STATUT
SDRUŽENÍ VETERÁNŮ
ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU

Novelizovaný 18. 12. 2001

Čl. I
Název, charakteristika, sídlo organizace
1. SDRUŽENÍ VETERÁNŮ ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU (dále SV) je občanským
sdružením sdružujícím atlety veterány, kteří mají zájem o závodní, organizátorskou,
případně další činnost v oblasti atletiky a kteří dosáhli veteránského věku.
2. SV se ustavuje v úzké spolupráci s Českým atletickým svazem (dále ČAS).
3. Činnost SV se bude rozvíjet v souladu s tímto STATUTEM, Stanovami ČAS, Stanovami
a směrnicemi Evropské veteránské asociace (dále EVAA) a Světové veteránské asociace
Masters (dále WMA).
4. Sídlem SV je Praha 6 – Strahov, Atletická 100/2, PSČ 160 17.
Čl. II
Poslání a cíle organizace
1. SV je neziskovou organizací.
2. Posláním SV je organizačně zajišťovat atletické soutěžní vyžití svých členů v ČR i
v zahraničí, informovat je o atletickém veteránském hnutí doma i ve světě a vést je
k pravidelné atletické činnosti i ve veteránském věku.
3. Cílem SV je zapojení co největšího počtu atletů do závodní aktivity, motivovat je ke
kvalitní výkonnosti a zajišťovat českou reprezentaci na veteránských soutěží v Evropě a
ve světě.
4. SV spolupracuje s oddíly atletiky v rámci ČAS i jiných organizací provozujících atletiku.
5. SV reprezentuje veterány ČR v rámci EVAA a WMA.
6. SV chrání práva a zájmy svých členů souvisejících s činností SV.
Čl. III
Organizační uspořádání
1. Nejvyšším orgánem SV je představenstvo. Volí je členové SV korespondenční formou na
čtyřleté funkční období.
2. Představenstvo je výkonným orgánem SV, který řídí jeho činnost v průběhu svého
funkčního období. Skládá se z devíti členů. Svolává je předseda SV zpravidla 4 – 6x
ročně.

3. Představenstvo
- organizuje volby kandidátů do představenstva korespondenční formou s oslovením
všech svých členů
- rozhoduje o změnách STATUTU po souhlase dvoutřetinové většiny volících členů
- volí předsedu SV
- stanovuje výši ročních členských příspěvků
- zpracovává rozpočet SV na běžný rok a dbá na hospodárné čerpání finančních
prostředků
- vydává operativní pokyny a informace členům SV včetně písemných materiálů a zpráv
zpracovávaných v periodickém zpravodaji Veteránská atletika (dále VA)
- zajišťuje pořádání veteránských MČR na dráze, v hale a v disciplínách mimo dráhu
- ve smyslu pravidel EVAA, WMA zprostředkovává svým členům přihlášení na ME a
MS pořádaných těmito vrcholnými veteránskými asociacemi
- k důležitým rozhodnutím může přizvat zástupce regionů, pořadatele veteránských
závodů, případně kooptovat do předsednictva další členy s platností do nejbližších
voleb.
4. Jednání představenstva řídí předseda SV. Představenstvo je oprávněno přijímat rozhodnutí
při nadpoloviční účasti svých členů. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny přítomných. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy SV.
5. SV zastupuje předseda, případně další člen představenstva na základě zmocnění.
6. Funkce členů představenstva zaniká
- uplynutím funkčního období
- odvoláním z funkce
- zánikem členství ve SV.
Čl. IV
Členství, práva a povinnosti členů
1. Členství ve SV je dobrovolné. Členem se může stát každý atlet ČR, který dosáhl
veteránského věku, má zájem podílet se na činnosti SV a dodržovat zásady tohoto
STATUTU.
2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky doručené představenstvu a uhražení
členských příspěvků.
3. Člen má právo
- podílet se na činnosti SV a účastnit se akcí SV
- ucházet se o kandidaturu do představenstva
- volit a být volen do představenstva
- dostávat bezplatně zpravodaj Veteránská atletika a další informační či propagační
materiály SV
- startovat na ME a MS pořádaných EVAA a WMA.

4. Člen SV je povinen
- platit stanovené členské příspěvky
- dodržovat zásady tohoto STATUTU a respektovat rozhodnutí přijatá představenstvem
5. Členství ve SV zaniká
- nezaplacením členského příspěvku na běžný rok
- vystoupením
- zrušením
6. Člen může na základě svého rozhodnutí kdykoliv ze SV vystoupit.
7. Dopustí-li se člen takového jednání, které je neslučitelné s členstvím ve SV, má
představenstvo právo rozhodnout o zrušení jeho členství. Toto rozhodnutí musí být
členu doručeno písemně.
Čl. V
Hospodaření SV
1.

Hospodaření SV se řídí rozpočtem sestaveným představenstvem na běžný rok

2.

Finanční prostředky v rámci tohoto rozpočtu získává představenstvo z členských
příspěvků, dotací ČAS, případně sponzorských příspěvků fyzických a právnických
osob.

3.

Finančními prostředky může disponovat předseda a pověřený člen představenstva.

Za Sdružení veteránů ČAS členové představenstva:

PhDr. Miloslava Ročňáková
RČ 455228/438
Spojovací 397, 25245 Zvole

Josef Neček
RČ 271104/081
Matějkova 3, 19000 Praha 9

Ing. Karel Matzner, předseda SV
RČ 290316/103
Spojovací 397, 252 45 Zvole

Ministerstvo vnitra ČR
Úsek sdružování
112 20 Praha 1
U Obecního domu č.3
K č.j. : VS 106/SDR/1-2002
Mgr. Z. Chromcová
Praha, 25. 1. 2002-01-27
Věc: Úpravy stanov podle připomínek uvedených ve Vašem dopise z 16. 1. 2002
V příloze Vám předkládáme STATUT Sdružení veteránů ČAS dopracovaný podle Vašich
připomínek.
Naše podání ze dne 3. 1. 2002 pokládejte, prosím, za žádost o registraci.

S pozdravem

Ing. Karel Matzner
předseda SV ČAS

