Stanovy Royal Rangers v ČR, z. s.
Hlava I
Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.

Název spolku: Royal Rangers v ČR, z. s. (dále jen RR v ČR)
Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1
Územní působnost: Česká republika
RR v ČR používá znak, jehož vzor je v příloze č. 1.
Hlava II
Účel spolku

1. RR v ČR je spolkem dětí a mládeže, jehož účelem je napomáhat při výchově mladé generace
k čistému, vyrovnanému a plnohodnotnému životu bez závislostí, vést mladé lidi ke kladnému
vztahu k Bohu, k přírodě, ke společnosti a k sobě samým.
2. Posláním spolku je rozvíjet osobnost ve všech oblastech života, tj. duchovní, duševní, fyzické
a sociální, na základě křesťanských principů a hodnot formou volnočasových, společenských
a vzdělávacích aktivit. Za tímto účelem spolupracuje RR v ČR s rodiči, školami, církvemi a jinými
spolky a institucemi.
3. Základní principy RR v ČR jsou vyjádřeny ve Zlatém zákonu Royal Rangers, který zní:
„Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.“
Hlava III
Členství v RR v ČR, práva a povinnosti členů
1. Členem RR v ČR se může stát každý, kdo pobývá na území České republiky v souladu se zákonem
a souhlasí s účelem, posláním a principy RR v ČR.
2. Členství vzniká odevzdáním závazné přihlášky, zaplacením členského příspěvku a přijetím
pobočným spolkem, u kterého jednotlivec požádal o členství.
3. Členství zaniká:
a. vystoupením, tj. dobrovolným rozhodnutím člena o ukončení členství,
b. vyloučením (rozhodnutím Národní rady RR v ČR pro porušení stanov RR v ČR
nebo právních předpisů ČR),
c. úmrtím,
d. zánikem pobočného spolku,
e. nezaplacením členského příspěvku na příslušný rok.
4. Národní rada RR v ČR může fyzickým osobám udělit čestné členství.

Hlava IV
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen RR v ČR má tato práva:
a. podílet se na činnosti RR v ČR,
b. nosit uniformu RR v ČR a užívat symboly RR v ČR,
c. získávat kvalifikaci dle vzdělávacího systému RR v ČR,
d. podávat návrhy, připomínky, stížnosti.
2. Každý člen starší 18 let má právo být volen nebo jmenován do funkcí v RR v ČR
v souladu se svou kvalifikací a dalšími vnitřními předpisy a rozhodnutími RR v ČR.
3. Mandát činovníků RR v ČR končí:
a. uplynutím funkčního období,
b. odstoupením z funkce,
c. odvoláním z funkce, tj. rozhodnutím orgánu, který činovníka zvolil nebo jmenoval,
d. ukončením členství v RR v ČR.
4. Členové RR v ČR jsou povinni respektovat účel, poslání, principy a metody RR v ČR.
5. Členové RR v ČR jsou povinni být registrováni a platit členské příspěvky (s výjimkou
čestných členů).
Stanovy Royal Rangers v České republice - 2014

str.: 1

Hlava V
Organizační struktura RR v ČR
1. Organizační strukturu RR v ČR tvoří:
a. Royal Rangers v ČR (jako celek),
b. krajské pobočné spolky,
c. základní pobočné spolky.
2. RR v ČR jako celek spravují ústřední orgány, jejichž způsob ustavení, složení, práva a povinnosti
určují tyto stanovy.
3. RR v ČR jako celek může být zrušen usnesením Konference velitelů, která také rozhodne, jak má
být naloženo s likvidačním zůstatkem, a určí likvidátora.
4. Pobočné spolky mohou být zrušeny pouze rozhodnutím Národní rady. Národní rada rovněž ve svém
rozhodnutí určí likvidátora. Pro likvidaci se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku
o likvidaci spolku. Likvidační zůstatek přechází na spolek.
Hlava VI
Ústřední orgány RR v ČR
1. Ústředními orgány RR v ČR jsou:
a. Konference velitelů předních hlídek,
b. Národní rada,
c. národní velitel,
d. Revizní komise.
Hlava VII
Konference velitelů
1. Konference velitelů je nejvyšším orgánem RR v ČR a je tvořena veliteli předních hlídek, krajskými
veliteli a členy Národní rady.
2. Schází se nejméně jednou ročně a její členové musí být o jejím konání vyrozuměni nejméně 21 dní
před jejím konáním.
3. Konference velitelů je schopna usnášení, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny z celkového počtu
členů s platným mandátem dle Organizačního řádu RR v ČR. Každý takový člen má pouze jeden
hlas.
4. Konference velitelů rozhoduje o zásadních otázkách činnosti a rozvoje sdružení, volí a odvolává
členy Národní rady a Revizní komise.
5. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných členů s platným
mandátem.
6. Návrhy, o nichž Konference velitelů hlasuje, předkládá Národní rada. Národní radě mohou být
návrhy k hlasování předkládány pouze prostřednictvím krajských rad, a to nejpozději čtrnáct dní
před konáním schůze Konference velitelů.
7. Program schůze Konference velitelů musí být jejím členům oznámen nejpozději 10 dní před jejím
konáním.
Hlava VIII
Národní rada
1. Národní rada je nejvyšším výkonným orgánem v období mezi schůzemi Konference velitelů.
2. Národní rada má sedm členů. Šest členů je voleno Konferencí velitelů na dobu šesti let.
Každé dva roky se volí třetina těchto členů Národní rady. Členem Národní rady je dále zástupce
Apoštolské církve jmenovaný jejím biskupem na dobu šesti let.
3. Členem Národní rady může být zvolen pouze člen RR v ČR, jenž je nejméně tři roky činný
v organizační struktuře spolku a je mu nejméně 25 let.
4. Národní rada koordinuje činnost RR v ČR na celém území České republiky, dbá na dodržování
stanov RR v ČR, organizačního řádu a ostatních vnitřních předpisů RR v ČR, volí národního velitele
a jeho zástupce.
5. Národní rada zabezpečuje tisk výukových materiálů a literatury RR v ČR a řídí přípravu
výcvikových táborů pro vedoucí.
6. Národní rada svolává Konferenci velitelů, připravuje její program a návrhy usnesení.
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Hlava IX
Národní velitel
Národní velitel je statutárním orgánem RR v ČR a je oprávněn samostatně jednat jménem RR v ČR.
Národní velitel je volen Národní radou a jeho funkční období je šestileté.
Národní velitel svolává nejméně dvakrát ročně schůzi Národní rady a řídí ji.
Národní velitel jmenuje a odvolává velitele předních hlídek a krajské velitele.
Zástupce národního velitele je rovněž volen Národní radou. Zastupuje Národního velitele
v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nemůže vykonávat svoji funkci. Je volen na 6 let.
6. Národním velitelem nebo jeho zástupcem může být zvolen pouze člen Národní rady.
7. Národní velitel je vázán rozhodnutími Národní rady.
1.
2.
3.
4.
5.

Hlava X
Revizní komise
1. Revizní komise reviduje veškeré hospodaření RR v ČR. O své činnosti podává zprávu
Konferenci velitelů. O zjištěných závadách rovněž informuje Národní radu.
2. Revizní komise je nejméně tříčlenná. Její jednání řídí předseda, kterého ze svého středu
volí její členové.
3. Předseda Revizní komise se zúčastňuje zasedání Národní rady jako host.
4. Výkon funkce člena Revizní komise je neslučitelný s výkonem jiné funkce v ústředních
orgánech RR v ČR.
Hlava XI
Krajské pobočné spolky RR v ČR:
1. Jsou organizačními jednotkami ve smyslu § 219 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění a jednají svým jménem od svého vzniku.
2. Jsou zakládány na základě rozhodnutí Národní rady RR v ČR.
3. Sdružují základní pobočné spolky se sídlem v příslušném kraji dle územněsprávního uspořádání
České republiky a plní úkoly plynoucí z účelu a poslání RR v ČR, stanovené zejména Organizačním
řádem RR v ČR.
4. Krajské pobočné spolky jsou označovány názvem spolku „Royal Rangers“ s připojeným označením
kraje, v němž působí.
5. Krajské pobočné spolky jsou spravovány svými orgány. Jsou to:
a. Krajská konference velitelů, která je nejvyšším orgánem krajského pobočného spolku. Je tvořena
veliteli předních hlídek v jednotlivých krajích dle územněsprávního uspořádání České republiky.
Schází se nejméně jednou ročně.
b. Krajská rada, která je výkonným orgánem krajského pobočného spolku. Je volena Krajskou
konferencí velitelů. Koordinuje činnost RR v ČR na území svého kraje v souladu se stanovami,
vnitřními předpisy RR v ČR, usneseními Konference velitelů a rozhodnutími Národní rady.
c. Krajský velitel, který je statutárním orgánem krajského pobočného spolku. Je jmenován
Národním velitelem na základě návrhu krajské rady.
Hlava XII
Základní pobočné spolky RR v ČR:
1. Jsou organizačními jednotkami ve smyslu § 219 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění a jednají svým jménem od svého vzniku.
2. Sdružují členy RR v ČR a plní úkoly vyplývající z účelu a poslání RR v ČR.
3. Jsou zakládány jmenováním statutárního orgánu národním velitelem.
4. Základní pobočné spolky RR v ČR jsou označovány pořadovým číslem přiděleným národním
velitelem, a dále slovy: „přední hlídka Royal Rangers“ a místem svého působení.
5. Statutárním orgánem přední hlídky je velitel přední hlídky, jehož práva a povinnosti a podmínky
pro výkon funkce stanoví Organizační řád RR v ČR.
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Hlava XIII
Jmění a hospodaření RR v ČR
1. Jmění RR v ČR (jako celku) a jeho organizačních jednotek tvoří souhrn majetku
(věcí, pohledávek, jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot) a závazků.
2. Zdroji jmění jsou:
a. členské příspěvky,
b. výtěžky z akcí pořádaných RR v ČR,
c. výtěžky z majetku RR v ČR,
d. dotace,
e. dary,
f. příspěvky sponzorů,
g. jiné zdroje.
3. RR v ČR a všechny jeho organizační jednotky nakládají se jměním v souladu s právními
předpisy a vnitřními předpisy RR v ČR.
4. Výši členských příspěvků stanovují pro své členy základní pobočné spolky. Výši odvodů
z členských příspěvků pro RR v ČR jako celek stanoví Národní rada. Výši odvodů z členských
příspěvků pro krajské pobočné spolky stanoví krajské rady.
5. Pobočné spolky jsou daňovými subjekty, mohou nabývat práva a zavazovat se v rozsahu
své působnosti.
6. RR v ČR neručí za dluhy pobočných spolků.

Hlava XIV
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Změny těchto stanov mohou být provedeny pouze usnesením Konference velitelů.
2. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se práva a povinnosti RR v ČR a jeho členů zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
3. V prvním funkčním období Národní rady zvolené po vstupu těchto stanov v platnost bude funkční
období dvou jejích členů volených Konferencí velitelů dva roky a dvou členů 4 roky.
O délce mandátu bude mezi nimi rozhodnuto losem. Funkční období národního velitele
a jeho zástupce bude šest let.
Schváleno v Brně 5.10.2013

Petr Walach
Předseda Národní rady RR v ČR
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Příloha č.1 ke Stanovám Royal Rangers v ČR, z.s.

Mezinárodní znak Royal Rangers
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