STANOVY
ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Z. S.
(dále jen „Stanovy“)

Článek 1 Úvodní ustanovení
1.

Rotary International Distrikt 2240 — Česká republika a Slovenská republika,
z. s., (dále jen „Distrikt 2240“) je organizace sdružující Rotary kluby a Rotaract kluby na
území České republiky a Slovenské republiky, které jsou současně členy mezinárodní
organizace Rotary International. Distrikt 2240 byl založen jako mezinárodní nevládní
organizace v roce 1999.

2.

Sídlo Distriktu 2240 je Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava.

3.

Distrikt 2240 je zapsán v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L,
vložka 9995 s identifikačním číslem 86595130 jako korporace s právní formou spolku,
mající povahu svazu právnických osob.

Článek 2 Účel Distriktu 2240
1.

Účelem Distriktu 2240 je průběžně řídit a koordinovat činnost Rotary klubů a Rotaract
klubů na území České republiky a Slovenské republiky, jejichž posláním je vykonávat
humanitární, charitativní a vzdělávací aktivity, označované jako rotariánská služba na
území České republiky a Slovenské republiky a zajišťovat vztahy těchto Rotary klubů
a Rotaract klubů k vedení Rotary International za účelem prosazování cílů celosvětové
organizace Rotary International při uskutečňování humanitárních a vzdělávacích
projektů, při podpoře péče o zdraví a sociálních potřeb, při zajišťování služby mládeži
zaměřené na rozšíření jejího vzdělání, znalostí a zkušeností kdekoli na světě a především
v oblastech, kde působí členské kluby Distriktu 2240, a to vše při respektování vysokých
etických zásad ve všech oblastech života vedoucích k napomáhání vzájemnému
porozumění mezi lidmi a míru ve světě.

2.

Distrikt 2240 je samostatnou složkou Rotary International, celosvětové asociace Rotary
klubů, se sídlem One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, Illinois 602013698, U.S.A. (dále také „RI“), a sdružuje Rotary kluby a Rotaract kluby v České republice
a Slovenské republice, které jsou založeny v každé z republik v souladu s jejich národním
právem a které jsou členy Rotary International. Distrikt 2240 spolupracuje s jinými Rotary
distrikty kdekoliv v zahraničí.

3.

Distrikt 2240 jako právnická osoba registrovaná v České republice a s působností ve
Slovenské republice přejímá povinnosti a práva stanovená Ústavou Rotary International
(Constitution of Rotary International) a Stanovami Rotary International (Bylaws of Rotary
International) v platném znění.

4.

Územní působnost Distriktu 2240 je vymezena rozhodnutím Rady ředitelů RI a zahrnuje
Českou republiku a Slovenskou republiku.

5.

Distrikt 2240 není zřízen za účelem podnikání. Vedlejší hospodářskou činnost Distrikt
2240 nevyvíjí.

6.

Distrikt 2240 se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek 3 Členství
1.

Distrikt 2240 má řádné a přidružené členy.

2.

Řádným členem Distriktu 2240 je každý Rotary klub v teritoriu Distriktu 2240 (čl. 2 odst.
4), který
a) je řádně zřízenou právnickou osobou v právní formě spolku v České republice nebo
v právní formě občanského sdružení ve Slovenské republice;
b) byl přijat rozhodnutím Rady ředitelů RI do společenství Rotary International s tím, že
vyjádřil souhlas se základními dokumenty RI tj. Ústavou RI a Stanovami RI;
c) vyjádřil souhlas se Stanovami Distriktu 2240 a zavázal se, že bude své klubové stanovy
trvale udržovat v souladu se základními dokumenty RI.

3.

Přidruženým členem Distriktu 2240 je každý Rotaract klub v teritoriu Distriktu 2240 (čl. 2
odst. 4), který
a) je řádně zřízenou právnickou osobou v právní formě spolku v České republice nebo
v právní formě občanského sdružení ve Slovenské republice;
b) byl přijat rozhodnutím Rady ředitelů RI do společenství Rotary International s tím, že
vyjádřil souhlas se základními dokumenty RI tj. Ústavou RI, Stanovami RI a zásadami
Rotaract programu jako aktivity RI;
c) vyjádřil souhlas se Stanovami Distriktu 2240 a zavázal se, že bude své klubové stanovy
trvale udržovat v souladu se základními dokumenty RI.

4.

Každý Rotary klub a Rotaract klub (dále jen „klub“) je evidován v seznamu členských klubů
Distriktu 2240, který o tom na požádání vydá klubu potvrzení. Seznam klubů vede
distriktní sekretář. Seznam klubů je zveřejněn na webové stránce Distriktu 2240.

5.

Klub má právo zejména:
a) podílet se prostřednictvím svých aktivních členů (fyzických osob) na činnosti
Distriktu 2240 v souladu s těmito Stanovami;
b) být informován o činnosti Distriktu 2240.

6.

Každý klub je povinen zejména:
a) dodržovat Ústavu RI, Stanovy RI a Stanovy Distriktu 2240,
b) aktivně se podílet na plnění cílů RI a Distriktu 2240.

7.

Rotary klub je povinen platit příspěvky RI a Distriktu 2240.

8.

K zániku členství dojde zrušením klubu, ukončením nebo změnou činnosti a účelu klubu,
odejmutím oprávnění k členství klubu v RI, vydaným Radou ředitelů RI, nebo vyloučením
klubu z Distriktu 2240 pro porušení povinností vůči Distriktu 2240. O vyloučení klubu
z členství v Distriktu 2240 rozhoduje distriktní guvernér. Klub má právo navrhnout, aby
rozhodnutí o vyloučení přezkoumala distriktní konference. V případě zániku členství
v Distriktu 2240 je klub povinen vypořádat všechny své závazky vůči Distriktu 2240, RI
a Nadaci Rotary a vrátit Radě ředitelů RI zapůjčené osvědčení o členství v RI
prostřednictvím guvernéra Distriktu 2240 nebo generálního sekretáře RI.

Článek 4 Orgány Distriktu 2240
1.

Orgány Distriktu 2240 jsou:
a) distriktní konference,
b) distriktní guvernér.

2.

Dalšími orgány jsou:
a) distriktní školící shromáždění,
b) zvolený distriktní guvernér,
c) poradní výbor,
d) guvernérská rada,
e) asistenti guvernéra,
f) distriktní sekretář,
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g)

výbory, komise a jiné orgány, uvedené v těchto Stanovách, nebo zřízené rozhodnutím
distriktního guvernéra.

Článek 5 Působnost orgánů Distriktu 2240
1.

Distriktní konference je nejvyšším orgánem Distriktu 2240. Je tvořena zástupci všech
Rotary klubů jako řádných členů Distriktu 2240. Každý Rotary klub má právo vyslat na
distriktní konferenci jednoho delegáta s právem hlasovat. Delegátem Rotary klubu na
distriktní konferenci je prezident klubu nebo jiný člen klubu, který může klub zastupovat
na základě písemné plné moci. Rotary klubu, jehož počet aktivních členů je vyšší než 37,
náleží jeden další hlas za každých dalších započatých 25 členů. Pro počet delegátů
oprávněných hlasovat je rozhodující počet aktivních členů Rotary klubu k 31. 12. nebo
30. 06. předcházejícímu konání distriktní konference. Účast dalších členů Rotary klubů
nebo Rotaract klubů, jakož i klubů v zakládání na distriktní konferenci bez hlasovacího
práva není omezena. Distriktní konference se koná jednou za rotariánský rok (období od
1. 7. běžného roku do 30. 6. následujícího kalendářního roku), obvykle k jeho závěru,
a svolává ji distriktní guvernér. Distriktní konference je usnášeníschopná, jsou-li přítomni
delegáti disponující většinou všech hlasů a rozhoduje prostou většinou hlasů.
a) Distriktní konference může být svolána v případě potřeby k mimořádnému zasedání
rozhodnutím distriktního guvernéra nebo na pokyn Rady ředitelů RI. Distriktní
guvernér je povinen svolat distriktní konferenci k projednání a rozhodnutí ve věci,
která náleží do její kompetence v případě, že o to požádá minimálně jedna třetina
Rotary klubů Distriktu 2240. V žádosti musí být navržen program jednání,
zdůvodnění žádosti a návrh usnesení. Program takto svolané mimořádné distriktní
konference nelze dodatečně ani v jejím průběhu měnit.
b) Mimořádná distriktní konference může přijímat rozhodnutí formou per rollam.
Návrh usnesení včetně souvisejících materiálů obdrží Rotary kluby písemně nebo
elektronickou poštou. V rámci určené lhůty se klub vyjádří písemně nebo
elektronickou poštou na uvedenou adresu způsobem, který jednoznačně identifikuje
hlasující klub a to, zda klub navržené rozhodnutí přijímá nebo nikoliv. Hlasující
Rotary kluby se považují za zúčastněné na mimořádné distriktní konferenci. Pro
přijetí rozhodnutí musí být odevzdána většina všech platných hlasů Rotary klubů
Distriktu 2240. Distriktní guvernér informuje do 10 dnů od uplynutí lhůty pro
vyjádření kluby o výsledcích hlasování formou zápisu o rozhodnutí přijatém per
rollam.
c) Distriktní konference zejména:
 potvrzuje nominaci aktivního člena členského Rotary klubu do funkce
nominovaného guvernéra – (District Governor-Nominee, dále také „DGN“),
který se může v souladu s ustanoveními Stanov RI ujmout funkce distriktního
guvernéra nejdříve za 24 měsíců, je-li následně zvolen Světovým kongresem
(International Convention) RI do funkce zvoleného guvernéra,
 potvrzuje volbu zvoleného distriktního guvernéra provedenou Světovým
kongresem (International Convention) do funkce guvernéra na funkční období
následujícího rotariánského roku,
 rozhoduje o změně stanov Distriktu 2240,
 schvaluje výši ročního příspěvku člena Rotary do rozpočtu Distriktu 2240
a rozpočet Distriktu 2240 na následující rotariánský rok předkládaný zvoleným
guvernérem prostřednictvím finančního výboru po projednání na distriktním
školicím shromáždění,
 schvaluje zprávu o hospodaření a roční účetní závěrku Distriktu 2240 za
předchozí rotariánský rok,
 volí delegáta Distriktu 2240 na Legislativní sněm Rotary International na základě
návrhu nominačního výboru; tato volba se koná v souladu se Stanovami RI
jednou za tři roky, vždy dva roky před konáním následujícího Legislativního
sněmu.
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d) O závěrech zasedání distriktní konference a přijatých rozhodnutích je pořízeno
usnesení, které podepíše distriktní guvernér a distriktní sekretář. Zápis o vyhlášení,
způsobu a výsledcích hlasování per rollam podepisuje distriktní guvernér a distriktní
sekretář.
2.

Distriktní guvernér (dále také „guvernér“ nebo „DG“) je individuálním statutárním
orgánem Distriktu 2240. Guvernéra volí na základě nominace schválené distriktní
konferencí Světový kongres (International Convention) RI v roce následujícím po
nominaci.
a) DG je činovníkem Rotary International, řídí činnost Distriktu 2240, reprezentuje jej
navenek zejména v jednáních s Rotary International, s Nadací Rotary a s jinými
distrikty RI, a zastupuje Distrikt 2240 ve všech právních vztazích s orgány České
republiky a Slovenské republiky, přičemž může tuto svou pravomoc delegovat na
příslušného pověřeného člena kteréhokoliv Rotary klubu v České republice nebo ve
Slovenské republice, pokud je to účelné a v zájmu Distriktu 2240.
b) Pro případ, že DG přestane být schopen vykonávat svou funkci, nastupuje na jeho
místo nominačním výborem vybraný viceguvernér (dále také „VDG“). Funkci
viceguvernéra může zastávat pouze některý z předchozích guvernérů (Past District
Governor, dále také „PDG“), který je aktivním členem některého Rotary klubu
Distriktu 2240 a který funkci přijme písemným prohlášením. Viceguvernéra jmenuje
do funkce DG, není-li to z objektivních důvodů možné, pak bezprostředně předchozí
guvernér (Immediate Past District Governor, dále také „IPDG“), který je aktivním
členem některého Rotary klubu Distriktu 2240. Distriktní sekretář je povinen oznámit
bezodkladně Radě ředitelů RI prostřednictvím Generálního sekretáře RI nebo
příslušné kanceláře RI výběr viceguvernéra k zastupování osoby zvolené pro výkon
funkce DG.
c) Nemůže-li viceguvernér funkci DG převzít, nebo nenajde-li se mezi předchozími
guvernéry nikdo, kdo je ochoten převzít funkci viceguvernéra k zastupování osoby ve
funkci guvernéra, určí osobu, zastupující guvernéra Prezident RI na základě
rozhodnutí Rady ředitelů RI.
d) Funkční období DG je jeden rotariánský rok.
e) Každá změna v osobě guvernéra jako statutárního orgánu Distriktu 22140 musí být
zapsána ve spolkovém rejstříku a oznámena bezodkladně všem členským klubům
Distriktu 2240 a orgánům RI.

3.

Distriktní školící shromáždění (dále také „DŠS“) se koná jednou za rotariánský rok,
zpravidla v období březen – květen a svolává ho DGE. DŠS slouží k přípravě vedoucích
činovníků klubů pro následující rotariánský rok. Distriktního školícího shromáždění se
účastní zvolení prezidenti klubů, kteří se mají ujmout své funkce v bezprostředně
následujícím rotariánském roce, a jiní činovníci klubů, pověření k naplňování vůdčích
úkolů v klubu. Pro přijímání rozhodnutí distriktním školícím shromážděním platí
ustanovení týkající se distriktní konference (odst. 1). DŠS zejména posuzuje návrh výše
příspěvku člena Rotary do distriktního rozpočtu, návrh rozpočtu na následující
rotariánský rok a seznamuje se s nominací na funkci guvernéra.

4.

Zvolený distriktní guvernér (District Governor Elect, dále také „DGE“) je aktivní člen
Rotary klubu Distriktu 2240, který se připravuje v souladu s ustanoveními RI na výkon
funkce distriktního guvernéra v roce předcházejícím převzetí funkce distriktního
guvernéra. Po předchozí nominaci potvrzené distriktní konferencí, provedené nejdříve 36
měsíců před očekávaným převzetím funkce guvernéra, se DGE ujímá funkce od počátku
rotariánského roku po jeho zvolení Světovým kongresem RI. Funkční období DGE je jeden
rotariánský rok.
a) DGE spolupracuje s DG, účastní se školicích aktivit pořádaných RI a připravuje
v součinnosti s DG přípravný seminář pro prezidenty, zvolené kluby pro následující
rotariánský rok (Presidents-elect Training Seminar – „PETS“), a distriktní školící
shromáždění k přípravě vedoucích činovníků klubů pro následující rotariánský rok.
S ohledem na své záměry ve funkci guvernéra DGE koordinuje přípravu rozpočtu
Distriktu 2240 pro příští rotariánský rok a spolu s návrhem na výši ročního příspěvku
člena Rotary do rozpočtu Distriktu 2240 je předkládá prostřednictvím finančního
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výboru k projednání na distriktním školícím shromáždění a ke schválení distriktní
konferenci.
b) DGE během výkonu funkce vybírá z řad aktivních členů Rotary klubů Distriktu 2240
asistenty guvernéra pro následující rotariánský rok a zajišťuje jejich přípravu na výkon
funkce.
c) Pro případ, že DGE přestane být schopen vykonávat svou funkci, nastupuje na jeho
místo nominačním výborem vybraný viceguvernér pro období, odpovídající
funkčnímu období DGE.
d) V situacích, kdy nelze ze závažných důvodů uplatnit výše uvedené postupy určující
činovníky distriktu, se uplatní pravidla Stanov RI a pravomoc Rady ředitelů RI nebo
Presidenta RI komunikovaná s Distriktem 2240 obvykle prostřednictvím generálního
sekretáře RI.
5.

Poradní výbor je poradní orgán DG. Z titulu funkce jsou vedle DG členy poradního
výboru IPDG, DGE, DGN, kteří jsou aktivními členy Rotary klubů Distriktu 2240. Poradní
výbor svolává podle potřeby a jeho jednání řídí DG. Poradní výbor se vyjadřuje k návrhům
všech vnitřních předpisů Distriktu 2240 a zabývá se dalšími podněty DG a klubů,
týkajícími se činnosti Distriktu 2240.

6.

Guvernérská rada je poradní orgán DG a tvoří ji členové poradního výboru a dále
všichni PDG, kteří jsou aktivními nebo čestnými členy Rotary klubu. Guvernérskou radu
svolává DG nejpozději do jednoho měsíce od konání Světového shromáždění RI
(International Assembly), jinak podle potřeby a vlastního uvážení. Guvernérská rada se
zabývá podněty guvernéra a klubů a projednává strategické záměry Distriktu 2240
v souladu s výsledky jednání Světového shromáždění RI.

7.

Asistenti distriktního guvernéra (dále také „ADG“) zprostředkují kontakty guvernéra
s Rotary kluby a s Rotaract kluby na území České republiky a Slovenské republiky
působícími v teritoriálních oblastech určených rozhodnutím DG, resp. DGE, a ve své
činnosti se řídí pokyny DG, resp. DGE, v souladu s pravidly RI. Asistenti distriktního
guvernéra jsou jmenováni guvernérem a zvoleným guvernérem vždy na období jednoho
rotariánského roku souběžného s výkonem funkce DG, resp. DGE. V souladu se
Stanovami RI může být funkce ADG vykonávána i několik po sobě následujících
rotariánských roků.

8.

Distriktní sekretář zodpovídá za správu Distriktu 2240. Ve své činnosti se řídí pokyny
DG, případně DGE, a v souladu s odpovědností těchto činovníků, v souladu s těmito
stanovami a pravidly RI organizuje činnost Distriktu 2240. Distriktní sekretář je
jmenován guvernérem vždy na období jednoho rotariánského roku s tím, že v souladu se
Stanovami RI může zastávat funkci několik po sobě následujících rotariánských roků.

9.

Nominační výbor tvoří pět posledních PDG, kteří jsou aktivními členy Rotary klubu.
Nominační výbor si zvolí svého předsedu na svém zasedání. Nominační výbor provádí
výběr kandidáta na volbu DGN a delegáta Distriktu 2240 na Legislativní sněm RI podle
pravidel RI. Náhradníky nominačního výboru jsou další předchozí PDG.

10. Finanční výbor zodpovídá za vedení účtů Distriktu 2240 a vykonává metodickou funkci
ve vztahu k Rotary klubům a Rotaract klubům na území České republiky a Slovenské
republiky v rozpočtových a finančních záležitostech. Členové finančního výboru a jeho
předseda jsou jmenováni guvernérem vždy na období jednoho rotariánského roku s tím,
že v souladu se Stanovami RI mohou zastávat funkci několik po sobě následujících
rotariánských roků.
11. Revizní komise přezkoumává zprávu o hospodaření Distriktu 2240 a účetní závěrku
dříve než jsou předloženy distriktní konferenci ke schválení. Revizní komise podává
zprávu o své činnosti distriktní konferenci. Revizní komise má nejméně 3 členy, které z řad
aktivních členů Rotary klubů jmenuje guvernér na období jednoho rotariánského roku.
Člen revizní komise nemůže být současně guvernérem, členem finančního výboru nebo
mít podpisové oprávnění k bankovním účtům Distriktu 2240.
12. Výbor pro Rotaract je tvořen rovným počtem členů Rotary klubů, v čele s Rotary
zástupcem pro Rotaract, jmenovaným distriktním guvernérem, a zástupci Rotaract klubů,
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v čele s distriktním Rotaract zástupcem (District Rotaract Representative, dále jen
„DRR“). DRR je volen Rotaract kluby na distriktním setkání Rotaract klubů na dobu
jednoho roku. Výbor pomáhá organizovat distriktní setkání Rotaract klubů, vzdělávání
jejich činovníků, organizaci nových Rotaract klubů, celodistriktní projekty, koordinuje
společné aktivity Rotaract klubů a napomáhá koordinaci aktivit Rotary klubů a Rotaract
klubů v rámci Distriktu 2240.
13. Ostatní výbory a komise Distriktu 2240 jsou zřizovány k zajištění jednotlivých
odborných činností Distriktu 2240 dle potřeby. V souladu s pravidly RI mají zpravidla
alespoň 3 členy, z nichž jeden vykonává funkci předsedy na základě rozhodnutí DG pro
dané období. Předseda svolává a řídí jednání výboru nebo komise. Tato jednání může
svolat rovněž DG, který je členem každého výboru nebo komise ex officio, případně jiný
činovník Distriktu 2240 k tomu pověřený DG. Výbory a komise se scházejí podle potřeby
a mohou přijímat rozhodnutí i per rollam. Přijímá-li se rozhodnutí, doporučení nebo
stanovisko, musí se hlasování účastnit většina všech členů tohoto orgánu. Rozhodnutí je
přijato, hlasuje-li pro něj většina těch členů tohoto orgánu, kteří se účastní hlasování per
rollam. Tatáž pravidla se uplatňují pro sestavování a rozhodování výborů a komisí
sestavených DGE pro příští rotariánský rok.

Článek 6 Způsob jednání Distriktu 2240
1.

Za Distrikt 2240 jedná a podepisuje DG samostatně. Výjimečně může za Distrikt 2240
jednat na základě udělené písemné plné moci časově a/nebo předmětem zastupování
určená osoba, označená DG jako zplnomocněný zástupce Distriktu 2240.

2.

Podepisování za Distrikt 2240 se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
Distriktu 2240 připojí svůj podpis DG nebo jiný písemnou plnou mocí DG pověřený
zástupce DG.

Článek 7 Spolupráce s Rotary International a kluby
1.

DG osobně, prostřednictvím ADG nebo jím pověřených zástupců, kterými mohou být
výlučně aktivní členové kteréhokoli členského Rotary klubu Distriktu 2240, úzce
spolupracuje s Rotary International při realizaci cílů této celosvětové organizace, zejména
při organizováni humanitárních, vzdělávacích aktivit, které se uskutečňují v rámci hranic
Distriktu 2240, nebo je i přesahují.

2.

V průběhu svého funkčního období jsou DG, DGE, ADG a podle potřeby i další činovníci
Distriktu 2240 v osobním a písemném styku s jednotlivými Rotary kluby i Rotaract kluby
a jsou jim nápomocni při rozvíjení jejich činností.

3.

DG průběžně písemně informuje kluby o činnost Distriktu 2240. DG informuje kluby na
distriktní konferenci o aktivitách, hospodaření a stavu majetku Distriktu 2240.

4.

Ve své činnosti se všechny orgány Distriktu 2240 řídí pravidly Rotary International,
kterými se rozumí zejména následující dokumenty v platném znění:
a) Ústava Rotary International (Constitution of the Rotary International),
b) Stanovy Rotary International (Bylaws of the Rotary International),
c) Standartní listina zásad Rotary klubů (Standard Constitution of Rotary Clubs)
a doporučené stanovy Rotary klubů (Recommended Bylaws of Rotary Clubs),
d) Příručka pracovních postupů Rotary International (Manual of Procedure),
e) Kodex rotariánských zásad (Rotary Code of Policies),
f) Pokyny a priority prezidenta Rotary International pro příslušný rotariánský rok.

5.

V případě, že by kterékoli ustanovení těchto Stanov nebylo v souladu s Ústavou RI,
Stanovami RI a dalšími dokumenty RI v jejich aktuálním platném znění, převažují vždy
platná ustanovení dokumentů Rotary International nad ustanoveními těchto Stanov.
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Článek 8 Hospodaření Distriktu 2240
1.

Distrikt 2240 je oprávněn nabývat finanční, movitý a nemovitý majetek a tento používat
výlučně ku prospěchu činnosti Distriktu 2240.

2.

Zdroji majetku jsou zejména:
a) členské příspěvky stanovené v souladu s těmito Stanovami; členské příspěvky jsou
odváděny na účty Distriktu 2240 v České republice a ve Slovenské republice
jednotlivými kluby za všechny jejich členy dvakrát ročně,
b) dary a příspěvky právnických osob a fyzických osob,
c) výnosy majetku Distriktu 2240,
d) příjmy z činnosti a poplatky za účast na programech, za něž Distrikt 2240 nese
odpovědnost.

3.

Účetním obdobím Distriktu 2240 je hospodářský rok shodný s rotariánským rokem, který
začíná dnem 1. 7. kalendářního roku a končí 30. 6. následujícího kalendářního roku.

4.

Za hospodaření Distriktu 2240 s péčí řádného hospodáře odpovídá DG. DG je povinen ve
lhůtě 3 měsíců po ukončení svého funkčního období zajistit zpracování zprávy
o hospodaření Distriktu 2240 za předchozí hospodářský rok, která zahrnuje roční účetní
závěrku, a předložit ji k přezkoumání revizní komisi.

5.

Zprávu o hospodaření Distriktu 2240 podle odst. 4 předkládá IPDG prostřednictvím
finančního výboru klubům na projednání před nejbližším DŠS a na schválení distriktní
konferenci.

6.

Pravidla hospodaření stanoví vnitřní předpisy Distriktu 2240. Obsah zprávy
o hospodaření Distriktu 2240 musí odpovídat platné legislativě ČR a pravidlům RI.

Článek 9 Zrušení a zánik Distriktu 2240
1.

Distrikt 2240 může být zrušen jako právnická osoba rozhodnutím DG, po posouzení
poradním výborem, vydaném poté, kdy se na zrušení Distriktu 2240 usnese současně
kvalifikovaná dvoutřetinová většina Rotary klubů a Rotaract klubů v každém ze států,
v nichž Distrikt 2240 teritoriálně působí. O zrušení Distriktu 2240 jako právnické osoby
může rozhodnout soud České republiky na základě důvodů uvedených v zákoně.

2.

O zrušení Distriktu 2240 jako samostatné složky Rotary International může rozhodnout
v souladu s Ústavou RI a Stanovami RI Rada ředitelů RI.

3.

O rozhodnutí o zrušení Distriktu 2240 na základě usnesení většiny klubů tvořících Distrikt
2240 nebo rozhodnutí soudu je DG povinen neprodleně informovat Radu ředitelů RI
a Presidenta RI prostřednictvím Generálního sekretáře RI.

4.

Stanovení teritoriálních hranic Distriktu 2240 a zařazení klubů do Distriktu 2240 je ve
výhradní pravomoci Rady ředitelů RI. Pokud Rada ředitelů RI rozhodne o vyčlenění klubu
z Distriktu 2240 nebo zařazení klubu do Distriktu 2240, rozhodne současně i o tom, do
kterého nebo z kterého jiného distriktu Rotary International přecházejí takové Rotary
kluby nebo zda zůstanou nebo byly nezařazeny.

5.

Po zrušení se provede likvidace Distriktu 2240. Likvidátor je jmenován v rozhodnutí
o zrušení Distriktu 2240, nestanoví-li rozhodnutí Rady ředitelů RI nebo soudu jinak.

6.

Likvidační zůstatek se převede na ten distrikt Rotary International, který na základě
rozhodnutí Rady ředitelů RI převezme úkol pověřený koordinací další činnosti určených
Rotary klubů na území České republiky nebo Slovenské republiky.

7.

Po ukončení likvidace vypracuje DG nebo jím pověřený jiný činovník Distriktu 2240
závěrečnou zprávu o činnosti Distriktu 2240 a o vypořádání jeho majetku. Tato zpráva
musí být neodkladně poskytnuta Radě ředitelů RI v anglickém překladu. Po vyřízení všech
náležitostí likvidace požadovaných zákonem a pravidly RI podá likvidátor soudu žádost
o výmaz Distriktu 2240 ze spolkového rejstříku.
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8.

Distrikt 2240 zaniká výmazem ze spolkového rejstříku vedeného soudem České republiky.

Článek 10 Závěrečná ustanovení
1.

Distrikt 2240 se ve své činnosti řídí zákony České republiky, dbá zákonů Slovenské
republiky a ustanovení Ústavy RI, Stanov RI a rozhodnutí Rady ředitelů RI.

2.

Distrikt 2240 vydává vnitřní předpisy. Po projednání v poradním výboru nabývají
platnosti podpisem guvernéra a účinnosti stanoveným dnem, nejdříve dnem uveřejnění
na webových stránkách Distriktu 2240.

3.

Distrikt 2240 může zřídit stálý sekretariát vedený distriktním sekretářem, jehož sídlo je
zároveň sídlem Distriktu 2240.

4.

Distrikt 2240 registruje každou změnu sídla a statutárního orgánu bezodkladně v rejstříku
spolků a zakládá změny stanov do sbírky listin. Usnesení distriktního školícího
shromáždění a distriktní konference uveřejňuje Distrikt 2240 na svých webových
stránkách.

5.

Tyto Stanovy jsou úplným zněním stanov Distriktu 2240, schváleným distriktní
konferencí dne 19. 5. 2018. Tímto se ruší a plně nahrazuje dosavadní znění stanov.

Tále, 19. 05. 2018

............................................................................
Július Tomka
guvernér RI Distriktu 2240
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