úspěšných 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.
Článek 12
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Ve své činnosti se ČSRS dále řídí vlastními předpisy schválenými valnou hromadou
ČSRS a stanovami a směrnicemi sportovních organizací, jejíchž je členem.
2. Stanovy ČSRS byly schváleny na valné hromadě ČSRS dne 25. 4. 2015.

Návrh schválen VV 3. 3. 2015

