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Organizační a jednací řád 
 

občanského sdružení Club Rodamiento 
 
 
 

 
1. Obecná ustanovení 
 
1.1. Tento Organizační a jednací řád (dále jen „OJŘ“) občanského sdružení Club 
 Rodamiento, IČ: 22757406 (dále jen „sportovní klub“), upravuje vnitřní 
 vzájemné vztahy orgánů sportovního klubu a upravuje způsob jednání a 
 rozhodování těchto orgánů v souladu se stanovami sportovního klubu. OJŘ 
 schvaluje Členská schůze sportovního klubu.   
  
2. Členská sch ůze  
 
2.1. Základní funkce Členské sch ůze 
 
2.1.1.  Nejvyšším orgánem sportovního klubu je Členská schůze, kterou tvoří všichni 
 řádní členové sportovního klubu.  
 
2.1.2. Členská schůze zejména: 
 - rozhoduje o změnách stanov sportovního klubu, 
 - schvaluje plán činnosti, výroční zprávu, rozpočet a účetní uzávěrku, 
 - volí členy Výkonného výboru, 
 - rozhoduje o počtu členů Výkonného výboru sportovního klubu, 
 - stanoví hlavní směry činnosti sportovního klubu pro příští období, 
 - rozhoduje o výši členských příspěvků, 
 - schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, 
 - rozhoduje o zrušení sportovního klubu.       
 
2.2. Svolání Členské sch ůze  
 
2.2.1.  Členská schůze se schází zpravidla jednou za rok. Řádnou členskou schůzi 

svolává Předseda sportovního klubu. Pokud o svolání mimořádné Členské 
schůze požádá 1/3 členů sportovního klubu, popř. Výkonný výbor nebo 
Předseda, koná se nejpozději do 30 dnů od doručení takového podnětu. 

 
2.2.2. Oznámení o konání Členské schůze se zasílá všem členům sportovního klubu 
 poštou nebo elektronicky. Poud není Členská schůze spojená s jinou 
 sportovní nebo kulturní akcí, které se členové sportovního klubu účastní, 
 rozesílá Předseda nebo jiný pověřený člen Výkonného výboru pozvánku s 
 programem členům sportovního klubu nejpozději týden před zasedáním 
 Členské schůze.         
 
2.2.3. Pozvánka obsahuje informaci o místě, datu, hodině zahájení a programu 
 jednání Členské schůze. Současně s pozvánkou mohou být členům zasílány i 
 písemné návrhy materiálů předkládaných Členské schůzi ke schválení. 
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2.3. Usnášeníschopnost Členské sch ůze   
 
2.3.1. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 

členů sportovního klubu. Každý člen má 1 hlas. V případě, že půl hodiny po 
plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů sportovního 
klubu, koná se do 14 dnů náhradní Členská schůze, která má shodný program 
jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných. 

 
2.3.2. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.  

O změně stanov a zrušení sportovního klubu se rozhoduje 2/3 většinou hlasů 
všech členů sportovního klubu.   

 
2.4. Průběh Členské sch ůze 
 
2.4.1. Program jednání Členské schůze je uveden na pozvánce na Členskou schůzi. 
 Návrh na změnu programu je možné přednést pouze na začátku Členské 
 schůze před schválením programu.  
 
2.4.2. Právo účastnit se Členské schůze mají všichni členové sportovního klubu, 
 pozvaní hosté a osoby, které byly přizvány k projednání konkrétních bodů 
 programu zasedání Členské schůze.  
 
2.4.3. Zastoupený člen se považuje za přítomného na Členské schůzi. Písemné 
 pověření k zastupování na Členské schůzi platí i pro náhradní Členskou 
 schůzi, pokud v pověření není uveden opak. Plná moc nemusí být úředně 
 ověřená.  
  
2.4.4. Před zahájením Členské schůze se přítomní členové zapisují do prezenční 
 listiny tak, že ke svému jménu a příjmení připojí podpis. Svůj podpis připojí i ke 
 jménům členů, které na Členské schůzi zastupuje. Písemné pověření k 
 zastupování se připojuje k prezenční listině.  
 
2.4.5. Členská schůze na začátku svého jednání volí veřejným hlasováním z řad 
 členů:  
      - dva členy návrhové komise,  
      - dva členy mandátové komise,   
      - jednoho ověrovatele zápisu. 
 
2.4.6. Návrhová komise pořizuje zápis o průběhu zasedání a o usneseních Členské 
 schůze. Členové návrhové komise přednáší v závěru Členské schůze návrh 
 usnesení Členské schůze ke schválení. 
 
2.4.7. Mandátová komise (skrutátoři) je pověřena sčítáním hlasů.  
 
2.4.8. Ověřovatel zápisu ověří svým podpisem správnost zápisu z Členské schůze.  
 
2.5. Hlasování, hlasovací lístky 
 
2.5.1. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech usnesením. Hlasování na 
 Členské schůzi probíhá buďto aklamací (veřejným hlasováním - zdvižením 
 ruky), nebo pomocí hlasovacích lístků. Pokud je rozhodováno o volbě a 
 odvolání členů Výkonného výboru, probíhá hlasování vždy pomocí 
 hlasovacích lístků.  



 3   

 
2.5.2. Pokud je hlasováno pomocí hlasovacích lístků, každý člen sportovního klubu  
 nebo jeho zplnomocněný zástupce, který se zapsal do prezenční listiny, 
 dostane při prezenci hlasovací lístky. Na hlasovacích lístcích se při každém  
 hlasování vyznačí vůle hlasujících křížkem u políčka PRO, PROTI nebo 
 ZDRŽEL SE.  
 
2.5.3. Na Členské schůzi se hlasuje nejdříve o návrhu Výkonného výboru, pak o 
 ostatních návrzích (protinávrzích) v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je 
 předložený návrh schválen, o dalších návrzích (protinávrzích) k tomuto bodu 
 se nehlasuje.  
 
2.5.4. Hlasovací lístek odevzdá člen skrutátorům, kteří vyhodnotí výsledky hlasování. 
 V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí 
 o navrženém bodu, oznámí skrutátoři předsedajícímu předběžný výsledek 
 hlasování. 
  
2.5.5. Úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise z Členské schůze. Pokud 
 první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy 
 (protinávrhy), hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v 
 jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným 
 způsobem jako na řádných hlasovacích lístcích. 
  
2.5.6. Každý člen sportovního klubu má při hlasování 1 (jeden) hlas. 
 
 
2.6. Organiza ční záležitosti 
 
2.6.1. Předsedající Členské schůze má právo vyhlásit přestávky, popřípadě má 
 právo přerušit jednání na nezbytně nutnou dobu. 
 
2.6.2. Předsedající Členské schůze dbá o nerušený průběh Členské schůze a je 
 oprávněn zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým 
 chováním či jednáním narušuje nebo ohrožuje řádný průběh jednání Členské 
 schůze. Předsedající je oprávněn takovou osobu vyloučit z dalšího jednání 
 Členské schůze a vykázat ji z jednací místnosti. O organizačních otázkách se 
 rozhoduje před věcnými.  
 
2.7. Zápis z Členské sch ůze 
 
2.7.1. Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici 
 všem členům sportovního klubu způsobem umožňujícím vzdálený přístup 
 (např. formou zveřejnění na internetových stránkách sportovního klubu) a 
 musí být podepsán předsedajícím (většinou předseda nebo místopředseda 
 sportovního klubu) a zvoleným ověřovatelem zápisu.  
 
2.7.2. Zápis z Členské schůze musí obsahovat: 
      - název a sídlo sdružení,  
      - dobu a místo konání Členské schůze, 
      - popis projednávaných jednotlivých bodů programu Členské schůze, 
      - jméno předsedajícího, ověřovatele a osob pověřených sčítáním hlasů, 
      - veškeré návrhy vzešlé z jednání Členské schůze, 
      - závěry z jednání a individuální názory přítomných na Členské schůzi,  
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      - rozhodnutí Členské schůze s uvedením výsledku hlasování, 
      - obsah protestů a příspěvků vznesených členy sdružení, 
 
2.7.3. Návrhy, protesty a prohlášení učiněné na jednání Členské schůze musí být k 
 zápisu z jednání připojeny. 
  
2.7.4. K zápisu musí být rovněž připojeny všechny plné moci zástupců členů 
 sportovního klubu. 
 
2.7.5. Pozvánku na jednání Členské schůze, zápis z jednání a prezenční listinu musí 
 sportovní klub uchovávat po celou dobu svého trvání ve svém archivu. 
 Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu 10 
 (deset) let po zániku sportovního klubu.  
 
3.  Výkonný výbor  
 
3.1. Základní funkce Výkonného výboru 
 
3.1.1. Řídícím a výkonným orgánem sportovního klubu je Výkonný výbor. 
 
3.1.2. Výkonný výbor zejména: 
    - zabezpečuje plnění usnesení Členské schůze, 
    - připravuje podklady pro jednání Členské schůze, 
    - organizuje a řídí sportovní a technickou činnost sportovního klubu, 
    - koordinuje a na základě zájmu členů organizuje veřejné a sportovní akce, 
    soutěže a turnaje, 
    - rozhoduje o účasti sportovního klubu na sportovních akcích pořádaných  
    třetí osobou, 
    - registruje nové členy a vede jejich evidenci, 
    - rozhoduje o zřízení či zániku sportovního oddílu v rámci sportovního klubu, 
    - rozhoduje o výši oddílových příspěvků, jsou-li oddíly zřízeny,  
    - jmenuje a odvolává vedoucí sportovních oddílů,  
    - dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku sportovního klubu,  
    - rozhoduje o vstupu sportovního klubu do jiných sportovních nebo    
    tělovýchovných organizací a sportovních svazů (např. Česká asociace     
    pétanque klubů, Český svaz rekreačního sportu, Český kuličkový svaz,  
    Česká bowlingová asociace ap.), 
    - spolupracuje s místními orgány obcí, s podniky, ostatními sportovními 
    kluby, svazy a jinými organizacemi a fyzickými osobami při naplňování cílů 
    sportovního klubu. 
 
3.2. Volba členů Výkonného výboru  
 
3.2.1. Členy Výkonného výboru volí Členská schůze z řad řádných členů starších  
 15 let. Výkonný výbor má nejméně tři členy a je tvořen Předsedou, 
 Místopředsedou a členy. Funkční období Výkonného výboru je čtyřleté. 
 Opakovaná volba je možná. 
 
3.2.2. Člen Výkonného výboru může být odvolán bez uvedení důvodu Členskou 
 schůzi i v průběhu funkčního období, či může ze své funkce odstoupit, a to 
 písemným oznámením doručeným kterémukoliv ze členů Výkonného výboru. 
 Za odstoupivšího či odvolaného člena Výkonného výboru provede Členská 
 schůze volbu nového člena. 
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3.3. Zasedání Výkonného výboru 
 
3.3.1. Výkonný výbor se schází zpravidla jednou za 2 měsíce.  
 
3.3.2. Schůzi Výkonného výboru svolává a řídí Předseda, v jeho nepřítomnosti 
 Místopředseda, případně jiný pověřený člen Výkonného výboru. 
 
3.4. Usnášení a hlasování Výkonného výboru 
 
3.4.1. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho 
 členů.  
 
3.4.2. Výkonný výbor rozhoduje v rámci své činnosti hlasováním. K platnosti 
 usnesení  Výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 
 přítomných členů Výkonného výboru.  
 
3.4.3. Každý člen Výkonného výboru má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů se 
 postupuje tak, že rozhoduje hlas předsedajícího.  
 
3.4.4. Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech vždy se souhlasem 
 nadpoloviční většiny přítomných členů. Výkonný výbor je usnášeníschopný, 
 pokud jsou na zasedání Výkonného výboru přítomni alespoň 3 jeho členové. 
 
3.4.5. Předsedajícím se rozumí Předseda, v případě jeho nepřítomnosti pak osoba, 
 kterou Předseda určil jako předsedajícího na zasedání Výkonného výboru. V 
 případě, že Předseda neurčí takovou osobu, je předsedajícím osoba, kterou 
 zvolí na svém zasedání Výkonný výbor.  
 
3.4.6. Výkonný výbor může se souhlasem všech členů Výkonného výboru přijímat 
 rozhodnutí i písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků 
 sdělovací techniky (telefon, fax, dálnopis, email) mimo zasedání Výkonného 
 výboru. Hlasující se považují za přítomné.  
 
3.5. Zápis ze sch ůze Výkonného výboru 
 
3.5.1. Ze schůze Výkonného výboru se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici 
 všem členům sportovního klubu způsobem umožňujícím vzdálený přístup 
 (např. formou zveřejnění na internetových stránkách sportovního klubu). Zápis 
 musí obsahovat datum a místo konání, seznam přítomných členů, přijatá 
 rozhodnutí, případné námitky členů Výkonného výboru a další důležité 
 skutečnosti. 
 
4. Předseda a Místop ředseda 
 
4.1. Předseda  
 
4.1.1. Předseda sportovního klubu je statutárním orgánem sportovního klubu  
 a zastupuje sportovní klub navenek.  
 
4.1.2. Předseda je volen Výkonným výborem sportovního klubu. Za svou činnost 
 je zodpovědný Výkonnému výboru a Členské schůzi. 
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4.1.3. Předseda sportovního klubu zejména: 
 - svolává a řídí zasedání Členské schůze,  
 - podává zprávu o stavu a činnosti sdružení Členské schůzi, 
 - svolává a řídí jednání Výkonného výboru,    
 - připravuje podklady pro jednání Výkonného výboru, 
 - uzavírá a sjednává písemně právní úkony jménem klubu, 
 - odpovídá za dodržování zásad hospodaření sportovního klubu. 
 
4.1.4. Předseda sportovního klubu je oprávněn delegovat své pravomoce a 
 oprávnění na další členy Výkonného výboru, zejména Místopředsedu,  
 nebo na ostatní členy sportovního klubu. 
 
4.1.5. Smlouvy a listiny podepisují za sportovní klub Předseda, nebo pověřený 
 Místopředseda sportovního klubu. Podepisování za sportovní klub se provádí 
 tak, že k vytištěnému či napsanému názvu sportovního klubu, jménu a 
 příjmení Předsedy či pověřeného Místopředsedy připojí Předseda či 
 Místopředseda svůj podpis.  
 
4.1.6. Spolu s Místopředsedou má Předseda sportovního klubu dispoziční právo k 
 běžnému bankovnímu účtu sportovního klubu.   
 
4.1.7. Předsedou sportovního klubu může být zvolena osoba starší 18 let.  
 
4.2. Místop ředseda 
 
4.2.1. Místopředseda zastupuje Předsedu sportovního klubu pokud je k tomu 
 pověřen Předsedou sportovního klubu. Pověření se uděluje výhradně na dobu 
 určitou a v písemné podobě. 
 
4.2.2. Místopředseda je volen Výkonným výborem sportovního klubu. 
 
4.2.3. Místopředseda je za svou činnost zodpovědný Výkonnému výboru a Členské 
 schůzi sportovního klubu. 
 
4.2.4. Místopředseda je odpovědný za administrativní řízení sdružení. Předsedu 
 sportovního klubu zastupuje zejména ve věcech vnitřního chodu sportovního 
 klubu. 
 
4.2.5. Spolu s Předsedou sportovního klubu má Místopředseda dispoziční právo k 
 běžnému bankovnímu účtu sportovního klubu.   
 
4.2.6. Místopředsedou sportovního klubu může být zvolena osoba starší 18 let. 
 
5. Platnost a ú činnost OJ Ř 
 
5.1. Tento OJŘ je platný a účinný dnem jeho schválení Členskou schůzí 
 sportovního klubu.  
 
5.2. Tento OJŘ může být měněn pouze se souhlasem Členské schůze sportovního 
 klubu. 
  
 
V Praze dne 28. 3. 2012, Club Rodamiento, sportovní klub / občanské sdružení. 


