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ČÁST

PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek I. – Postavení
1.

Česká rugbyová unie (dále jen ČSRU) je dobrovolným sdružením oddílů ragby bez samostatné právní
osobnosti a právně, majetkově a organizačně samostatných a nezávislých klubů ragby se sídly na území
České republiky, jejichž základním předmětem činnosti je provozování ragbyového sportu a fyzických
osob.

2.

ČSRU sdružuje:
a) oddíly ragby bez samostatné právní osobnosti, které ji odvozují od organizací, jejichž jsou součástí
(např. tělovýchovné jednoty, Sokol) (dále jen „oddíly“) a jejich individuální členy – fyzické osoby,
b) kluby ragby se samostatnou právní osobností (dále jen „kluby“)a jejich individuální členy – fyzické
osoby,
c) individuální členy mimo oddíly a kluby.

3.

Kluby ragby a oddíly (dále jen „spolky“ nebo „sdružené spolky“) sdružené v ČSRU zcela samostatně
vykonávají svou činnost a odpovídají za správu a evidenci vlastního i svěřeného majetku a vlastní právní
jednání.

4.

ČSRU je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, nezávislou na politických stranách a hnutích,
která jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle těchto stanov. V
záležitostech, které se dotýkají společných zájmů sdružených spolků, jejich postavení a podmínek
souvisejících s organizováním sportu, pak ČSRU sdružené spolky organizačně zastupuje při jednáních na
úrovni dotyčných orgánů státní správy a dalších veřejných i soukromých institucí, které na tyto záležitosti
mají vliv nebo o nich rozhodují.

5.

ČSRU udržuje partnerské mezinárodní vztahy s obdobnými národními ragbyovými institucemi z jiných
států, rozvíjí s nimi otevřené sportovní styky a spolupráci a také vzájemnou pomoc při rozvoji ragbyového
sportu.

6.

ČSRU je členem mezinárodních organizací sdružujících ragbyové federace a unie (World rugby, Rugby
Europe) a národních organizací (Česká unie sportu, Český olympijský výbor) a zastupuje zájmy českého
ragby v těchto organizacích.

7.

ČSRU je právnickou osobou, jejímž posláním je naplňováním stanovených cílů přispívat k dosahování
veřejného blaha v oblasti tělovýchovy amatérského sportu.

Článek II. – Název a sídlo
1.

Název spolku je Česká rugbyová unie, z.s.

2.

Sídlem spolku je Praha.

3.

Identifikační číslo spolku: 00540706

Článek III. – Účel spolku a hlavní úkoly
1.

Účelem ČSRU je a ČSRU plní zejména tyto hlavní úkoly:
a)

podporuje činnost sdružených spolků a přijímá stanoviska a opatření, která jsou v souladu s jejich
zájmy,

b)

usiluje o vytváření vhodných podmínek pro podporu sportovních a tělovýchovných aktivit ve
sdružených spolcích, zabezpečení soutěží řízených ČSRU a státní reprezentace ve všech věkových
kategoriích,

c)

soustřeďuje veřejné, soukromé i vlastní finanční zdroje, které jsou svou právní povahou určeny pro
financování společných činností sdružených spolků (rozvojové programy, školení kádrů, materiální
zabezpečení, letní tábory mládeže, metodické materiály, finanční podpora trenérů mládeže apod.) a
zajišťuje jejich rozdělování a kontrolu jejich užití.

d)

prosazuje a chrání společné zájmy a práva sdružených spolků, činí příslušná opatření a je sdruženým
spolkům nápomocna v případech, kdy jsou práva sdružených spolků omezována či porušována, a to i
případnou právní konzultací nebo pomocí,

e)

spolupracuje se státními orgány, Českou unií sportu, Českým olympijským výborem a dalšími
organizacemi působícími v oblasti sportu a prosazuje podporu a pomoc pro realizaci společných
zájmů sdružených spolků a ragbyového hnutí v ČR,

f)

zabezpečuje popularizaci a rozvoj ragby v ČR,

g)

zabezpečuje státní reprezentaci v ragby,

h)

organizuje a řídí soutěže ragby všech věkových kategorií,

i)

pečuje o výchovu odborných kádrů – rozhodčích, trenérů – a vede jejich evidenci,

j)

pečuje o odborný růst funkcionářů.

Strana 1 z celkem 6

Stanovy ČSRU

Úplné znění podle stavu ke dni 16. říjnu 2016

2.

ČSRU spolupracuje se zahraničními partnerskými organizacemi a napomáhá vytvářet nabídku a rozvoj
mezinárodních sportovních kontaktů.

3.

ČSRU může k podpoře a plnění svých úkolů provozovat jako vedlejší činnost svým jménem obchodní nebo
obdobnou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat nebo se podílet na
zakládání jiných právnických osob.
ČÁST

DRUHÁ

ČLENSTVÍ
Článek IV. – Evidované členství jednotlivců
1.

Evidované členství fyzické osoby v ČSRU vzniká na základě svobodné vůle jednotlivce prostřednictvím
členství v oddílu ragby tělovýchovné jednoty nebo klubu ragby sdruženého v ČSRU. Členství jednotlivce
v ČSRU vzniká registrací ve spolku sdruženém v ČSRU. Vznik i zánik členství svých členů jsou sdružené
spolky povinny bezodkladně ohlásit ČSRU.

2.

Členem ČSRU se může výjimečně stát i fyzická osoba mimo oddíl nebo klub. Členství v tom případě vzniká
registrací nového člena sekretariátem ČSRU.

3.

Členové fyzické osoby mohou získat členství jako:
a. aktivní členové zahrnující:
- hráče, kterými jsou členové s licencí hráče v seniorských a dorosteneckých kategoriích,
- členy v kategoriích žáků a přípravek,
b. další členové, kterými jsou funkcionáři, trenéři, rozhodčí a přispívající členové,
c. čestní členové.
Aktivním členem je i hráč, který je zároveň funkcionářem, trenérem nebo rozhodčím.

4.

Podrobnosti vzniku členství jednotlivců upravuje matriční řád.

Článek V. – Členství spolků
1.

Spolky mohou nabývat členství plnohodnotné nebo přidružené.

2.

Členem ČSRU se může stát oddíl nebo klub, a to na základě písemné přihlášky. U oddílů musí být písemná
přihláška podepsána statutárním orgánem příslušné sportovní organizace a musí být připojeny stanovy
sportovní organizace a doložena příslušnost oddílu ke sportovní organizaci. Obsah stanov nesmí být v
rozporu se stanovami ČSRU.

3.

Kluby přikládají k písemné přihlášce i platné znění vlastních stanov a výpis z veřejného rejstříku. Obsah
stanov nesmí být v rozporu se stanovami ČSRU.

4.

Rozhodnutím výkonného výboru vzniká přidružené členství. S přidruženým členstvím není spojeno právo
hlasovat na valné hromadě.

5.

Plnohodnotné členství spolku v ČSRU vzniká na základě žádosti klubu schválením valnou hromadou ČSRU
po uplynutí nejméně pěti let od vzniku přidruženého členství za předpokladu řádného plnění povinností
spolku. Další podmínkou pro vznik plnohodnotného členství spolku (jejíž splnění však může valná hromada
v odůvodněných případech prominout) je řádná účast alespoň tří týmů sdruženého spolku v soutěžích
organizovaných ČSRU v předchozích dvou letech.

6.

Valná hromada může na návrh výkonného výboru a po vyjádření dozorčí rady rozhodnout o pozastavení
plnohodnotné členství spolku, pokud spolek závažně narušuje fungování ČSRU, zejména pokud neplní
finanční závazky vůči ČSRU a nápravu nezjedná ani přes písemnou výzvu nebo bez závažného důvodu
narušuje regulérnost soutěží například tím, že se opakovaně nedostavuje k zápasům v soutěžích
organizovaných ČSRU. Pozastavení členství je účinné po dobu 18 měsíců od rozhodnutí valné hromady,
pokud valná hromada nestanoví lhůtu jinou. Po dobu pozastavení plnohodnotného členství není klub
oprávněn hlasovat na valné hromadě. Pro účely posuzování usnášeníschopnosti se v tom k hlasem tohoto
spolku nepřihlíží.

7.

Členský spolek s plnohodnotným členstvím může požádat o změnu svého členství na přidružené členství.
Ke změně na plnohodnotné členství platí výše uvedené podmínky.

Článek VI. – Čestné členství
Čestným členem ČSRU se může stát každý občan ČR i cizí státní příslušník v případě zcela výjimečných zásluh o
rozvoj českého ragby. Čestné členství uděluje valná hromada na návrh výkonného výboru ČSRU.
Článek VII. – Práva a povinnosti členů ČSRU
1.

Sdružené spolky mají právo:
a)

podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností se podílet na akcích pořádaných ČSRU,

b)

předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů ČSRU, vyjadřovat se k činnosti orgánů ČSRU a
vyžadovat od nich odpovědi na konkrétní dotazy a připomínky,
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2.

c)

podílet se na určení závazných pravidel pro financování činnosti ČSRU a pravidel k přerozdělování
společných zdrojů pro účely financování sdružených spolků,

d)

vysílat své zástupce na zasedání valné hromady ČSRU podle ustanovení těchto stanov,

e)

zúčastnit se jednání orgánů ČSRU, pokud tyto orgány projednávají záležitost sdruženého spolku.

Sdružené spolky mají zejména tyto povinnosti:
a)

dodržovat ustanovení stanov a vnitřních předpisů ČSRU a rozhodnutí orgánů ČSRU,

b)

zrušen

c)

zrušen

d)

sportovní činnost a soutěžení realizovat v duchu zásad fair play,

e)

zrušen

f)

řádně, účelně a podle schválených pravidel nakládat se svěřenými nebo přidělenými finančními
prostředky v rámci ČSRU. Šetřit, chránit a zvelebovat majetek ČSRU,

g)

vést řádnou evidenci členů a předkládat úplný výkaz členské základny,

h)

řádně platit členské příspěvky a licenční poplatky, případně jiné poplatky a finanční plnění související
s členstvím v ČSRU,

i)

poskytovat orgánům ČSRU pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních, ekonomických a
majetkových poměrech, pokud tyto údaje slouží jako základ ke stanovení pravidel pro rozdělování
společných zdrojů ČSRU za účelem financování subjektů sdružených v ČSRU nebo slouží pro
zpracování žádostí ČSRU (o granty, dotace, pořadatelství mezinárodních akcí apod.).
informovat ČSRU prostřednictvím sekretariátu o změnách stanov, o změnách osob, které za spolek
jednají a o změnách sídla a doručovací adrese.

j)
3.

4.

5.

Úplné znění podle stavu ke dni 16. říjnu 2016

Sdružené fyzické osoby mají právo:
a)

podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností se podílet na akcích pořádaných ČSRU,

b)

zúčastnit se jednání orgánů ČSRU, pokud tyto orgány projednávají jejich záležitost člena; člen má
právo, aby se spolu s ním účastnil jednání i zástupce spolku, jehož je členem,

c)

být volen od 18 let do všech funkcí v orgánech ČSRU s výjimkou funkce prezidenta a viceprezidenta.
Do těchto funkcí může být volen po dovršení 30 let.

Sdružené fyzické osoby mají povinnost:
a)

dodržovat stanovy, vnitřní předpisy ČSRU a rozhodnutí orgánů ČSRU,

b)

sportovní činnost a soutěžení realizovat v duchu zásad fair play,

c)

řádně, účelně a podle schválených pravidel nakládat se svěřenými nebo přidělenými finančními
prostředky v rámci ČSRU. Šetřit, chránit a zvelebovat majetek ČSRU,

d)

řádně platit členské příspěvky a licenční poplatky, případně jiné poplatky a finanční plnění související
s členstvím v ČSRU.

Prodlením se zaplacením členského příspěvku se fyzické osobě pozastavuje členství. Až do uhrazení
nedoplatku není oprávněna vykonávat práva člena a k jeho členství se nepřihlíží, v případě, že jsou
s členstvím stanovami, vnitřními předpisy nebo jinými pravidly spojovány důsledky a prodlení trvá
k rozhodnému okamžiku.

Článek VIII. – Zánik členství v ČSRU
1.

2.

Evidované členství jednotlivce v ČSRU zaniká:
a)

zánikem členství sdruženého spolku, jehož je evidovaný člen příslušníkem, v ČSRU,

b)

zánikem členství fyzické osoby ve sdruženém spolku,

c)

v případě členů, kteří nejsou členy sdružených spolků, vystoupením, vyloučením nebo úmrtím,

d)

nezaplacením členských příspěvků po dobu tří let po sobě jdoucích.

Členství spolku v ČSRU zaniká:
a)

písemným oznámením o vystoupení z členství. Vystupující spolek je povinen vypořádat své případné
závazky vůči ČSRU, a to nejpozději do konce běžného roku, kdy bude členství spolku ukončeno.
Rovněž ČSRU musí do tohoto termínu vypořádat své případné závazky vůči vystupujícímu spolku,

b)

právním zánikem spolku bez právního nástupnictví,

c)

vyloučením z rozhodnutí valné hromady ČSRU pro hrubé porušení stanov ČSRU.

Článek IX. - Seznam členů
1.

ČSRU vede seznam členů.

2.

Seznam sdružených spolků obsahuje zejména identifikační a kontaktní údaje spolku, druh členství a počet
členů k poslednímu dni předcházejícího kalendářního roku. Seznam sdružených spolků je přístupný všem
spolkům sdruženým v ČSRU na základě jejich žádosti.

3.

Seznam členů – fyzických osob nebo jeho část mohou být zpřístupněny členům ČSRU v souvislosti
s organizováním soutěží pořádaných ČSRU.
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Podrobněji upravuje seznam členů Matriční řád.

Článek X. – Členské příspěvky a poplatky
1.

Členské příspěvky
Valná hromada stanovuje roční členský příspěvek každého evidovaného člena a sdružených spolků. U
aktivních sportovců-hráčů nahrazuje členský příspěvek licenční poplatek, jehož výši rovněž potvrzuje nebo
nově stanovuje valná hromada ČSRU. Výnos z ročních příspěvků a licenčních poplatků je součástí
rozpočtu ČSRU.
Pokud valná hromada nerozhodne jinak, jsou členské příspěvky splatné vždy do 31.1. příslušného roku.

2.

Poplatky
Valná hromada ČSRU může sdruženým spolkům stanovit zvláštní poplatky za účast v soutěžích
organizovaných ČSRU za služby poskytované sekretariátem nebo jinými orgány ČSRU, případně může ke
stanovení těchto poplatků a jejich výše zmocnit výkonný výbor ČSRU. Výnos z poplatků je součástí
rozpočtu ČSRU.

3.

Kauce
Výkonný výbor může rozhodnout o stanovení kaucí zajišťujících řádné plnění povinností.
ČÁST

TŘETÍ

ORGÁNY ČSRU
Článek XI.
1.

Orgány ČSRU jsou:
a) valná hromada,
b) výkonný výbor (dále též jen VV ČSRU),
c) dozorčí rada,
d) komise nebo jiné orgány zřizované výkonným výborem.

2.

S výjimkou valné hromady platí, že z činnosti orgánu ČSRU je vyloučen jeho člen, jemuž okolnosti případu
brání nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě (např. je účastníkem projednávaného vztahu nebo již
rozhodoval v prvním stupni jako člen jiného orgánu). To neplatí v případě, že by orgán nebyl schopen
usnášení; v takovém případě však je vždy možnost požádat o přezkoumání rozhodnutí dozorčí radu. Tuto
skutečnost je příslušný orgán povinen upozornit v zápisu o jednání i v rozhodnutí.

3.

V případě nečinnosti kteréhokoliv orgánu s výjimkou valné hromady a dozorčí rady lze požádat dozorčí
radu o přezkoumání postupu.

4.

Pokud neexistuje jiná úprava, použije se pro postup podle odst. 2 a 3. tohoto článku přiměřeně ustanovení
soutěžního řádu o námitkách.

Článek XII. – Valná hromada ČSRU
1.

Nejvyšším orgánem ČSRU je valná hromada, kterou tvoří zástupci sdružených spolků.

2.

Každý sdružený spolek s plnohodnotným členstvím je oprávněn vyslat na jednání valné hromady jednoho
delegáta s hlasem rozhodujícím na 50 členů, které má v evidenci u ČSRU dle matričních záznamů ke konci
kalendářního roku předcházejícího konání valné hromady. Přidružené spolky mají právo vyslat na valnou
hromadu jednoho delegáta bez hlasovacího práva. Členové, kteří nejsou členy žádného sdruženého
spolku, mají právo účastnit se valné hromady bez hlasovacího práva.

3.

Valnou hromadu svolává VV ČSRU nejméně jednou ročně. VV ČSRU je povinen svolat valnou hromadu i
tehdy, požádají-li o její svolání nejméně 2/3 sdružených spolků s plnohodnotným členstvím, a to písemně
s konkrétním návrhem programu jednání valné hromady. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou
hromadu pokud tak určují stanovy, nebo tak neučiní včas VV ČSRU nebo pokud tak výkonný výbor nemůže
učinit.

4.

VV ČSRU je povinen zveřejnit termín, místo konání a navržený program valné hromady nejpozději 30 dnů
před jejím konáním. Pozvánka musí být doručena sdruženým spolkům (písemně nebo elektronickou
poštou) a zároveň se zveřejňuje prostřednictvím internetu na stránkách ČSRU. Každý sdružený spolek je
oprávněn požádat o doplnění programu valné hromady. Změna programu valné hromady později než 15
dnů před jejím konáním je možná se souhlasem všech sdružených spolků.

5.

Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny delegátů s hlasem
rozhodujícím.

6.

Nesejde-li se valná hromada v usnášeníschopném počtu, koná se za 1 hodinu na témže místě s týmž
programem náhradní valná hromada za podmínky, že bude přítomna alespoň polovina delegátů s hlasem
rozhodujícím.

7.

Valná hromada:
a)

rozhoduje o vzniku a zániku ČSRU, jeho rozdělení nebo sloučení s jiným subjektem, změnách a
úpravách názvu,
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- prezidenta ČSRU,
- členy výkonného výboru,
- členy dozorčí rady,

c)

schvaluje stanovy a základní vnitřní normy zakotvující práva a povinnosti členů ČSRU zpravidla
označované jako řády, jejich změny, úpravy a doplňky,

d)

projednává a schvaluje dlouhodobé koncepce rozvoje ragby,

e)

projednává a schvaluje zprávy o činnosti VV ČSRU za projednávané období, projednává a schvaluje
roční plány činnosti ČSRU,

f)

projednává a schvaluje zprávy o hospodaření a stavu majetku ČSRU, projednává a schvaluje
rozpočet ČSRU na další období,

g)

projednává a bere na vědomí zprávy dozorčí rady,

h)

schvaluje zásady rozdělování finančních zdrojů,

i)

schvaluje výši členského příspěvku ČSRU, licenčních poplatků, případně poplatků zvláštních, pokud
jejich stanovením nezmocní VV ČSRU,

j)

rozhoduje o přeměně přidruženého členství na plnohodnotné členství. Rozhoduje o vyloučení spolků
pro hrubé porušení stanov. Rozhoduje o pozastavení členství. Rozhoduje o udělení čestného členství
v ČSRU;

k)

na návrh dozorčí rady rozhoduje o zrušení předpisu, pravidla nebo rozhodnutí vydaného výkonným
výborem ČSRU,

l)

rozhoduje o prodeji a koupi nemovitého majetku, majetkových vkladů, cenných papírů a jiných práv ve
vlastnictví ČSRU a zastavení tohoto majetku.

8.

Odstoupí-li nebo zemře-li některý ze zvolených členů VV ČSRU nebo dozorčí rady v průběhu období, na
které byl zvolen, nebo je ze své funkce odvolán, pak valná hromada provede na nejbližším zasedání
dodatečnou volbu, nebo může potvrdit kooptaci provedenou VV ČSRU.

9.

Rozhodnutí valné hromady je platné a závazné pro všechny sdružené spolky i jednotlivce.

10.

Valná hromada přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy alespoň třípětinovou většinou hlasů
přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím v těchto záležitostech:
a)

rozhodnutí o zániku ČSRU, jeho rozdělení nebo sloučení s jiným právním subjektem - pouze v těchto
případech může rozhodovat o způsobu vypořádání jeho majetku a práv,

b)

prodej a koupě nemovitého majetku, majetkových vkladů, cenných papírů a jiných práv ve vlastnictví
ČSRU a zastavení tohoto majetku,

c)

úpravy, doplňky a změny stanov ČSRU,

d)

rozpočet ČSRU,

e)

zásady rozdělování finančních zdrojů ČSRU.

11.

Ke všem ostatním rozhodnutím je potřebná alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů s
hlasem rozhodujícím.

12.

Valná hromada může rozhodovat i mimo zasedání, a to písemně nebo s využitím technických prostředků.

Článek XIII. – Výkonný výbor ČSRU
1.

VV ČSRU je statutárním orgánem ČSRU.

2.

Výkonný výbor má sedm členů.

3.

Funkční období výkonného výboru je čtyři roky. Pokud počet členů výkonného výboru neklesl pod tři, může
výkonný výbor kooptovat člena na místo člena, jehož funkce zanikla v průběhu funkčního období, a to na
dobu do nejbližšího zasedání valné hromady.

4.

VV ČSRU volí ze svého středu viceprezidenta.

5.

Členem výkonného výboru mohou být pouze bezúhonné osoby.

6.

Činnost VV ČSRU řídí prezident, který je jeho členem, v jeho nepřítomnosti viceprezident. Za výkonný
výbor právně jedná jménem ČSRU prezident nebo viceprezident nebo člen výkonného výboru pověřený
tím výkonným výborem.

7.

VV ČSRU je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí návrhu, rozhodnutí
či usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
prezidenta, pokud se hlasování nezdržel. Na zasedání VV ČSRU má právo účasti předseda dozorčí rady
nebo jím pověřený člen, a to s hlasem poradním. VV ČSRU může rozhodovat i mimo zasedání, a to
písemně nebo s využitím technických prostředků.

8.

VV ČSRU rozhoduje a usnáší se o věcech, které nejsou stanovami výslovně určeny do kompetence valné
hromady, nebo které byly valnou hromadou VV ČSRU svěřeny, uloženy nebo na VV ČSRU delegovány.

9.

VV ČSRU k naplnění svých úkolů zřizuje sekretariát ČSRU a jmenuje generálního sekretáře, který se
zúčastňuje jednání VV ČSRU s hlasem poradním, pokud není členem výkonného výboru.

10.

VV ČSRU může k zabezpečení administrativních, ekonomických a sportovních úkolů zřídit přiměřený
profesionální aparát.
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11.

VV ČSRU zřizuje odborné komise, jmenuje jejich předsedy, schvaluje členy komisí a schvaluje plány práce
komisí. Vnitřní pravidla činností komisí stanoví VV ČSRU. Pokud není stanoveno jinak, platí přiměřeně pro
činnosti komisí pravidla činnosti VV ČSRU.

12.

K provedení rozhodnutí valné hromady, vnitřních předpisů ČSRU schválených valnou hromadou a obecně
závazných právních předpisů a dále pokud je to třeba k zajištění řádného plnění úkolů ČSRU v
záležitostech neupravených vnitřním předpisem schváleným valnou hromadou (např. k organizaci činnosti
výkonného výboru, sekretariátu a komisí, stanovení kompetencí jednotlivých funkcionářů nebo
pracovníků) vydává VV ČSRU směrnice.

13.

O počtu členů nejvyšší soutěže ragby XV mužů a pravidlech pro postup a sestup do a z ní rozhoduje VV
ČSRU po projednání se zástupci sdružených spolků s plnohodnotným členstvím. Změna pravidel může
nabýt účinnosti nejdříve šest měsíců po jejich přijetí.

14.

O dalších podmínkách účasti ve všech soutěžích organizovaných ČSRU (například kvalifikace trenérů, počet
mládežnických týmů, počet rozhodčích) rozhoduje VV ČSRU po projednání se zástupci sdružených spolků
s plnohodnotným členstvím. Změna takových pravidel může nabýt účinnosti nejdříve rok po jejich přijetí.

Článek XIV. – Dozorčí rada ČSRU
1.

Počet členů dozorčí rady je pět.

2.

Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.

3.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod tři, může dozorčí
rada kooptovat člena na místo člena, jehož funkce zanikla v průběhu funkčního období, a to na dobu do
nejbližší valné hromady. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání, a to písemně nebo s využitím
technických prostředků.

4.

Dozorčí rada dohlíží, jsou-li záležitosti ČSRU řádně vedeny, provádí kontrolu hospodaření VV ČSRU,
sekretariátu a odborných komisí. Dále je oprávněna provádět kontrolu využití finančních prostředků ve
sdružených spolcích, pokud jim byly ze zdrojů ČSRU poskytnuty jako příspěvek na činnost. Je oprávněna
provádět ve sdružených spolcích kontrolu správnosti využití účelových dotací na zajištění akcí ČSRU.

5.

Kontroly jsou prováděny na základě plánu kontrol, nebo na základě závažného podnětu. Dozorčí rada
může provádět i namátkové kontroly.

6.

Všichni členové ČSRU a sdružené spolky jsou povinny poskytnout členům dozorčí rady úplné a pravdivé
informace o předmětu šetření a poskytnout všechny požadované podklady.

7.

Dozorčí rada musí se závěry svého šetření seznámit kontrolované subjekty písemně, aby se mohly ke
zjištěným poznatkům a výsledkům šetření vyjádřit. Konečné závěry a zprávy ze svých kontrol a návrhy
nápravných opatření komise vždy předává výkonnému výboru, který je povinen přijmout opatření k
odstranění zjištěných závad a nedostatků a zamezit jejich opakování. Souhrnnou zprávu o své činnosti a
svých nálezech dozorčí rada předkládá valné hromadě.

8.

Dozorčí rada plní úlohu rozhodčí komise. V případě, že jsou práva spolků sdružených v ČSRU nebo
jednotlivců dotčena rozhodnutím orgánů ČSRU, a stanovy či organizační normy a řády ČSRU pro tento
případ nepředvídají jiný způsob řešení, mohou se spolky sdružené v ČSRU nebo jednotlivci proti takovému
rozhodnutí orgánů ČSRU odvolat k dozorčí radě. Dozorčí rada je oprávněna pouze přezkoumat, bylo-li
rozhodnutí orgánů ČSRU učiněno v souladu s právem a stanovami ČSRU a poté vrátit věc k novému
projednání v orgánech ČSRU. Dozorčí rada může řešit i spory mezi sdruženými spolky, pokud tento spor
není v kompetenci jiného orgánu ČSRU.

9.

V případě, že stanovy nebo jiné vnitřní předpisy ČSRU nestanoví jiný postup, je dozorčí rada oprávněna
pozastavit účinnost jakéhokoliv předpisu, pravidla nebo rozhodnutí, které vydal VV ČSRU, pokud tak učiní
do tří měsíců od jeho vydání nebo schválení. V tom případě je povinna okamžitě svolat valnou hromadu
(tak aby se konala nejpozději do tří měsíců po rozhodnutí dozorčí rady o pozastavení účinnost), které
předloží návrh na jeho zrušení. Na žádost VV ČSRU může být s takovým rozhodnutím spojeno hlasování o
důvěře. V tom případě se nehlasuje o zrušení předpisu, ale o jeho zachování, a pokud toto rozhodnutí není
přijato, funkční období výkonného výboru končí uplynutím dvou měsíců od takového rozhodnutí.

Článek XV. – Přechodná a závěrečná ustanovení
1.

Dosavadní spolky sdružené v ČSRU, které byly jako oddíly ragby tělovýchovných jednot evidovány k datu
15. března 2003, se považují za členy ČSRU. Kluby ragby, které byly jako samostatná občanská sdružení
ustaveny a registrovány a právně a fakticky existovaly k datu 15. března 2003, se považují za členy ČSRU.

2.

Všechny spolky sdružené v ČSRU k 1. 7. 2015 se považují za spolky s plnohodnotným členstvím.

3.

VV ČSRU odpovídá za řádné vyhotovení úplného znění stanov, pokud dojde k jejich změně rozhodnutím
valné hromady nebo na základě jiné právní skutečnosti.
*

*

*

*
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