STANOVY ČESKOSLOVENSKÉHO
SDRUŽENÍ UŽIVATELŮ
PROGRAMOVACÍHO JAZYKA RUBY, o.s.
1. Název sdružení
„Československé sdružení uživatelů programovacího jazyka Ruby, o.s.“, dále jen
„Sdružení“.

2. Základní ustanovení
1. Sdružení je dobrovolným sdružením ve smyslu Zákona o sdružování občanů 83/1990 Sb. a
jeho novely 68/1993 Sb.
2. Sdružení je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze 7, Kamenická 599/26, 170 00.

3. Cíle Sdružení a formy činnosti
1. Mezi hlavní činnosti Sdružení patří:
a) sdružování uživatelů programovacího jazyka Ruby v České republice a Slovenské
republice,
b) napomáhání rozvoji a propagaci programovacího jazyka Ruby,
2. Mezi vedejší činnosti Sdružení patří:
a) pořádání setkání členů a příznivců Sdružení,
b) pořádání příslušných zájmových akcí,
c) spolupráce s institucemi a organizacemi využívajícími programovacího jazyka Ruby
a obdobně zaměřenými skupinami.

4. Členství ve Sdružení, práva a povinnosti členů
1. Sdružení má své členy řádné, kolektivní a čestné, převážně z České republiky, ale i ze
zahraničí (například ze Slovenské republiky).
2. Řádným členem Sdružení se může stát každý občan, který se přihlásí k myšlence poslání
Sdružení, souhlasí se stanovami Sdružení, podá příslušnou přihlášku a zaplatí příslušný
členský příspěvek.
3. Kolektivním členem Sdružení se může stát každá instituce nebo organizace, která se
ztotožní s posláním Sdružení, souhlasí se stanovami Sdružení, podá příslušnou přihlášku a
zaplatí příslušný členský příspěvek.
4. Čestným členem se může stát každý občan nebo instituce či organizace, která se ztotožní
s posláním Sdružení a souhlasí se stanovami Sdružení. Čestný člen nemá žádná práva a
povinnosti řádných nebo kolektivních členů. O udělení čestného členství rozhoduje Rada.
5. Členské příspěvky se platí na kalendářní rok.
6. Řádní i kolektivní členové jsou přijímáni usnesením Rady Sdružení na základě přihlášky
určující druh členství.
7. Členem Sdružení je každý, kdo je přijat za člena Sdružení a plní řádně členské povinnosti.
8. Členství v Sdružení zaniká vystoupením ze Sdružení. Nezaplatí-li člen členský příspěvek na
další období do 1. března příslušného kalendářního roku, členství ve Sdružení mu zaniká.
9. Člen má právo:
a) učastnit se jednání Valného shromáždění,

b) hlasovat na Valném shromáždění, zástupce kolektivního člena má právo hlasovat na
Valném shromáždění s váhou tři hlasy,
c) volit orgány sdružení,
d) být volen do orgánů sdružení,
e) být pravidelně (alespoň jednou ročně) informován o činnosti Sdružení. Tyto informace
jsou šířeny především pomocí sítě Internet nebo v závažných případech rozesílány
poštou.
10. Člen má povinnost zejména:
f) dodržovat stanovy sdružení,
g) platit členský příspěvek ve výši a době stanovené Valným shromážděním,
h) informovat správce databáze členů Sdružení tak, aby tato databáze byla stále aktuální,
i) informovat o důležitých skutečnostech (odjinud než ze Sdružení) Radu,
j) propagovat vhodně programovací jazyk Ruby.

5. Organizační struktura Sdružení
1. Nejvyšším orgánem Sdružení je Valné shromáždění řádných a zástupců kolektivních členů.
2. Výkonným orgánem Sdružení je výkonná Rada Sdružení (dále jen "Rada") volená v počtu 3
až 7 členů. Rada je volena Valným shromážděním. Rada musí svolávat Valné shromáždění
minimálně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců do následujícího roku.
Funkční období Rady je nejvýše tříleté.
3. Rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Rada se
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
4. Členem Rady může být pouze řádný člen Sdružení.
5. Informace o termínu, místu konání a navrhovaném programu Valného shromáždění musí být
zveřejněna na WWW serveru Sdružení a rozeslána všem členům Sdružení elektronickou
nebo papírovou poštou nejpozději 14 dní před navrhovaným termínem konání.
6. Rada Sdružení je povinna svolat Valné shromáždění na základě žádosti alespoň jedné třetiny
hlasů všech členů Sdružení s právem hlasovat na Valném shromáždění.
7. Rada volí ze svého středu předsedu, který pověřuje jednotlivé členy vybranými úkoly tak,
aby bylo respektováno následující:
• operativní a efektivní činnost Sdružení.
• zastoupení zahraničních členů, zejména ze Slovenské republiky.
8. V rámci možností Sdružení je možno proplácet nutné výdaje na činnost Rady i dalších
členů.
9. Rada řídí Sdružení v období mezi Valnými shromážděními a za svou činnost je odpovědná
Valnému shromáždění.
10. Minimálně jednou ročně dává Rada všem svým členům informaci o své činnosti a
rámcových plánech do budoucna.
11. Rada je oprávněna nadpoloviční většinou hlasů výboru svolat z vážných důvodů výjimečné
Valné shromáždění i více než 1x do roka.
12. Za Sdružení jedná jeho předseda.
13. Rada řeší veškeré otázky na zasedání Rady. Z tohoto zasedání je nutno pořídit zápis, který
podepisuje člen pověřený jeho zpracováním a předseda.
14. O závažných otázkách Valné shromáždění hlasuje. Právo hlasovat mají řádní členové a
pověření zástupci kolektivních členů, jejichž hlas má váhu 3. Není-li výslovně stanoveno
jinak, rozhoduje 30 minut po zahájení řádně svolané schůze prostá většina hlasů. Jeho
rozhodnutí jsou pro Radu Sdružení závazná.
15. Se ztrátou členství ve Sdružení přestává člen být také členem všech orgánů Sdružení, ve
kterých pracoval.

6. Hospodaření Sdružení
1. Hospodářská činnost Sdružení je zajišťována:
• z příspěvků členů,
• z výnosů vlastní činnosti Sdružení,
• z příspěvků od vládních i nevládních organizací,
• z darů a odkazů.
2. Za finanční hospodaření Sdružení zodpovídá Rada Sdružení, dispoziční právo k účtu má
předseda Sdružení, který podle svého uvážení může toto dispoziční právo udělit i dalším
členům Rady na dobu určitou, nejdéle však do konce svého funkčního období a funkčního
období příslušné Rady. Rada zpravidla pověřuje svého člena (hospodáře), aby pomáhal
předsedovi s hospodářskou agendou a případně s řízením práce kvalifikované externí síly,
pověřené péčí o účetní doklady Sdružení. Ve věcech finančních zodpovídá Radě za
využívání bankovních účtů předseda Sdružení, a to vždy v příslušném funkčním období.
3. Zpráva o hospodaření se předkládá pravidelně jednou ročně členstvu, zpravidla na Valném
shromáždění Sdružení.
4. Výši členských příspěvků v dalším roce navrhuje Rada a schvaluje Valné shromáždění
Sdružení. Neproběhne-li hlasování nebo nedojde-li ke schválení nové výše členských
příspěvků, zůstávají tyto údaje stejné jako v předchozím období.

7. Závěrečná ustanovení
1. Stanovy Sdružení je možno změnit pouze na základě hlasování Valného shromáždění, pokud
se pro změnu vysloví více než dvě třetiny odevzdaných hlasů řádných a kolektivních členů
Sdružení.
2. Sdružení zaniká usnesením Valného shromáždění, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě
třetiny všech členů. Všechen majetek, který zůstane po likvidaci, bude odevzdán orgánům
určeným usnesením Valného shromáždění o likvidaci.
3. Stanovy projednal a schválil přípravný výbor Sdružení na svém zasedání dne 5.2.2008.

