
STANOVY 
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Rugby Club Tatra Smíchov, z.s. (dále také ,,spolek“) vznikl jak občanské sdružení podle zákona č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů Stanovy spolku schválila zakládající valná hromada dne 11.3.1993 a 

registrace u Ministerstva vnitra ČR byla provedena 5.1.1994 pod č.j. II/s-OS/1-23237/94-R. Na základě 

přechodných ustanovení zákona č. 82/2012 Sb., získal právní formu spolku. 

2.  Spolek je pokračovatelem činnosti oddílu ragby, který vznikl v roce 1958 a fungoval až do roku 1994 

v rámci TJ ČKD Tatra Smíchov.   

3. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). 

 

Článek II. 

Název a sídlo  
 

1.  Název spolku zní “Rugby Club Tatra Smíchov, z.s.“ 

2.  Sídlo spolku je v Praze. 

3.  Klubové barvy a znak: Černá a bílá. Znak dle připojeného vyobrazení. 

 

Článek III. 

Veřejná prospěšnost 
 

1. Posláním spolku je v souladu s těmito stanovami přispívat vlastní činností k dosahování obecného blaha 

vytvářením podmínek pro provozování amatérského sportu ragby. 
 

Článek IV. 

Poslání, cíl činnosti a úkoly sdruženíspolku 
 

A. Poslání a cíl činnosti 
Základním posláním spolku je realizace spolčovacího práva k organizování jejich zájmové činnosti 

v oblasti sportu, konkrétně hry ragby a s ragby souvisejících aktivit a v souvislosti s tím k vybudování 

centra pro provozování tohoto sportu a pro ostatní sportovní a společenské vyžití členů spolku. 

 

B. Základní úkoly  
1.  Organizovat sportovní činnost. 

2.  Vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro hru ragby. 

3.  Vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce o hru ragby z řad veřejnosti, zejména pak 

mládeže. 

4.  Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností. Zdrojem příjmů 

spolku jsou zejména: 

a) členské příspěvky, 

b) příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností spolku, zejména v souvislosti 

s provozováním sportovních zařízení, které spolek užívá, a organizováním sportovní a tělovýchovné 

činnosti, 

c) příspěvky a dotace od sportovních svazů, především pak České rugbyové unie, 

d)  granty a dotace z veřejných zdrojů, 

e)  příjmy z reklamy, 

f) příspěvky sponzorů, dary fyzických a právnických osob, 

g)  příjmy z vedlejší hospodářské činnosti jako z prodeje upomínkových předmětů, sportovního 

vybavení a oblečení s logem klubu a dalšího drobného zboží nebo občerstvení; o provozování další 

vedlejší hospodářské činnosti může rozhodnout výkonný výbor. 

5.  Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá. 
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6.  Vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou 

informovanost v oblasti sportu a tělesné kultury. 

7. Hájit zájmy spolku a za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi i jednotlivci. 

 

C. Specifické úkoly  
1.  Organizovat a zabezpečovat soutěže ve hře ragby ve všech věkových kategoriích.  

2.  Pečovat o výchovu trenérů a rozhodčích. 

3.  Spolupracovat s Českou rugbyovou unií a aktivně se podílet na její činnosti.  

4.  Podílet se na finančním, materiálním a organizačním zabezpečení soutěží v souladu s vnitřními pravidly 

České rugbyové unie. 

5.  Popularizovat hru ragby. 

 

Článek V. 

Členství, práva a povinnosti členů 
 

1. Vymezení pojmů   
a)   Řádným členem spolku je každá fyzická osoba, která projeví o členství zájem a je zapsána do seznamu 

členů; v případě osoby starší 18ti let rozhoduje o přijetí za člena výkonný výbor. Podáním přihlášky 

člen vyjadřuje svůj souhlas se stanovami spolku. 

b) Členem s hlasem rozhodujícím je člen starší 18ti let. Člen s hlasem rozhodujícím má právo hlasovat na 

Valné hromadě a být volen do všech volených orgánů spolku. 

c)   Členové mladší 18ti let mají na Valné hromadě hlas poradní. V dalším však mají plnohodnotná práva, 

jak jsou specifikována v následujícím bodě V.2. 

d) Seznam členů musí být veden tak, aby z něho bylo jednoznačně zřejmé, kolik je členů s hlasem 

rozhodujícím, kolik ostatních členů/ mladších 18 let/ a kolik čestných členů. U každého člena se 

v seznamu eviduje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje, údaje ve vztahu ke 

sportovní činnosti včetně výsledků zdravotních prohlídek. Seznam členů není veřejný, výkonný výbor 

však je oprávněn zveřejnit údaje o stavu členských příspěvků každého člena v rozsahu jména, příjmení, 

roku narození a soutěžní kategorie. Spolek je oprávněn užít předané osobní údaje pro činnost spolku a 

v nezbytném rozsahu je předávat v souvislosti s účastí spolku v České rugbyové unii nebo jiných 

organizacích. Klub je dále oprávněn použít vyobrazení členů pořízená v rámci činnosti spolku 

k prezentaci spolku. 

 

2. Základní práva řádných členů  
Základní práva členů spolku jsou následující: 

a)  Účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního a společenského života spolku. 

b) Účastnit se akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a 

výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají. 

c) Uplatňovat své názory, návrhy i kritiku v rámci spolku, vznášet dotazy a připomínky související 

s činností spolku vůči orgánům spolku a vyžadovat od nich odpovědi. 

 

3. Základní povinnosti 
Základní povinnosti členů spolku jsou následující: 

a)  Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní etické a mravní normy sportovce. 

b)  Svým jednáním, chováním a vystupováním důstojně reprezentovat spolek. 

c)  Plnit rozhodnutí  orgánů  spolku. 

d)  Podílet se na práci spolku a řádně a svědomitě plnit přijaté funkce a úkoly. 

e) Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti. 

f)  Řádně a včas platit členské příspěvky, a to vždy nejpozději do 31.31. příslušného roku anebo ve dvou 

stejných platbách, první polovina do 31.1., druhá polovina do 30.6. příslušného roku, pokud valná 

hromada výkonný výbor neurčí splatnost jinak. Výkonný výbor je oprávněn vhodným způsobem 

zveřejnit jméno, příjmení a rok narození člena, který je v prodlení se zaplacením členských příspěvků a 

dluh neuhradí ani přes výzvu. 

 

4. Čestné členství  
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a)  Čestným členem se může stát každý, kdo se výjimečným způsobem zasloužil o rozvoj spolku, či o 

rozvoj rugby v České republice, případně o rozvoj rugby v evropském, případně celosvětovém měřítku.  

b)  Čestné členství uděluje Výkonný výbor. 

c)  Čestný člen neplatí členské příspěvky a má právo se účastnit Valné hromady bez hlasovacího práva. 

 

5. Zánik členství  
Členství ve spolku zaniká: 

a)  Vystoupením člena.   

b)  Vyškrtnutím pro neplnění základních povinností - o vyškrtnutí rozhoduje Výkonný výbor. 

c)  Vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím - o vyloučení rozhoduje Výkonný výbor. 

Proti vyloučení se může vyloučený člen písemně odvolat prostřednictvím Výkonného výboru ke 

kontrolní komisi, která vyloučení buď potvrdí, nebo zruší. 

d)  Úmrtím člena. 

e) Zánikem spolku. 

 

Článek VI. 

Orgány spolku 
 

Orgány spolku jsou: 

   - Valná hromada 

- Výkonný výbor  

- Kontrolní komise  

- Trenérská rada  

- Sportovní ředitel 

- Sekretář 

- Prezident 

- Marketingová komise 

Výkonný výbor může zřídit další orgány (např. organizační komise).  

 

Článek VII. 

Valná hromada 
 

1. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku. Hlasovací právo 

přísluší jen těm členům, kteří v den konání Valné hromady dovrší 18 let, s výjimkou čestných členů – tj. 

členům s hlasem rozhodujícím.  

2. Do působnosti Valné hromady náleží zejména: 

a)   schvalování STANOV, jejich změn, či doplňků, 

b)  volba členů Výkonného výboru a členů Kontrolní komise. Jmenovitě pak Valná hromada volí 

Prezidenta /= předsedu Výkonného výboru/ a předsedu Kontrolní komise, 

c)   rozhodování o názvu, sídle a symbolice spolku, 

d)  projednávání a schvalování zprávy o hospodaření a účetní závěrky spolku, 

e)   rozhodování o převodech vlastnictví sdruženíspolku, poskytování a přijímání půjček a dalších úkonech, 

jestliže jde o hodnoty přesahující 1,000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) a nakládání s nemovitým 

majetkem spolku bez ohledu na jeho hodnotu, 

f)  stanovování výše členského příspěvku, pokud si to valná hromada vyhradí a dále v případech, pokud by 

se měly členské příspěvky v rámci jednoho kalendářního roku zvýšit o více než 20 %, 

g)  stanovování hlavních směrů činnosti spolku pro příští období, 

h)  rozhodování o zrušení spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem, 

ch)  rozhodování o dalších otázkách, pokud si Valná hromada vyhradí rozhodování o nich nebo svěřují-li je 

Stanovy do působnosti Valné hromady.  

3. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů s hlasem 

rozhodujícím, je povinností Výkonného výboru svolat Valnou hromadu nejpozději do jednoho měsíce 

od doručení takového podnětu Výkonnému výboru. Výkonný výbor může Valnou hromadu svolat 

kdykoli, když je shledáno konání Valné hromady za nutné a účelné. 
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4. Valnou hromadu svolává Výkonný výbor. Valná hromada se svolává pozvánkou, která musí být 

vyvěšena na desce spolku umístěné v prostorách spolku minimálně jeden měsíc před konáním Valné 

hromady. Pozvánka musí obsahovat program Valné hromady. 

5.  Valnou hromadu zpravidla řídí pověřený člen Výkonného výboru. Program Valné hromady navrhuje 

Výkonný výbor. Dodatečně doplnit program Valné hromady lze jen se souhlasem Valné hromady. 

Dodatečně na program Valné hromady nelze zařadit rozhodnutí týkající se STANOV a zrušení nebo 

sloučení spolku.   

6.  Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna 1/3 (jedna třetina) členů s hlasem rozhodujícím. 

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení Valné hromady není přítomna 1/3 členů s hlasem 

rozhodujícím, svolá Výkonný výbor náhradní valnou hromadu, která je unášení schopná bez ohledu na 

počet přítomných.  

7.  Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných. Je-li na Valné hromadě přítomno méně 

než 1/3 členů s hlasem rozhodujícím, musí se k platnosti usnesení Valné hromady vyslovit aspoň 2/3 

přítomných členů s hlasem rozhodujícím.  

8. Člen spolku se Valné hromady zúčastňuje osobně.  Člen spolku s hlasem rozhodujícím se může na 

Valné hromadě nechat zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem může být 

jen některý z členů spolku s hlasem rozhodujícím. Jeden zástupce může převzít zastupování maximálně 

pěti členů. Členové přítomní na Valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, přičemž musí být 

rozlišeno, zda jde o členy s hlasem rozhodujícím, či o ostatní členy. Plné moci se připojí k listině 

přítomných. 

9. O konání Valné hromady pořídí Výkonný výbor zápis, který obsahuje údaje o orgánech valné hromady, 

popis průběhu valné hromady, výsledky hlasování a přijatá a nepřijatá rozhodnutí. Zápis podepisují 

nejméně dva členové Výkonného výboru. Přílohou zápisu je listina přítomných a plné moci. Zápisy 

z Valných hromad se uchovávají po celou dobu trvání spolku.   

 

Článek VIII. 

Výkonný výbor  
 
1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů spolku. 

Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci Valné hromady, přičemž Valná 

hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. 

2.  Výkonný výbor je volen Valnou hromadou na funkční období čtyř let a má devět členů. Zanikne-li 

výkon funkce některého z členů Výboru v průběhu volebního období, výbor neprodleně kooptuje na 

tuto funkci jinou osobu, kterou musí ve funkci potvrdit nejbližší Valná hromada, resp. Valná hromada 

zvolí jiného člena. 

3. Prezident svolává Výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Výkonný výbor je 

schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pokud se výkonný výbor nesejde po 

dobu delší než dva měsíce, může jej svolat kterýkoliv člen výkonného výboru. K platnosti usnesení 

výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Výkonný výbor může 

přijímat rozhodnutí i mimo své schůze, např. prostřednictvím zpráv elektronické pošty. Rozhodnutí je 

přijato, pokud je odsouhlaseno nadpoloviční většinou hlasů všech členů.  

4. Post předsedy Výkonného výboru zastává Prezident spolku, kterého volí Valná hromada.  

5. Za spolek jedná  

a) Prezident samostatně,  

b) samostatně člen výkonného výboru, který tím byl výkonným výborem pověřen,   

c) dva členové výkonného výboru spolu. 

 

56. Úkoly Výkonného výboru - 

A) v oblasti organizační zejména: 

A.a)  Svolává Valnou hromadu. 

A.b)  Zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady. 

A.c)  Organizuje a řídí činnost spolku. 

A.d)  Připravuje podklady pro Valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu a hlavním směrům činnosti. 

A.e)  Dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku. 

A.f)  Zabezpečuje získávání finančních prostředků pro činnost spolku. Rozhoduje o výši členských 

příspěvků, pokud si rozhodování nevyhradí valná hromada a pokud se jedná o zvýšení členských 

příspěvků nejvýše o 20 % v jednom kalendářním roce.   
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A.g)  K zabezpečení činnosti spolku vytváří aparát v nezbytně nutném rozsahu. 

A.h)  Projednává a rozhoduje o vyškrtnutí, či vyloučení člena. 

A.ch)  Plní funkci disciplinární komise – řeší přestupky, či jiná provinění.  

A.i)  Provádí a zabezpečuje registraci členů, pokud tím nepověří jiný orgán spolku.   
 

B) v oblasti sportovně-technické a materiální zejména: 

B.a)  Zabezpečuje ve spolupráci s Trenérskou radou organizaci soutěží a turnajů. 

B.b)  Schvaluje návrhy předkládané Trenérskou radou (článek XI.43. b, c, d). 

B.c)  Zajišťuje nákup materiálního vybavení. 
 

C) V oblasti prezentace a reprezentace spolku zejména: 

C.a)  Spolupracuje se sportovními svazy a ostatními rugby kluby. 

C.b)  Zabezpečuje mezinárodní styk. 

C.c)  Zajišťuje spolupráci s orgány obcí, se sponzory a dalšími firmami a fyzickými osobami. 

C.d)  Zabezpečuje popularizaci rugby, zajišťuje styk se sdělovacími prostředky, vydává propagační 

materiály.    

 

Článek IX. 

Prezident, sekretář, sportovní ředitel 
 
1. Prezident je členem Výkonného výboru, kterému předsedá a je vrcholným reprezentantem spolku 

navenek.   

  

2. Sekretář je jmenován výkonným výborem z řad členů výkonného výboru nebo jiných osob. 
a) Účastní se schůzí výkonného výboru, pokud však není členem výkonného výboru, nehlasuje. 

b) Vede běžnou agendu a zajišťuje úkoly podle rozhodnutí Výkonného výboru. 

c) Sleduje plnění úkolů z Valných hromad a zasedání Výkonného výboru.  

d) Zajišťuje přípravu podkladů pro zasedání Valné hromady a Výkonného výboru, jakož i vyhotovování 

zápisů ze všech zasedání a jejich distribuci. Připravuje korespondenci.  

e) Vede seznam členů, pokud není obsazena funkce matrikáře.  

f) Plní funkci archiváře.  

g)  Zastupuje samostatně spolek v běžných záležitostech nezbytných pro zajištění jeho každodenního 

fungování. O tom podává průběžně zprávy výkonnému výboru. K úkolům sekretáře patří zejména 

(pokud není rozhodnutím VV pověřena jiná osoba) evidence členů, výběr členských příspěvků a jejich 

evidence, vedení pokladny, platba daní a faktur, dispozice s účtem, zajištění archivace (účetnictví, 

smluv a důležitých dokumentů sdružení spolku jako stanovy zápisy valných hromad a jednání 

výkonného výboru, vnitřní předpisy, pracovní smlouvy), svolávání VV, vystavování faktur, distribuce 

Newsletteru a pozvánek na zápasy, objednávky dopravy, materiálu, zdravotnické asistence, organizace 

turnajů, mezinárodních akcí, náborových akcí včetně přípravy, žádosti a vyúčtování grantů, podklady 

pro VV a VH, zápisy VH a VV, vedení přehledu akcí na hřišti, vyřizování licencí na ČSRU, příjem 

pošty, rozesílání hlášenek utkání, uzavírání DPP v souvislosti se hora uvedenými činnostmi. Výkonný 

výbor může pověřit sekretáře dalšími činnostmi nebo naopak některými z uvedených činností pověřit 

jiné osoby.  

 

3. Sportovní ředitel je jmenován výkonný výborem. V rámci své funkce: 

a) Koordinuje a řídí práci trenérů.  

b) Řídí Trenérskou radu. 

c)  Ve sportovních záležitostech samostatně zastupuje spolek, odpovídá za školení trenérů a asistentů.  

d) Je povinen průběžně informovat výkonný výbor o své činnosti.  

 

Článek X. 

Kontrolní komise 
 
1. Kontrolní komise provádí revizi hospodaření Výkonného výboru.  

2.  Kontrolní komise je volena Valnou hromadou na funkční období čtyř let a má tři členy. Předsedu 

Kontrolní komise volí Valná hromada. Kontrolní komise se schází dle potřeby, minimálně však 

jedenkrát za 3 měsíce.  
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3.  V dalším se jednání, rozhodování a organizační souvislosti analogicky řídí tím, co platí pro Výkonný 

výbor. 

4. Kontrolní komise plní úlohu rozhodčí komise. 

 

Článek XI. 

Trenérská rada 
 

1.  Trenérská rada je volena Výkonným výborem na funkční období čtyř let a má zpravidla tři členy. 

Trenérská rada se schází dle potřeby, minimálně však jedenkrát za 3 měsíce. Trenérskou radu řídí a 

svolává Sportovní ředitel. 

2.  V dalším se jednání, rozhodování a organizační souvislosti analogicky řídí tím, co platí pro Výkonný 

výbor. 

3.  Úkoly Trenérské rady - zejména: 

a)  vyhodnocuje činnost trenérů.   

b)  navrhuje a zabezpečuje vysílání trenérů na školení, trenérské kurzy (schvaluje Výkonný výbor).  

c)  vyjadřuje se k žádostem o přestup, hostování a zahraničním angažmá hráčů (schvaluje Výkonný 

výbor). 

d)  navrhuje systém rozvoje mládežnických družstev, včetně materiálně-organizačního zabezpečení 

(schvaluje Výkonný výbor).  

e)  navrhuje/doporučuje/ trenérsko-metodické komisi České rugbyové unie hráče a trenéry pro 

reprezentaci České republiky. 

 

* * * * * * 
 


