
Český svaz t ělesné výchovy-Regionální sdružení se sídlem 
v Olomouci  

Legioná řská 12, 779 00 Olomouc  
( návrh zm ěn stanov pro VH RS ČSTV 26.9. 2013)  

 
 

S T A N O V Y 
 

Regionálního sdružení České unie sportu Olomouc  
 

Článek I. 
 

Základní ustanovení 
 

Regionální sdružení České unie sportu (dále jen RS ČUS) sdružuje tělovýchovné jednoty a 
sportovní kluby, jsou-li ustaveny jako samostatná občanská sdružení podle Zák. 83/90 Sb. o 
sdružování občanů. Sdružuje rovněž okresní sportovní svazy sdružené v České unii sportu, 
vyvíjející činnost na území regionu . 
 
1. RS ČUS je součástí České unie sportu podle článku VI.Stanov ČUS. Jeho posláním je 

podporovat sport, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů a poskytovat 
jim služby. 

2. Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (dále jen SK/TJ ) sdružené v RS ČUS si 
ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti. Svazy v rámci 
RS ČUS  se řídí stanovami svých republikových svazů, resp. svými stanovami. 

 
Článek II. 

 
Sídlo 

 
1. Sídlem RS ČUS je Olomouc, Legionářská 12, 779 00  
2. RS ČUS působí na území okresu Olomouc 
3. Identifikační číslo je 436054 

 
Článek III. 

 
Hlavní úkoly 

 
1. RS ČUS plní zejména tyto hlavní úkoly: 

Prosazuje a chrání zájmy a práva členských subjektů ve věcech, kde se jedná o otázky 
přesahující působnost jednoho sdruženého subjektu. Pro jejich potřeby jim poskytuje 
součinnost a pomoc 

a. spolupracuje s orgány samosprávy obcí a měst, u nich vyhledává podporu a pomoc 
pro členské subjekty 

b. soustřeďuje svěřené zdroje určené jako příspěvky pro sdružené subjekty a podle 
rozhodnutí valné hromady zajišťuje společný systém financování a výkaznictví. 

c. spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva. 
1. 2) K plnění svých úkolů může RS ČUS provozovat obchodní nebo obdobnou činnost, 

vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat nebo se podílet na 
zakládání jiných právnických osob. 

 



 

 

 

Článek IV. 

Členství RS ČUS 

Řádní členové RS ČUS 

1. Řádnými členy RS ČUS mohou být samostatné TJ a SK, založené podle Zákona 
83/90Sb., s působností a sídlem na území okresu Olomouc a sportovní svazy vyvíjející 
činnost na celém území okresu Olomouc. 

2. TJ a SK jsou samostatnými právnickými osobami dle Zákona 83/90Sb. a řídí se vlastními 
stanovami. 

1. Sdružené okresní sportovní svazy se řídí stanovami svých republikových svazů, ev. 
vlastními stanovami. 

 

Článek V. 

Vznik členství v RS ČUS 

1. O přijetí SK/TJ do RS ČUS  rozhoduje Regionální výkonný výbor ČUS (dále RVV ČUS) 
na základě přihlášky TJ, SK. Přitom bude přihlédnuto k tomu, zda náplň, stanovy a 
ostatní předpisy odpovídají poslání a úkolům, které jsou uvedeny ve stanovách RS ČUS 
a ČUS. 

2. O přijetí svazu do RS ČUS rozhoduje na základě přihlášky svazu RVV ČUS. Podmínkou 
je, aby uvedený svaz byl sdružen v ČUS. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti člena RS ČUS 

1. Řádní členové RS ČUS mají zejména tyto práva: 
a. účastnit se vytváření orgánů RS ČUS, přitom vysílat své delegáty na jednání valné 

hromady a navrhovat a volit kandidáty do volených orgánů RS ČUS 
b. podílet se na základě rozhodnutí valné hromady RS ČUS na využívání společných 

zdrojů RS ČUS 
c. využívat další výhody vyplývající ze sdružení v RS ČUS a ČUS, např. společné 

pojištění členů sdružených TJ, SK, ujednání s organizacemi OSA, Intergram a 
dalšími, atd. 

d. využívat služeb kanceláře RS ČUS 
e. být informován o činnosti RS ČUS a o stavu jeho hospodaření 

 
1. Řádní členové RS ČUS mají zejména tyto povinnosti: 

a. svojí činností přispívat k rozvoji sportu v okrese Olomouc i České republice 
b. dodržovat Stanovy RS ČUS a ČUS, usnesení valné hromady ČUS a RS ČUS a 

rozhodnutí a opatření regionálního výkonného výboru ČUS 
c. TJ, SK sdružené v RS ČUS vedou řádnou evidenci svých členů a to podle pokynu, 

který je  
každoročně k tomu vydáván. 
d)  SK/TJ uhradit roční členský příspěvek, jeho výši schvaluje valná hromada RS ČUS 

 

Článek VII. 

Zánik členství v RS ČUS 



1. Členství v RS ČUS zaniká vystoupením z RS ČUS nebo zánikem členského subjektu. O 
této skutečnosti zanikající subjekt písemně informuje RVV ČUS. 

2. Při zániku členství v ČUS a tím i v RS ČUS musí dojít k majetkovému a finančnímu 
vypořádání 

mezi zanikajícím subjektem a RS ČUS. 
1. K zániku členství TJ, SK v RS ČUS i v ČUS může dojít také v případě závažného 

opakovaného porušování Stanov RS ČUS a ČUS, Zákona 83/90Sb. o sdružování 
občanů i obecně platných zákonů. O ukončení členství v RS ČUS rozhoduje RVV ČUS. 

Členství okresního sportovního svazu v RS ČUS zaniká ukončením činnosti svazu v ČUS. 
 

 

Článek VIII. 

Orgány Regionálního sdružení ČUS 

Valná hromada RS ČUS 

1. Nejvyšším orgánem RS ČUS je valná hromada Regionálního  sdružení ČUS. Je tvořena 
vždy po jednom delegátu za každou členskou  SK/TJ a za každý členský okresní 
sportovní svaz. 

2. Valná hromada RS ČUS rozhoduje o zásadních otázkách, přičemž zejména: 
a. schvaluje či upravuje stanovy Regionálního sdružení ČUS 
b. volí členy RVV ČUS a členy revizní komise 
c. projednává a schvaluje zprávu o činnosti RVV ČUS a zprávu kontrolní a revizní 

komise 
d. projednává, potvrzuje, event. schvaluje využití státních finančních dotací, dotací 

z rozpočtu Olomouckého kraje a hospodaření RVV ČUS. 
1. Valnou hromadu RS ČUS svolává RVV ČUS nejméně 1x ročně, je povinen ji svolat i 

tehdy, požádá-li o to písemně a průkazně společně alespoň 1/2 členských SK/TJ a 
okresních sportovních svazů. 

Valná hromada je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina 
pozvaných delegátů. V případě, že v čase stanoveném k zahájení jednání valné hromady 
není tato podmínka účasti naplněna, následuje čekací doba 30 min. Po uplynutí této čekací 
doby je valná hromada způsobilá jednat a platně se usnášet se skutečně přítomnými 
delegáty s hlasem rozhodujícím.  
 
 
1. K platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 

delegátů, při dodržení podmínky podle bodu 3) tohoto článku. 

 

ČlánekIX. 

Regionální výkonný výbor ČUS 

1. Regionální výkonný výbor ČUS je výkonným orgánem, který provádí rozhodnutí valné 
hromady RS ČUS a zajišťuje funkce ČUS v okrese Olomouc. 

2. Počet členů OVV ČUS je nejméně 5. Volební období RVV ČUS je čtyřleté, přičemž 
změny v jeho složení může provádět každá valná hromada. 

3. RVV ČUS volí ze svých členů předsedu RVV ČUS a to na 4leté funkční období, shodné 
s funkčním obdobím zvoleného RVV ČUS. Dále na stejné období volí ze zvolených 
členů RVV ČUS svého místopředsedu, návrh na jeho volbu předkládá zvolený 
předseda RVV.  
Ke zvolení v těchto případech je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů RVV ČUS. 

1. RVV ČUS je oprávněn rozhodovat ve všech věcech týkajících se ČUS, pokud o nich 
nerozhoduje orgán ČUS s působností v České republice, případně orgán ČUS 
Olomouckého kraje, či si toto rozhodování nevyhradí valná hromada RS ČUS. RVV je 



schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, k platnosti 
usnesení RVV je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů RVV. 

5)   RVV ČUS určuje složení pracovníků kanceláře RVV ČUS. RVV ČUS může 
též zřizovat své poradní orgány. 
 

Článek X. 

Revizní komise 

1) Revizní komise je volena Valnou hromadou RS ČUS a má nejméně 3 členy. 
2) Revizní komise si ze zvolených členů svolí svého předsedu. Ke zvolení je třeba souhlasu 
    nadpoloviční většiny členů revizní komise. 
3) Revizní komise RS ČUS provádí revize hospodaření RVV ČUS a revize hospodaření se 
státními prostředky, které jsou poskytovány sdruženým subjektům prostřednictvím ČUS. 
V těchto případech je oprávněna vstupovat z důvodů kontroly do účetních dokladů členských 
subjektů, které jsou povinny jim je ke kontrole předložit. 
Potřebné administrativní úkony pro činnost revizní komise zabezpečuje kancelář RVV ČUS. 

 
 

Článek XI. 

Právní subjektivita 

1. Regionální sdružení ČUS je právnickou osobou charakteru občanského sdružení 
s vlastní právní subjektivitou na základě registrace svých stanov podle Zákona o 
sdružování občanů č. 83/90Sb. 

2. Za RS ČUS jedná a činí právní úkony předseda, nebo další pověření členové RVV ČUS 
nebo RVV ČUS určení pracovníci kanceláře RVV ČUS. Je-li k platnosti právního úkonu 
v obchodních vztazích předepsána písemná forma, je třeba podpisu nejméně dvou 
oprávněných osob. Jednat mohou v rozsahu schváleného rozpočtu, svěřených hodnot 
nebo na základě usnesení RVV ČUS či valné hromady RS ČUS. 

 

 

Článek XII. 

Majetek a hospoda ření 

1. Majetek RS ČUS tvoří finanční fondy, hmotný majetek, nemovitosti, pohledávky a jiná 
majetková práva. 

2. Zdrojem majetku RS ČUS jsou dotace a příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, příspěvky ze 
státního rozpočtu ČR, z rozpočtu Olomouckého kraje, příjem z členského 
příspěvku SK/TJ a další příspěvky a dary. 

3. Majetek RS ČUS slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním RS ČUS a v zájmu 
sdružených subjektů. 

4. SK/TJ sdružené v RS ČUS, které jsou sdruženy současně v jiné tělovýchovné, či 
sportovní organizaci, mají nárok na poskytnutí příspěvků RS ČUS pouze v tom případě, 
nejsou-li jim prostředky poskytovány touto organizací ze stejných zdrojů. 

 

Článek XIII. 

Přechodná a záv ěrečná ustanovení 

 

• Nadále zůstávají v platnosti vnitřní předpisy a směrnice dosud schválené a vydané 
regionálním výkonným výborem ČSTV. 



• Členství SK/TJ a okresních sportovních svazů vzniklé podle dosavadního znění 
stanov zůstává bez dalšího zachováno. Tyto SK/TJ a okresní sportovní svazy jsou 
nadále sdruženy v RS ČUS. 

     3) Tyto doplněné a upravené stanovy nabyly platnosti schválením na valné hromadě RS 
ČSTV  
           26.září 2013  a účinnosti dnem zaregistrování jejich podoby Ministerstvem vnitra ČR. 
 

-o-o-o- 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


