STANOVY SPOLKU
"ROTARY CLUB PRAGUE INTERNATIONAL"

Hlava I
Úvodní ustanovení
Článek I
Název a sídlo spolku
1. Název spolku: "Rotary Club Prague International" (Dále jen "RC Prague International").
2. Sídlo RC Prague International :Praha 9, Vysočany, Na břehu 897/1b
3. Oblastpůsobení RC Prague International: Praha.

Článek II
1.
2.
3.
4.
5.

Právní postavení spolku
RC Prague International je dobrovolný a nezávislý spolek a sdružuje osoby na základě
společného zájmu.
RC Prague International je právnickou osobou registrovanou v rejstříku spolků Městským
soudem Praha.
Tento spolek vznikl registrací Ministerstvem vnitra.
RC Prague International je členem mezinárodní organizace Rotary International a plně
respektuje její Ústavu (dále jen „RI Constitution“).
RC Prague International, v souladu s RI Constitution se řídí též Vnitřními předpisy (dále
jen „Bylaws“), které blíže specifikují jednotlivé aktivity klubu a které jsou vydávány na
základě rozhodnutí Představenstva.

Článek III

1.
2.

3.
4.

Účel spolku
Hlavním účelem RC Prague International je prosazovat a rozvíjet ideál nezištné služby
společnosti jako základu každé hodnotné činnosti a konkrétně prosazovat a rozvíjet:
Navazování kontaktů a známostí coby příležitostí pro nezištnou službu
Prosazování vysokých etických standardů v podnikání a ve výkonu vlastního povolání,
respektování všech užitečných povolání a vnímání každého povolání rotariánů jako
příležitost pro službu společnosti.
Konání v duchu ideálu nezištné služby při výkonu vlastního povolání a v životě svém i
v životě své komunity.
Rozvíjení mezinárodního porozumění, šíření dobré vůle a mírových řešení prostřednictvím
přátelských kontaktů v rámci podnikání a profesní činnosti, založených na sdílení ideálu
nezištné služby.

Hlava II
ČIánek IV
1.

2.

3.

Členství ve spolku
Členem RC Prague International se může stát dospělá osoba, která vyniká ve své profesi, těší
se dobré pověsti, vykazuje pozitivní charakterové vlastnosti a je jí blízká idea nezištné pomoci
a služby.
Rozlišují se dva druhy členství:
a) aktivní členové
Aktivní členové jsou voleni a schvalováni ostatními členy klubu a dodržují povinnosti
vyplývající z členství v klubu a RI Constitution.
b) čestní členové
Za čestného člena může být zvolena osoba, jež se obzvláště zasloužila o šíření a
rozvoj rotariánských ideálů. Tato osoba je navržena Představenstvem klubu ke
schválení členům klubu v souladu s RI Constitution.
Členství současně ve dvou nebo více Rotary klubech není přípustné.

Článek V
Profesní zařazení
Každý aktivní člen klubu by měl být zařazen podle své podnikatelské aktivity, pracovní
profese, postavení ve společnosti nebo v obci nebo podle jiného vhodného zařazení.

Článek VI
Práva a povinnosti členů
1.
2.

3.

4.

Každý aktivní člen RC Prague International má povinnost účastnit se pravidelných setkání
klubu, zapojovat se do projektů klubu a/nebo se účastnit jeho dalších aktivit.
Účast na schůzích je zaznamenávána a sledována a měla by dosahovat standardů
požadovaných RI Constitution s tím, že za účast na schůzi může být považována i činnost na
projektech a dalších aktivitách klubu, tak jak schválí Představenstvo.
Každý aktivní člen RC Prague International je povinen platit vstupní příspěvek a
pravidelné členské příspěvky, tak jak určují Bylaws. Představenstvo může udělit výjimku
z tohoto pravidla.
Aktivní člen je dále povinen zejména:
 Dodržovat ustanovení RI Constitution a Bylaws a případných dalších dokumentů
přijatých RC Prague International,
 aktivně se podílet na plnění cílů RC Prague International
 svědomitě vykonávat funkce v orgánech RC Prague International.

Článek VII
Zánik členství
Členství může být zrušeno rozhodnutím Představenstva v souladu s ustanoveními RI
Constitution. Člen má však právo odvolat se k aktivním členům klubu, kteří po
vyslechnutí všech argumentů buď rozhodnutí Představenstva podpoří nebo zvrátí.

Článek VIII
1.
2.

Nejvyšší orgán spolku
Nejvyšším orgánem spolku je setkání aktivních členů.
Aktivní členové volí presidenta, sekretáře a pokladníka, kteří spolu s ostatními vedoucími
výborů tvoří Představenstvo klubu, a to v souladu s RI Constitution a Bylaws.

Článek IX
1.

2.
3.
4.
5.

Představenstvo
Veškeré činnosti klubu řídí Představenstvo, jehož rozhodnutí mají konečnou platnost.
Výjimkou jsou rozhodnutí, která podléhají schválení členům klubu, a to v souladu s RI
Constitution a Bylaws.
Představenstvo RC Prague International tvoří prezident klubu a další členové, jejichž
funkce určují Bylaws.
Prezident je volen na dobu 1 roku a jeho funkční období začíná dnem 1.7. každého roku.
Představenstvo se schází zpravidla 1 krát za měsíc nebo podle potřeby.
Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna prostá většina jeho členů a rozhodnutí
přijímá, pokud jej odsouhlasí většina přítomných členů; členové Představenstva případně
mohou hlasovat in absentia emailem.

Článek X
1.
2.
3.
4.

Povinnosti členů představenstva
Prezident řídí pravidelná setkání aktivních členů klubu a zasedání Představenstva a plní dále
povinnosti statutárního orgánu Rotary Club Prague International.
Povinnosti ostatních členů Představenstva, včetně správy členství, účasti na schůzích,
projektech, jakož i správa prostředků klubu jsou určeny RI Constitution a Bylaws.
Sekretář je odpovědný za vedení seznamu členů na webových stránkách spolku a v
databázi Rotary International.
Všichni členové spolku mají právo nahlížet do seznamu členů prostřednictvím webových
stránek spolku.

Článek XI
Statutární orgán spolku
Statutárním orgánem spolku RC Prague International je jeho prezident. Podepisuje se tak,
že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.

Hlava III.
Hospodaření RC Prague International
Článek XII
1.

RC Prague International hospodaří se svými prostředky, kde zdroji příjmů jsou:
 vstupní a členské příspěvky
 dary a příspěvky právnických a fyzických osob
 granty českých i zahraničních nadací a podobných institucí
 příjmy z vlastní činnosti a z akcí organizovaných pro získání prostředků

Hlava IV.
Zrušení spolku
Článek XIII
Spolek se zrušuje:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem v souladu s rozhodnutím
členstva RC Prague International, a to dvoutřetinovou většinou všech členů spolku,
b) rozhodnutím soudu ze zákonných důvodů.

Hlava V
Závěrečná ustanovení
Článek XIV
1.

2.

Změny stanov
Tyto stanovy mohou být změněny, pokud je přítomna alespoň třetina všech aktivních
členů klubu a rozhodne-li o změně dvoutřetinová většina přítomných, za podmínky, že
členové byli o navrhované změně písemně vyrozuměni alespoň 10 dnů předem.
Změny nebo doplňky stanov musí být v souladu s RI Constitution a zákony platnými
v České republice.

