
S T A N O V Y

Název organizace:   Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s.
IČ :                            00435805
Sídlo organizace:     Svitavy, Kapitána Nálepky 39
Působnost:               Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných jednot,
                                  sportovních klubů a sportovních svazů s působností v okrese Svitavy
Užívání zkratky:     RSS Svitavy, z.s.

I. Základní ustanovení

1. RSS Svitavy,  z.s. (dále jen RSS) je samostatný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou
právně,  majetkově  a  organizačně  samostatné  právnické  osoby,  jejichž  účelem  a  hlavní
činností  je  provozování  sportovní  a  obdobné tělovýchovy  nebo turistiky,  jak  pro  vlastní
členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. RSS sdružuje především tělovýchovné jednoty
a sportovní kluby a svazy působící na území okresu Svitavy. 

2. Tělovýchovné jednoty,  Sportovní  kluby a složky národních sportovních svazů působících
v okrese Svitavy jsou členskými subjekty RSS Svitavy. 

3. Tělovýchovné  jednoty  a  sportovní  kluby  (dále  jen  TJ/SK)  sdružené  v RSS  Svitavy  si
ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti. Svazy v rámci RSS
Svitavy, z.s. se řídí stanovami svých republikových svazů.

II. Hlavní úkoly

1. RSS Svitavy plní zejména tyto hlavní úkoly :

a) organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených subjektů a
za  tímto  účelem  vytváří  vnitřní  servisní  zázemí  služeb  pro  potřeby  a  zájmy
sdružených subjektů;

b) podílí  se  na  vytváření  potřebných  ekonomických,  finančních,  materiálních  a
legislativních podmínek, které směřují k podpoře sportovních aktivit ve sdružených
subjektech;

c) prosazuje a chrání zájmy a práva sdružených subjektů vůči státním a jiným orgánům
a organizacím v regionu Svitavy, zastupuje je v případech, kdy se jedná o otázkách
přesahujících působnost a možnosti jednoho sdruženého subjektu; pro jejich potřeby
poskytuje součinnost a pomoc;

d) spolupracuje  se  státními  orgány v regionu  Svitavy a  s orgány samosprávy  obcí  a
měst, u nichž vyhledává podporu a pomoc pro sdružené subjekty;



e) soustřeďuje vlastní a veřejné zdroje určené jako příspěvky pro sdružené subjekty a
podle rozhodnutí svých orgánů zajišťuje společný systém financování a výkaznictví;

f) spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva, může provozovat obchodní nebo
obdobnou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat
nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob;

g) udržuje  partnerské  vztahy  s ostatními  sportovními  a  tělovýchovnými  spolky
v regionu Svitavy a spolu s nimi se podílí  na vytváření  podmínek pro rozšiřování
dostupnosti sportu a jeho rozvoje;

h) zajišťuje v oblasti sportu vzdělávání a školení;
i) vyhlašuje  a  spoluorganizuje  programy  rozvoje  sportu,  pořádá  nebo  se  podílí  na

pořádání sportovních a sportovně-kulturních akcí.

III. Členství

Členství v RSS je různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a
povinnosti. Členství se rozlišuje na :

a) řádné,
b) přidružené,
c) evidované

1.   Řádnými členy RSS Svitavy, z.s. (dále jen RSS) mohou být tělovýchovné jednoty, sportovní
      kluby a sportovní svazy s působností a sídlem na území regionu Svitavy, které se podáním
      přihlášky zavázaly dodržovat stanovy RSS
2. O přijetí TJ/SK do RSS rozhoduje výkonný výbor RSS Svitavy, z.s. (dále jen VV RSS)

na základě přihlášky TJ/SK. Přitom bude přihlédnuto k tomu, zda náplň činnosti, stanovy a
ostatní předpisy odpovídají poslání a úkolům, které jsou uvedeny ve stanovách RSS a ČUS.

3. Členové RSS mají zejména tato práva : účastnit se vytváření orgánů RSS, podílet se na
využívání společných zdrojů, využívat služeb a zařízení sekretariátu RSS, být informováni o
činnosti a rozhodnutích orgánů RSS a obracet se k nim se svými podněty a žádostmi.

      4.   Členové RSS mají zejména tyto povinnosti: svojí činností přispívat k rozvoji tělovýchovy a 
            sportu v regionu Svitavy, dodržovat stanovy RSS, usnesení valné hromady RSS a opatření
            VV RSS, poskytovat potřebnou součinnost orgánům RSS při zastupování jejich zájmů a
            poskytování požadovaných služeb.
      5.   Členství v RSS zaniká vystoupením z RSS nebo právním zánikem sdruženého subjektu.
           O této skutečnosti zanikající TJ/SK  a svazy informují písemně VV RSS.
      6.  Při zániku členství v RSS z důvodu vystoupení je povinností vystoupivšího člena vypořádat
           všechna práva a závazky, pokud existují vůči RSS a naopak, a to nejpozději ke konci roku v
           roce ukončení členství, pokud se strany nedohodnou jinak. Obdobně je povinen člen
           vypořádat práva a závazky, pokud jeho členství je ukončeno z jiných důvodů.



IV. Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem RSS Svitavy, z.s. je valná hromada.
2. Na  valnou  hromadu  vysílá  každý  člen  jednoho  delegáta  s hlasem  rozhodujícím,  pokud

předchozí valná hromada nerozhodne jinak.
3. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách, přičemž zejména :

a) schvaluje a mění stanovy Regionálního sdružení sportů Svitavy, z.s.
b) volí (popř. odvolává) členy výkonného výboru a revizní komise
c) projednává a schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru, zprávu o hospodaření a

zprávu revizní komise
d) rozhoduje o zrušení  RSS Svitavy, z.s. včetně zásad pro vypořádání majetku
e) schvaluje zásady a kritéria pro rozdělení dotací na činnost TJ/SK, na údržbu a provoz

TVZ, a schvaluje zásady rozpočtu výkonného výboru.
f) rozhoduje o tom, zda předseda či některý z dalších členů VV mohou vykonávat svou

funkci v pracovněprávním vztahu.

4. Valnou hromadu svolává VV RSS jedenkrát za dva roky, je však povinen ji svolat i tehdy,
požádá-li o to alespoň 1/3 členů, a to do 60 dnů od takového podnětu

5. Valná hromada je schopna jednat a usnášet se je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů;
Pokud se ve stanovenou dobu nedostaví na valnou hromadu nadpoloviční většina delegátů,

            odloží se zahájení jednání valné hromady o 20 minut; Po uplynutí této doby, pokud opět není
            přítomna více než polovina delegátů, zahájí se valná hromada, souhlasí-li s tím většina
            přítomných delegátů
      6.   K platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlasu většiny přítomných delegátů
      7.  Odstoupí-li některý ze zvolených členů VV RSS či revizní komise ze své funkce v průběhu 
            volebního období, nastoupí na jeho místo náhradník – kandidát, který získal při volbách na  
            předchozí valné hromadě nejvíce hlasů. Pokud takový náhradník – kandidát nebude, nebo
            členství v orgánu odmítne, může výkonný výbor nebo revizní komise provést doplnění          
            kooptací s platností do nejbližší valné hromady. Je-li člen VV RSS či revizní komise ze své 
            funkce valnou hromadou odvolán, pak valná hromada provede na uvolněné místo dodatečnou
            volbu na zbytek volebního období.
       8. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvání jako bod programu VH, lze jednat a usnášet se,
           jestliže s tím vysloví souhlas nejméně 2/3 většina přítomných delegátů.

V. Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je statutárním orgánem, který zajišťuje plnění úkolů v období mezi valnými
hromadami,  vystupuje  jménem  RSS  v právních  vztazích  a  zastupuje  RSS  ve  vztahu  k
orgánům státu, územním samosprávným celkům a dalším subjektům.

2. Počet členů výkonného výboru stanoví valná hromada. Volební období výkonného výboru je
čtyřleté, přičemž změny v jeho složení může provádět každá valná hromada. Výkonný výbor
volí (případně odvolává) ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu.



3. Výkonný výbor  ke své práci zřizuje sekretariát výkonného výboru, přičemž určuje složení
zaměstnanců sekretariátu, provádí jejich personální výběr a uzavírá s nimi pracovně právní
vztahy. Může zřizovat též komise a určovat rozsah jejich činnosti.

4. Výkonný výbor je schopen jednat a usnášet se je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
5. Výkonný výbor je oprávněn pozastavit nebo krátit financování nebo obstarávání záležitostí

sdruženého  člena,  který  s prostředky  poskytnutými  ze  zdrojů  RSS  nebo  svazu  nakládá
v rozporu  s jejich  účelem  nebo  v rozporu  s právními  předpisy  nebo  neplní-li  základní
povinnosti člena RSS.  

VI. Kontrolní komise

1. Kontrolní komisi volí na čtyřleté období valná hromada. Kontrolní komise volí ze svého
středu  předsedu.  Revize  a  kontroly  provádějí  na  základě  schváleného  plánu,  anebo
závažného podnětu, zásadně členové komise. Potřebné administrativní úkony pro činnost
kontrolní komise zabezpečuje sekretariát.

2. Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření výkonného výboru a jeho sekretariátu.
Dále  je  oprávněna  provádět  revizi  hospodaření  a  nakládání  se  státními  příspěvky ve
sdružených subjektech, jak jsou jim poskytovány v rámci RSS. Na požádání TJ/SK může
kontrolní komise provést kontrolu celkového hospodaření TJ/SK.

3. Kontrolní  komise  s výsledky  svých  kontrolních  závěrů  musí  seznámit  oprávněného
zástupce kontrolovaného subjektu, aby se mohl ke zjištěným poznatkům a výsledkům
v zákonné  lhůtě  vyjádřit.  Kontrolní  komise  předkládá  valné  hromadě  zprávu  o  své
činnosti.

VII. Právní subjektivita

1. RSS je  samostatný  a  dobrovolný svazek členů,  kterými  jsou právně,  majetkově a
organizačně  samostatné  právnické  osoby  uvedené  jako  spolky,  jejichž  účelem  a
hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti.

2. Statutárním zástupcem RSS je předseda výkonného výboru.
3. Za RSS jedná samostatně předseda,  místopředseda a dále pak členové výkonného

výboru na základě zmocnění předsedou nebo VV společně.
4. Je-li k platnosti právního úkonu předepsána písemná forma, pak se k jeho platnosti

vyžaduje podpis nejméně dvou oprávněných osob členů výkonného výboru.

VIII. Majetek a hospodaření

1. Majetek RSS tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
2. Zdrojem majetku RSS jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, příspěvky z vlastních zdrojů

ČUS, členské příspěvky sdružených subjektů, dále účelové příspěvky ze státního rozpočtu,



příspěvky z územních samosprávních celků nebo z jiných veřejných zdrojů a další příspěvky
a dary.

3. Subjekty sdružené v RSS, které jsou sdruženy zároveň v jiné sportovní organizaci, mají 
nárok na poskytnutí příspěvku RSS pouze v tom případě, nejsou-li jim prostředky 
poskytovány touto organizací ze stejných zdrojů České unie sportu.

4. O převodech vlastnictví a správy majetku rozhoduje výkonný výbor.

IX. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Dosavadní  členství  TJ/SK  a  sportovních  svazů  v RSS  vzniklé  podle  dosavadního  znění
stanov RSS zůstává nedotčeno.

2. Tyto stanovy nabývají platnosti schválením VH RSS konané dne 15. 12. 2015. Tímto dnem
pozbývají  platnosti  dosavadní  stanovy RSS,  ostatní  vnitřní  předpisy  vydané  orgány RSS
zůstávají v platnosti, pokud nejsou v rozporu s těmito stanovami. 

 








