
1 

 

NÁVRH NOVÝCH STANOV 

ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 
 

 

PREAMBULE 

 

Český atletický svaz je na území České republiky pokračovatelem České atletické amatérské 

unie ustavené dne 8. května 1897. Na základě uznání Mezinárodní asociace atletických 

federací je Český atletický svaz jediným subjektem oprávněným řídit atletické hnutí v České 

republice v souladu s právním řádem České republiky a těmito Stanovami, které jsou  

v úplném znění uloženy v sídle Českého atletického svazu. 

 

ČÁST PRVNÍ 

Český atletický svaz a jeho členové 

 

Článek I 

Základní ustanovení 

 

(1) Český atletický svaz (dále jen „ČAS“) je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Název spolku zní: Český atletický svaz. 

(3) Sídlem ČAS je Praha. 

(4) ČAS je dobrovolným, veřejně prospěšným, samosprávným spolkem sdružujícím atletické 

kluby a atletické oddíly (dále jen „členové ČAS“) působící na území České republiky (dále 

jen „ČR“) na základě společného zájmu, poslání a cílů. 

(5) ČAS vyvíjí veřejně prospěšnou činnost ve prospěch atletiky a sportu. 

(6) ČAS je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

(7) ČAS je členem Mezinárodní asociace atletických federací (dále jen „IAAF“) a jejím 

prostřednictvím členem kontinentální Evropské atletické asociace (dále jen „EAA“). ČAS 

uznává, přijímá, aplikuje a trvale dodržuje ve svých platných Stanovách řády a pravidla IAAF 

a EAA a jejich budoucí dodatky. To se týká především antidopingových pravidel, vztahů  

s oprávněnými zástupci registrovaných sportovců a řešení sporů. Každý občan ČR zvolený do 

rady IAAF nebo rady EAA se po dobu svého funkčního období automaticky stává členem 

Výboru ČAS. 

 

Článek II 

Poslání ČAS, hlavní a vedlejší činnost ČAS 

 

(1) Posláním a hlavní činností ČAS je: 

a) organizování atletiky a atletických soutěží na území ČR, vytváření podmínek pro činnost  

a rozvoj atletiky v ČR, 

b) reprezentace ČR v mezinárodních soutěžích a zastupování zájmů české atletiky  

v mezinárodních sportovních organizacích, 

c) zastupování a prosazování zájmů české atletiky před státními orgány ČR, před orgány 

územní samosprávy a v Českém olympijském výboru (dále jen „ČOV“) či obdobných 

organizacích sdružujících jednotlivá sportovní odvětví v ČR. 
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(2) K dosažení výše uvedeného poslání a hlavní činnosti ČAS zejména: 

a) svolává a ustavuje své orgány v souladu s těmito Stanovami, 

b) vytváří organizační, ekonomické a materiální podmínky pro činnost svých členů, svých 

orgánů a své členské základny, 

c) vydává vnitřní předpisy v souladu s těmito Stanovami, 

d) dbá na dodržování pravidel atletiky, 

e) plní úkoly uložené mu jako národní organizaci atletiky ze strany mezinárodních 

sportovních organizací, 

f) umožňuje provádění soutěžních a mimosoutěžních dopingových kontrol a zprávu o těchto 

kontrolách každoročně předkládá IAAF, 

g) souhlasí s tím, že IAAF může provádět dopingové kontroly při mistrovských soutěžích 

ČAS a mimosoutěžní dopingové kontroly registrovaných sportovců, 

h) stanoví jako podmínku účasti v soutěžích konaných či organizovaných v rámci ČAS 

souhlas registrovaného sportovce podrobit se jakékoliv soutěžní nebo mimosoutěžní 

dopingové kontrole prováděné ČAS nebo kterýmkoliv orgánem oprávněným ke kontrolám 

podle antidopingových pravidel, 

i) zajišťuje v oblasti atletiky vzdělávání, školení a semináře pro své členy. 

(3) ČAS může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné 

výdělečné činnosti nebo účastí v obchodních korporacích, je-li její účel v podpoře hlavní 

činnosti nebo hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činností ČAS lze použít pouze 

pro spolkovou činnost, včetně správy ČAS. 

 

Článek III 

Členství 

 

(1) Členové ČAS jsou sdruženi v ČAS na základě vlastní svobodné vůle, dobrovolně a za 

podmínek daných těmito Stanovami. Na členství v ČAS není právní nárok. 

(2) Členem ČAS se může stát: 

a) atletický klub, kterým je korporace jako právnická osoba vytvořená společenstvím 

fyzických osob sdružených k účasti v atletických soutěžích a k činnosti v atletickém hnutí, 

b) atletický oddíl, kterým je společenství fyzických osob sdružených k účasti v atletických 

soutěžích a k činnosti v atletickém hnutí pod společným označením jako organizačně 

oddělená část korporace. 

(3) Atletické kluby jsou samostatné právní subjekty, které svoji činnost provozují samostatně  

a nesou za ni plnou a výlučnou odpovědnost. Atletické oddíly provozují svoji činnost jménem 

korporace, jejíž jsou součástí, a na její odpovědnost. 

(4) Členství v ČAS vzniká rozhodnutím Předsednictva ČAS o přijetí podané přihlášky 

uchazeče podepsané k tomu oprávněnými osobami. K přihlášce musí být vždy připojen jeden 

výtisk zakladatelského právního jednání, například stanov. V přihlášce uchazeč uvede,  

do územní působnosti kterého krajského atletického svazu podle článku XV (dále jen „KAS“) 

se přihlašuje. Dojde-li v průběhu členství v ČAS ke změnám skutečností předkládaných podle 

předchozích ustanovení, oznámí člen ČAS tyto změny do 30 dnů sekretariátu ČAS a doloží je 

stejným způsobem jako při podání přihlášky. 

(5) Fyzické osoby - jednotlivci jsou činní v rámci ČAS zejména prostřednictvím svého 

členství v atletických klubech a atletických oddílech, které jsou členy ČAS. 

(6) Fyzické osoby - jednotlivci, kteří nejsou činní způsobem podle odstavce 5, mohou být 

činní v rámci ČAS: 

a) na základě dohody uzavřené s ČAS, 

b) účastí na členství v atletickém kroužku zřízeném podle vnitřního předpisu. 



3 

 

(7) Podmínkou pro činnost fyzické osoby - jednotlivce je prohlášení, ve kterém se zavazuje 

dodržovat tyto Stanovy. 

(8) Členskou základnou ČAS se pro účely těchto Stanov a činnosti ČAS rozumí fyzické osoby 

uvedené v ustanoveních odstavců 5 a 6 a fyzické osoby sdružené k účasti v atletických 

soutěžích a k činnosti v atletickém hnutí v rámci atletických klubů a atletických oddílů ve 

smyslu odstavce 2. 

(9) Předsednictvo ČAS vede seznam členů ČAS, ve kterém provádí zápisy a výmazy  

v souvislosti se vznikem a zánikem členství v ČAS či v souvislosti se změnou zapisovaných 

údajů. 

V seznamu členů ČAS se u každého člena ČAS uvádějí alespoň následující údaje: 

Název 

Sídlo 

IČ 

KAS 

Telefon 

E-mail 

Bankovní spojení 

Jméno, příjmení a kontaktní údaje osoby/osob zastupující/zastupujících člena ČAS  

a v případě atletického oddílu i jméno, příjmení a kontaktní údaje osoby/osob 

zastupující/zastupujících korporaci, jejíž organizačně oddělenou částí je atletický oddíl 

Údaje o užívaném sportovišti 

Klubové/oddílové oblečení 

Souhlas se shromažďováním osobních údajů uvedených osob 

Seznam členů ČAS je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Konkrétní způsob evidence členů ČAS, placení členských příspěvků, náležitosti přihlášky  

a doplnění údajů v evidenci dosavadních členů ČAS stanoví Předsednictvo ČAS vnitřním 

předpisem. 

(10) Členové ČAS mají právo: 

a) účastnit se činnosti ČAS, 

b) účastnit se soutěží řízených ČAS a KAS, 

c) účastnit se prostřednictvím svých delegátů Valných hromad KAS, 

d) navrhovat své zástupce do orgánů ČAS a KAS, 

e) obracet se k orgánům ČAS a KAS s návrhy, námitkami a dotazy, 

f) podílet se za stanovených podmínek na finančních prostředcích určených v rozpočtu ČAS 

nebo v rozpočtu KAS na činnost členů ČAS. 

(11) Členové ČAS jsou povinni: 

a) platit členské příspěvky ve výši a v termínech daných usnesením Výboru ČAS, 

b) vést evidenci své členské základny obsahující u každé fyzické osoby - jednotlivce alespoň 

následující údaje: 

Jméno 

Příjmení 

Datum narození 

Rodné číslo 

Pohlaví 

Státní příslušnost 

Adresa 

Telefon 

E-mail 
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Telefon zákonného zástupce (v případě nezletilosti) 

E-mail zákonného zástupce (v případě nezletilosti) 

a předložit ji každoročně sekretariátu ČAS v termínu daném vnitřním předpisem, 

c) řídit se při své činnosti těmito Stanovami, pravidly atletiky, vnitřními předpisy, 

rozhodnutími orgánů ČAS a KAS, 

d) chránit symboly ČAS, 

e) oznámit bez odkladu změnu údajů uvedených v odstavci 9, 

f) uzavřít s ČAS smlouvu o společném zpracování osobních údajů, jejíž znění určí 

Předsednictvo ČAS svým rozhodnutím, 

g) plnit při shromažďování osobních údajů svých členů informační povinnost vůči subjektům 

údajů, jejichž osobní údaje zpracovává společně s ČAS, podle čl. 13 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  

o ochraně osobních údajů), a zajistit předání těchto osobních údajů ČAS. 

(12) Čestné členství v ČAS vzniká na základě rozhodnutí Výboru ČAS. 

(13) Členství v ČAS zaniká: 

a) zánikem ČAS s likvidací, 

b) zánikem nebo ukončením činnosti člena ČAS, 

c) vystoupením člena ČAS z ČAS, 

d) vyloučením člena ČAS z ČAS na základě rozhodnutí Předsednictva ČAS. 

(14) Předsednictvo ČAS může rozhodnout o vyloučení člena ČAS z ČAS jen v těch 

případech, kdy člen ČAS neplní své povinnosti uložené mu odstavcem 11 nebo v případě, že 

svým jednáním poškozuje zájmy ČAS. Předsednictvo ČAS může v těchto případech také 

rozhodnout o pozastavení členství, a to do doby, než člen ČAS své povinnosti splní anebo do 

doby vydání rozhodnutí o vyloučení člena ČAS z ČAS. Člen ČAS, jemuž je členství 

pozastaveno, nemůže vykonávat práva člena ČAS uvedená v odstavci 10. 

(15) Sekretariát ČAS seznámí příslušný KAS s údaji o novém členu ČAS bezprostředně poté, 

co Předsednictvo ČAS rozhodne o přijetí podané přihlášky uchazeče. 

(16) V souvislosti s výkonem práv a povinností člena ČAS je členům ČAS doručováno buď 

elektronicky na e-mailovou adresu vedenou v seznamu členů ČAS podle odstavce 9 anebo na 

adresu jejich sídla. 

(17) Při výkonu práv a povinností člena ČAS zastupuje člena ČAS kterákoliv z osob vedená  

v seznamu členů ČAS podle odstavce 9. 

 

Článek IV 

Přezkoumávání reklamních smluv 

a činnost oprávněných zástupců registrovaných sportovců 

 

(1) ČAS může přezkoumávat reklamní smlouvy uzavřené členy ČAS či jednotlivými 

registrovanými sportovci. 

(2) ČAS dohlíží na činnost oprávněných zástupců registrovaných sportovců. Oprávněný 

zástupce může zastupovat registrovaného sportovce jen na základě písemné smlouvy  

a se souhlasem ČAS. ČAS udělí souhlas jen tehdy, bude-li smlouva v souladu  

s Pokyny IAAF pro řízení činnosti oprávněných zástupců registrovaných sportovců. 
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Článek V 

Symboly ČAS 

 

(1) Symboly ČAS jsou znak ČAS a vlajka ČAS. Symboly ČAS jsou registrovány jako 

ochranná známka. 

(2) Znak ČAS má podobu červeno bílo modrého obdélníku s oblými rohy. Uvnitř obdélníku, 

na levé straně je vyobrazen lev, na pravé straně pak nápis: Český atletický svaz. 

(3) Vlajka ČAS je červeno bílo modrý obdélník. Uvnitř obdélníku, na levé straně, je 

vyobrazen lev, na pravé straně pak nápis: Český atletický svaz. 

(4) Symboly ČAS požívají ochrany všech členů a orgánů ČAS. 

(5) Podmínky používání symbolů ČAS stanoví Předsednictvo ČAS vnitřním předpisem. 

(6) Vyobrazení symbolů ČAS je obsahem přílohy č. 1, která je nedílnou součástí těchto 

Stanov. Poměrové rozměry a přesné označení barev symbolů ČAS upraví vnitřní předpis 

vydaný podle odstavce 5. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Orgány ČAS 

 

Článek VI 

Valná hromada ČAS 

 

(1)Valná hromada ČAS je nejvyšším orgánem ČAS. 

(2) Působnost Valné hromady ČAS plní shromáždění delegátů, kteří jediní mají právo 

hlasovat. 

(3) Valné hromady ČAS se jako delegáti účastní delegáti zvolení Valnými hromadami KAS  

a delegáti vyslaní členy ČAS. 

(4) Na každých 200 sportovců registrovaných v členech ČAS majících sídlo v územní 

působnosti jednotlivých KAS (dále jen „člen KAS“) k 1. lednu roku, v němž se Valná 

hromada ČAS koná, připadá jeden mandát delegáta. Určený počet mandátů se v rámci KAS 

přidělí takto: 

a) člen KAS s více než 200 registrovanými sportovci vysílá na Valnou hromadu ČAS jednoho 

delegáta, 

b) zbývající delegáty zvolí Valná hromada KAS. Valná hromada KAS vždy volí bez ohledu 

na předcházející ustanovení alespoň 4 delegáty. 

(5) Zasedání Valné hromady ČAS svolává Předsednictvo ČAS jedenkrát za dva roky. 

(6) Zasedání Valné hromady ČAS svolá Předsednictvo ČAS také z podnětu alespoň třetiny 

členů ČAS nebo z podnětu Dozorčí rady ČAS. Nesvolá-li Předsednictvo ČAS zasedání Valné 

hromady ČAS do 30 dnů od doručení řádného podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat 

zasedání Valné hromady ČAS sám. 

(7) Valné hromady ČAS se dále účastní s hlasem poradním, nejsou-li řádně zvolenými 

delegáty: 

a) členové Výboru ČAS, 

b) členové Dozorčí rady ČAS, 

c) předseda Arbitrážní rady ČAS, 

d) předseda Disciplinární komise ČAS, 

e) čestní členové ČAS, 

f) zástupci zájmových spolků, 

g) osoby kandidující na Valné hromadě ČAS ve volbách do orgánů ČAS, 

h) pozvaní hosté. 
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(8) Valné hromadě ČAS, kromě věcí, které si vyhradí, přísluší zejména: 

a) rozhodnutí o vzniku a zániku ČAS s likvidací a o jeho přeměně, 

b) rozhodnutí o změně názvu ČAS, 

c) rozhodnutí o podobě symbolů ČAS, 

d) schválení Stanov ČAS, jejich změn a doplňků, 

e) rozhodnutí o vstupu nebo ukončení členství ČAS v IAAF, EAA, ČOV, České unii sportu 

(dále jen „ČUS“) a v dalších organizacích a institucích působících na území ČR, 

f) volby a odvolávání předsedy ČAS, místopředsedů ČAS, dalších volených členů 

Předsednictva ČAS, předsedy Dozorčí rady ČAS, 7 členů Dozorčí rady ČAS a 4 členů 

Arbitrážní rady ČAS, 

g) schválení koncepce ČAS, 

h) rozhodnutí o počtu místopředsedů ČAS, 

i) projednání zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS a zprávy o činnosti Arbitrážní 

rady ČAS za období od posledního zasedání Valné hromady ČAS, 

j) rozhodnutí o ustavení odborných komisí ČAS, v jejichž čele budou členové Předsednictva 

ČAS, 

k) jmenování likvidátora při zániku ČAS, 

l) rozhodování o dalších otázkách vyplývajících z těchto Stanov a otázkách, které si Valná 

hromada ČAS vyhradí k rozhodování, pokud nejsou svěřeny jiným orgánům ČAS. 

(9) K volbě do orgánů ČAS je vždy nutný souhlas navrženého. Není-li navržený kandidát 

přítomen volbě, musí být souhlas písemný. 

(10) Každý delegát má jeden hlas, hlasy všech delegátů mají stejnou váhu. Valná hromada 

ČAS je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny zvolených delegátů. 

(11) Usnesení Valné hromady ČAS je platné a pro všechny členy ČAS závazné v případě,  

že pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů, pokud tyto Stanovy 

neurčují jinak. 

(12) Valná hromada ČAS se řídí jednacím řádem a volebním řádem, které sama schvaluje. 

(13) Pozvánka na Valnou hromadu ČAS spolu s určením času a místa konání a pořadu 

zasedání musí být rozeslána delegátům nejméně třicet pět dní před jejím konáním. Místo a čas 

zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost delegátů se ho účastnit. Již svolané 

zasedání Valné hromady ČAS lze odvolat nebo odložit. 

 

Článek VII 

Výbor ČAS 

 

(1) Výbor ČAS se skládá z členů Předsednictva ČAS, předsedů KAS a členů Rady IAAF 

nebo Rady EAA podle článku I odstavce 7 těchto Stanov. 

(2) Předseda KAS může pověřit jiného člena Výboru KAS, aby jej na schůzi Výboru ČAS 

zastupoval, a uvědomí o tom ředitele ČAS. 

(3) Do působnosti Výboru ČAS náleží: 

a) na období do zvolení nového člena Předsednictva ČAS Valnou hromadou ČAS zvolit 

náhradního člena Předsednictva ČAS, 

b) na období do zvolení nového člena nebo předsedy Dozorčí rady ČAS a člena Arbitrážní 

rady ČAS Valnou hromadou ČAS zvolit náhradního člena nebo předsedu Dozorčí rady ČAS 

nebo náhradního člena Arbitrážní rady ČAS, 

c) schválení výroční zprávy ČAS, 

d) schválení výsledku hospodaření ČAS a účetní závěrky ČAS, 

e) schválení rozpočtu ČAS, 

f) rozhodování o výši a termínu splatnosti členských příspěvků, 
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g) schválení struktury soutěží organizovaných v rámci ČAS, 

h) rozhodnutí o jmenování těch jednotlivců, kteří se svojí činností zvláště zasloužili o českou 

atletiku, čestnými členy ČAS. 

(4) Výbor ČAS je oprávněn rozhodovat i v dalších záležitostech, na nichž se usnese, pokud 

nejde o věci těmito Stanovami nebo rozhodnutím Valné hromady ČAS vyhrazené Valné 

hromadě ČAS nebo těmito Stanovami vyhrazené Předsednictvu ČAS. 

(5) Výbor ČAS zasedá alespoň dvakrát ročně, na jaře a na podzim. 

(6) Výbor ČAS je usnášeníschopný, byl-li písemně svolán a jsou-li přítomny alespoň tři 

pětiny jeho členů. 

(7) Usnesení Výbor ČAS přijímá většinou hlasů přítomných členů Výboru ČAS. 

(8) Jednání Výboru ČAS řídí předseda ČAS nebo z jeho pověření místopředseda ČAS anebo 

ředitel ČAS. 

(9) Podrobnosti o svém jednání upraví Výbor ČAS v jednacím řádu, který sám schvaluje. 

(10) Jednání Výboru ČAS se může účastnit předseda Dozorčí rady ČAS a další osoby,  

a to na pozvání Předsednictva ČAS nebo předsedy ČAS. 

 

Článek VIII 

Předsednictvo ČAS 

 

(1) Předsednictvo ČAS je statutárním orgánem ČAS. 

(2) Předsednictvo ČAS má 11 členů. 

(3) Předsednictvo ČAS řídí činnost ČAS v období mezi zasedáními Valné hromady ČAS  

a Výboru ČAS. 

(4) Předsednictvo ČAS jako celek je ze své činnosti odpovědné Valné hromadě ČAS. To platí 

obdobně pro jednotlivé členy Předsednictva ČAS z výkonu jejich funkcí. 

(5) Členy Předsednictva ČAS jsou předseda ČAS, místopředsedové ČAS, další volení 

předsedové odborných komisí ČAS, ředitel ČAS a šéftrenér ČAS. 

(6) Předsednictvo ČAS je voleno na období, které nesmí být delší 60 měsíců. 

(7) Mandát člena Předsednictva ČAS vzniká zvolením nebo jmenováním (ředitel ČAS  

a šéftrenér ČAS) a zaniká uplynutím volebního období, vzdáním se mandátu, odstoupením 

Předsednictva ČAS jako celku, vysloví-li s tím souhlas všichni zvolení členové Předsednictva 

ČAS, nebo odvoláním člena. 

(8) Každý člen Předsednictva ČAS je oprávněn vystupovat jménem ČAS navenek samostatně.  

K zastupování ČAS je oprávněn předseda ČAS anebo ředitel ČAS. Šéftrenér ČAS je 

oprávněn zastupovat ČAS v mezích jeho působnosti. Ostatní členové Předsednictva ČAS jsou 

oprávněni zastupovat ČAS na základě zmocnění podepsaného předsedou ČAS nebo ředitelem 

ČAS. Předseda ČAS anebo ředitel ČAS jsou rovněž oprávněni pověřit jiné osoby  

k zastupování ČAS. 

(9) Předsednictvu ČAS přísluší mimo dalších pravomocí určených těmito Stanovami: 

a) ustavovat odborné komise ČAS, jmenovat jejich předsedy a členy; právo Valné hromady 

ČAS ustavovat odborné komise ČAS a volit jejich předsedy tím není dotčeno, 

b) vydávání vnitřních předpisů, 

c) připravit návrh výroční zprávy ČAS, 

d) plnit úlohu zřizovatele KAS, 

e) stanovit podmínky členství v ČAS, 

f) pro zajištění svých úkolů v jednotlivých případech ustavit pracovní skupiny, jmenovat 

jejich vedoucí a vymezit obsah jejich činnosti, 
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g) zajišťovat součinnost se zájmovými spolky podle článku XIX v zájmu rozvoje atletiky  

v ČR a s přihlédnutím k postupům uplatňovaným IAAF a EAA, 

h) jmenovat 3 členy Arbitrážní rady ČAS, 

i) vyslovit souhlas se zřízením atletického kroužku. 

(10) Předsednictvo ČAS se schází ke svým zasedáním zpravidla jednou měsíčně. Při svých 

zasedáních se řídí jednacím řádem, který samo schvaluje. 

(11) Jednání a činnost Předsednictva ČAS řídí předseda ČAS nebo z jeho pověření 

místopředseda ČAS anebo ředitel ČAS. 

(12) Rozhodnutí Předsednictva ČAS jsou uveřejňována v zápisech z jeho zasedání. 

(13) Předsednictvo ČAS může delegovat své rozhodovací pravomoci na příslušnou odbornou 

komisi ČAS. Tato delegace musí být provedena v rámci platného vnitřního předpisu, nesmí se 

však jednat o rozhodovací pravomoc, která je těmito Stanovami vyhrazena jiným orgánům  

ČAS. 

 

Článek IX 

Předseda ČAS 

 

(1) Předseda ČAS po projednání v Předsednictvu ČAS jmenuje ředitele ČAS a šéftrenéra 

ČAS a řídí jejich činnost. 

(2) Předseda ČAS na návrh ředitele ČAS rozhoduje o pracovním zařazení a kompetencích 

zaměstnanců sekretariátu ČAS. 

 

Článek X 

Dozorčí rada ČAS 

 

(1) Dozorčí rada ČAS je kontrolním orgánem ČAS. 

(2) Dozorčí rada ČAS je složena z předsedy a 7 členů Dozorčí rady ČAS volených Valnou 

hromadou ČAS. 

(3) Činnost Dozorčí rady ČAS je řízena předsedou Dozorčí rady ČAS, kterého volí  

a odvolává Valná hromada ČAS. Členové Dozorčí rady ČAS volí ze svého středu 

místopředsedu Dozorčí rady ČAS, který je oprávněn zastupovat předsedu Dozorčí rady ČAS. 

(4) S funkcí člena Dozorčí rady ČAS je neslučitelný výkon funkce člena Předsednictva ČAS  

a Arbitrážní rady ČAS, výkon funkce předsedy KAS a pracovní poměr s ČAS. 

(5) Dozorčí rada ČAS zejména dohlíží: 

a) na dodržování těchto Stanov a na hospodaření ČAS, 

b) na plnění usnesení Valné hromady ČAS a Výboru ČAS, 

c) na činnost Předsednictva ČAS, jeho členů a odborných komisí ČAS, 

d) na činnost KAS. 

(6) Dozorčí rada ČAS se při své činnosti řídí statutem schváleným Valnou hromadou ČAS. 

Tento statut nesmí být v rozporu s těmito Stanovami. 

(7) Dozorčí rada ČAS předkládá Valné hromadě ČAS zprávu o své kontrolní činnosti za 

období od posledního zasedání Valné hromady ČAS. 

(8) Členové Dozorčí rady ČAS mají právo kdykoliv vystoupit v diskusi na Valné hromadě 

ČAS. 

(9) Předseda Dozorčí rady ČAS má právo účasti na zasedáních Předsednictva ČAS a schůzích 

Výboru ČAS. Určení členové Dozorčí rady ČAS mají právo účasti na schůzích odborných 

komisí ČAS. 

(10) Dozorčí rada ČAS je volena na období, které nesmí být delší 60 měsíců. 
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(11) Mandát člena Dozorčí rady ČAS vzniká zvolením a zaniká uplynutím volebního období, 

vzdáním se mandátu, odstoupením Dozorčí rady ČAS jako celku, vysloví-li s tím souhlas 

všichni zvolení členové Dozorčí rady ČAS, nebo odvoláním člena. 

 

Článek XI 

Arbitrážní rada ČAS 

 

(1) Arbitrážní rada ČAS je rozhodčím, smírčím a s výjimkou uvedenou v článku XXIV  

odstavci 4 těchto Stanov, také odvolacím orgánem ČAS. 

(2) Arbitrážní rada ČAS je složena ze 4 členů Arbitrážní rady ČAS volených Valnou 

hromadou ČAS a 3 členů Arbitrážní rady ČAS jmenovaných Předsednictvem ČAS. Nejméně 

3 členové Arbitrážní rady ČAS musí mít vysokoškolské právnické vzdělání. Předsedu  

a místopředsedu Arbitrážní rady ČAS jmenuje a odvolává předseda ČAS z řad členů 

Arbitrážní rady ČAS. 

(3) S funkcí člena Arbitrážní rady ČAS je neslučitelný výkon funkce člena Předsednictva 

ČAS a Dozorčí rady ČAS, výkon funkce předsedy KAS a pracovní poměr s ČAS. 

(4) Arbitrážní rada ČAS rozhoduje spory mezi jednotlivými orgány ČAS, mezi orgány ČAS  

a členy ČAS a vzájemné spory mezi členy ČAS vzniklé při jejich činnosti v rámci ČAS. 

(5) Arbitrážní rada ČAS dále rozhoduje spory mezi registrovanými sportovci, trenéry, 

rozhodčími či jinými jednotlivci činnými v rámci ČAS nebo spory mezi těmito osobami  

a členy ČAS či orgány ČAS za následujících podmínek: 

a) spor vznikl při uplatnění těchto Stanov nebo vnitřního předpisu bez toho, že by bylo ve věci 

vydáno rozhodnutí anebo 

b) spor vznikl při uplatnění smluvního vztahu, který byl uzavřen podle vnitřního předpisu. 

(6) O sporech rozhoduje Arbitrážní rada ČAS výrokem, proti kterému není odvolání. 

(7) Arbitrážní rada ČAS rozhoduje o odvoláních. Podrobnosti stanoví ČÁST ŠESTÁ těchto 

Stanov. 

(8) Arbitrážní rada ČAS se řídí při své činnosti statutem schváleným Valnou hromadou ČAS. 

Tento statut nesmí být v rozporu s těmito Stanovami. 

(9) Arbitrážní rada ČAS předkládá Valné hromadě ČAS zprávu o své činnosti za období od 

posledního zasedání Valné hromady ČAS. 

(10) Arbitrážní rada ČAS je volena na období, které nesmí být delší 60 měsíců. 

(11) Mandát člena Arbitrážní rady ČAS vzniká zvolením nebo jmenováním a zaniká 

uplynutím volebního období, vzdáním se mandátu, odstoupením Arbitrážní rady ČAS jako 

celku, vysloví-li s tím souhlas všichni zvolení a jmenovaní členové Arbitrážní rady ČAS, 

nebo odvoláním člena. 

 

Článek XII 

Odborné komise ČAS 

 

(1) Odborné komise ČAS jsou odborným a poradním orgánem Předsednictva ČAS. 

(2) Činnost každé odborné komise ČAS je řízena předsedou komise. 

(3) V souladu s usnesením Valné hromady ČAS je předseda komise do své funkce buď zvolen 

Valnou hromadou ČAS anebo jmenován rozhodnutím Předsednictva ČAS. 

(4) Náplň činnosti jednotlivých odborných komisí ČAS vymezí v případě nutnosti 

Předsednictvo ČAS svým rozhodnutím. Úkolem odborných komisi ČAS je především 

odborné posuzování otázek spojených s činností ČAS, dále pak příprava podkladů pro 

rozhodování Předsednictva ČAS a Výboru ČAS a příprava vnitřních předpisů. 
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Článek XIII 

Disciplinární komise ČAS 

 

(1) Disciplinární komise ČAS je kárným orgánem ČAS. 

(2) Pro činnost Disciplinární komise ČAS platí přiměřeně ustanovení článku XII  

odstavců 2 a 3 těchto Stanov. 

(3) Disciplinární komise ČAS má právo činit rozhodnutí o porušení disciplinárního řádu  

a sankci za toto porušení na základě zjištěných skutečností a podle disciplinárního řádu, který 

je vnitřním předpisem. 

 

Článek XIV 

Sekretariát ČAS 

 

(1) Správu ČAS zabezpečuje sekretariát ČAS. 

(2) Správou ČAS se rozumí zejména administrativní agenda, styk s členy a orgány ČAS  

a vytváření organizačních podmínek pro činnost orgánů ČAS. 

(3) Zaměstnanci sekretariátu ČAS jsou podřízeni řediteli ČAS, který řídí a kontroluje jejich 

činnost a je vůči nim pověřen právním jednáním. 

(4) Ředitel ČAS může k uzavírání pracovně-právních vztahů zmocnit také zaměstnance 

sekretariátu ČAS. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Pobočné spolky 

 

Článek XV 

KAS 

 

(1) KAS jsou samosprávným orgánem ČAS, jejichž úkolem je organizovat a reprezentovat 

atletické hnutí zpravidla na území jednotlivých vyšších územně samosprávných celků. 

(2) KAS jsou zřízeny jako pobočné spolky mající právní subjektivitu. 

(3) Název KAS obsahuje výraz „krajský atletický svaz“ a příznačný prvek názvu vyššího 

územně samosprávného celku, na jehož území působí. KAS působící na území Hlavního 

města Prahy má název Pražský atletický svaz. 

(4) KAS zajišťuje ve své vlastní působnosti: 

a) krajské atletické soutěže, 

b) krajskou statistiku atletických výkonů, 

c) výchovu a vzdělávání trenérů a rozhodčích v souladu s vnitřním předpisem, 

d) činnost a rozvoj článků péče o talentovanou mládež v rozsahu a způsobem daným vnitřním 

předpisem, 

e) evidenci atletických kroužků a fyzických osob účastnících se jejich činnosti, 

f) na území kraje další činnosti, pokud nejsou těmito Stanovami, vnitřními předpisy anebo 

rozhodnutími orgánů ČAS vyhrazeny orgánům ČAS. 

(5) KAS hospodaří podle svého rozpočtu. 

(6) KAS mohou na základě rozhodnutí Předsednictva ČAS zabezpečovat ve své působnosti 

cíle činností ČAS podle článku II těchto Stanov. 

(7) Kontrolním orgánem KAS je revizor KAS. Činnost revizora KAS se řídí přiměřeně 

ustanoveními článku X těchto Stanov. 

(8) ČAS neručí za dluhy KAS počínaje okamžikem zápisu KAS do veřejného rejstříku. 
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(9) Členové ČAS přihlášení do územní působnosti daného KAS se pro účely článku XVI 

označují jako členové KAS. Člen ČAS se může přihlásit do územní působnosti KAS podle 

svého sídla. Člen ČAS se může také přihlásit do územní působnosti sousedního KAS, pokud  

s tím Výbor tohoto KAS vysloví souhlas. 

 

Článek XVI 

Valná hromada KAS 

 

(1) Valná hromada KAS je nejvyšším orgánem KAS. 

(2) Zasedání Valné hromady KAS je svoláváno jedenkrát do roka. 

(3) Mimořádné zasedání Valné hromady KAS se svolá: 

a) z podnětu alespoň třetiny všech členů KAS, 

b) je-li zapotřebí provést volbu delegátů na mimořádnou Valnou hromadu ČAS. 

(4) Svolavatelem Valné hromady KAS je Výbor KAS. 

(5) Delegáty Valné hromady KAS jsou delegáti vyslaní jednotlivými členy KAS. Každý  

z členů KAS vysílá na Valnou hromadu KAS jednoho delegáta na každých započatých  

200 registrovaných sportovců podle stavu k 1. lednu roku, v němž se Valná hromada KAS 

koná, přičemž každý z členů KAS může vyslat vždy alespoň jednoho delegáta. 

(6) Valné hromady KAS se dále účastní s hlasem poradním, nejsou-li vyslanými delegáty, 

členové Výboru KAS a revizor KAS. 

(7) Valné hromadě KAS přísluší zejména: 

a) volba předsedy KAS a dalších členů Výboru KAS, 

b) volba revizora KAS, 

c) projednání zprávy o činnosti Výboru KAS a zprávy o činnosti revizora KAS za období od 

posledního zasedání Valné hromady KAS, 

d) schválení rozpočtu KAS, 

e) volba delegátů na Valnou hromadu ČAS, 

f) schvalování účetní závěrky KAS a rozhodování o naložení s výsledkem hospodaření KAS, 

g) projednání výroční zprávy KAS, 

h) rozhodování o dalších otázkách vyplývajících z těchto Stanov a otázkách, které si Valná 

hromada KAS vyhradí k rozhodování, pokud nejsou svěřeny jiným orgánům KAS či ČAS. 

(8) Každý delegát má jeden hlas, hlasy všech delegátů mají stejnou váhu. Valná hromada 

KAS je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny zvolených delegátů. 

(9) Usnesení Valné hromady KAS je platné a pro všechny členy KAS závazné v případě,  

že pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů. 

(10) Valná hromada KAS se řídí Jednacím řádem valných hromad KAS a Volebním řádem 

valných hromad KAS, které jsou vnitřními předpisy. 

 

Článek XVII 

Výbor KAS 

 

(1) Výbor KAS je statutárním orgánem KAS. 

(2) Výbor KAS je tvořen předsedou KAS a dalšími členy Výboru KAS zvolenými Valnou 

hromadou KAS. Volební období Výboru KAS nesmí být delší 60 měsíců. 

(3) Výbor KAS řídí činnost KAS v období mezi Valnými hromadami KAS. 

(4) Výbor KAS rozhoduje o zřízení a zrušení atletického kroužku ve své územní působnosti 

za podmínek daných vnitřním předpisem. 
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Článek XVIII 

Předseda KAS 

 

Předseda KAS je v mezích daných těmito Stanovami oprávněn zastupovat KAS. Listiny  

o právních jednáních je oprávněn podepisovat tak, že ke svému jménu, příjmení a funkci 

připojí svůj podpis. 

 

Článek XIX 

Regionální sdružení a zájmové spolky 

 

(1) Právo členů ČAS sdružovat se ke své činnosti jinak, není těmito Stanovami dotčeno. 

(2) Sdruží-li se výhradně členové ČAS na území jimi vymezeného regionu (dále jen 

„regionální sdružení“) při své činnosti, nejsou tato regionální sdružení pobočnými spolky ani 

orgány ČAS nebo KAS. 

(3) Spolky, jejichž cílem je uplatňovat zájmy svých členů v určitém oboru v souvislosti  

s atletikou (dále jen „zájmové spolky“), mohou působit v rámci ČAS pouze za podmínek 

daných těmito Stanovami a se souhlasem Předsednictva ČAS. 

(4) Právní forma a podmínky pro činnost regionálních sdružení a zájmových spolků jsou zcela 

na vůli jejich sdružených členů. 

(5) ČAS nebo příslušný KAS mohou taková regionální sdružení nebo zájmové spolky pověřit 

zajišťováním cílů činností ČAS podle článku II těchto Stanov v daném regionu nebo oboru,  

a to za předpokladu, že právní poměry těchto sdružení či spolků nejsou v rozporu s těmito 

Stanovami a vnitřními předpisy a jsou založeny na demokratických principech. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Zásady hospodaření 

 

Článek XX 

Hospodaření ČAS 

 

(1) ČAS hospodaří podle schváleného rozpočtu ČAS. 

(2) Hospodaření KAS není součástí rozpočtu ČAS a nemůže být předmětem rozhodnutí 

Předsednictva ČAS nebo Výboru ČAS. 

(3) Předsednictvo ČAS sestavuje návrh rozpočtu ČAS a předkládá ho ke schválení Výboru 

ČAS. 

(4) Rozpočet ČAS představuje finanční vztahy, kterými je zabezpečeno plnění cílů ČAS  

v daném kalendářním roce. 

(5) Rozpočtovými prostředky se rozumí finanční prostředky, které jsou prostřednictvím 

finančních vztahů podle odstavce 4 součástí rozpočtu ČAS. V pochybnostech se má za to, že 

finanční prostředky ČAS jsou současně rozpočtovými prostředky. 

(6) Rozpočet ČAS je věcně a metodicky složen z rozpočtových kapitol podle jednotlivých 

oblastí činností ČAS. 

(7) Součástí rozpočtu ČAS mohou být závazné ukazatele. Ty mohou mít podobu rozdílu 

příjmů a výdajů, limitů výdajů, tvorby a čerpání rozpočtových rezerv a vázání výdajů. 

Vázáním výdajů se pro účely těchto Stanov rozumí vymezení vztahu mezi určitými druhy 

příjmů a určitými druhy výdajů současně s podmínkou, že určitý druh výdaje je možno 

realizovat pouze do úrovně skutečné výše určitého druhu příjmu anebo skupiny příjmů. 
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(8) O změně rozpočtu ČAS může rozhodnout pouze Předsednictvo ČAS za předpokladu, že 

budou dodrženy závazné ukazatele podle schváleného rozpočtu ČAS a bude zajištěno 

financování takových změn. 

(9) Výsledek hospodaření ČAS s rozpočtovými prostředky k 31. prosinci běžného roku je 

shrnut v účetní závěrce ČAS. 

(10) Výsledek hospodaření ČAS za běžný rok je součástí výroční zprávy ČAS. 

(11) Předsednictvo ČAS může svým rozhodnutím uložit povinnosti KAS a členům ČAS, 

pokud se jedná o hospodaření s dotacemi, příspěvky či jinými účelovými zdroji a pokud 

plnění takovýchto povinností bude směřovat k zajištění povinností ČAS jako původního 

příjemce těchto prostředků. 

(12) Při správě a užívání majetku ČAS jsou orgány, členové a zaměstnanci ČAS povinni se 

chovat s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. 

(13) ČAS vede účetnictví podle zákona o účetnictví. Údaje z účetní závěrky ČAS jsou 

součástí výroční zprávy ČAS. 

(14) V období od 1. ledna běžného roku do sestavení rozpočtu ČAS řídí Předsednictvo ČAS 

hospodaření ČAS prozatímně podle rozpočtu ČAS na předchozí kalendářní rok. Po sestavení 

rozpočtu ČAS se do té doby uskutečněné příjmy a výdaje stávají příjmy a výdaji rozpočtu 

ČAS za běžný kalendářní rok. 

 

Článek XXI 

Hospodaření KAS 

 

Hospodaření KAS se řídí přiměřeně ustanoveními článku XX. 

 

ČÁST PÁTÁ 

Výroční zpráva ČAS a vnitřní předpisy 

 

Článek XXII 

Výroční zpráva ČAS 
 

(1) Výroční zpráva ČAS obsahuje údaje o činnosti a hospodaření ČAS za uplynulý rok. 

(2) Návrh výroční zprávy ČAS připravuje Předsednictvo ČAS. K projednání Výboru ČAS ho 

předkládá předseda ČAS. 

 

Článek XXIII 

Vnitřní předpisy 

 

(1) Vnitřní předpisy vymezují podmínky pro činnost členů a orgánů ČAS při naplňování cílů 

činností ČAS. 

(2) Vnitřní předpisy vydává Předsednictvo ČAS ve formě směrnice ČAS (dále jen 

„směrnice“). 

(3) Směrnice nesmí omezit práva anebo uložit povinnosti, pokud to nevyplývá z těchto Stanov 

anebo z pravidel atletiky. 

(4) Předsednictvo ČAS vydá směrnici vždy, když to vyžadují obecně závazné právní předpisy 

anebo pravidla atletiky. 

(5) Směrnice je platná dnem jejího schválení Předsednictvem ČAS a účinná dnem ve směrnici 

uvedeným. 
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(6) Směrnice může být změněna či zrušena novou směrnicí. V těchto případech musí být 

součástí nové směrnice rovněž den, ke kterému dosavadní směrnice pozbývá účinnost. 

(7) Není dovoleno vydávat směrnice, kterými by byly ukládány povinnosti zpětně. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Procesní ustanovení 

 

Článek XXIV 

Opravné řízení 

 

(1) Proti prvostupňovému rozhodnutí Předsednictva ČAS, Výboru ČAS, ředitele ČAS, 

odborné komise ČAS a Disciplinární komise ČAS a rozhodnutí Výboru KAS lze podat 

opravný prostředek - odvolání. 

(2) Odvolání není možné podat proti usnesení Valné hromady ČAS. 

(3) O odvolání rozhoduje Arbitrážní rada ČAS, s výjimkou odvolání proti prvostupňovým 

rozhodnutím Disciplinární komise ČAS týkajícím se porušení antidopingových pravidel,  

o kterých rozhoduje Rozhodčí komise ČOV. 

(4) V odvolání lze rozhodnutí napadnout pouze pro rozpor s obecně závazným právním 

předpisem, těmito Stanovami či vnitřním předpisem anebo rozpor se skutkovým stavem. 

(5) Shledá-li Arbitrážní rada ČAS odvolání jako důvodné, pak napadené rozhodnutí nálezem 

zruší částečně nebo zcela a nahradí ho svým rozhodnutím anebo ho vrátí příslušnému orgánu 

k novému projednání. Tento orgán je při dalším rozhodování vázán právním názorem 

Arbitrážní rady ČAS. 

(6) Shledá-li Arbitrážní rada ČAS odvolání jako neopodstatněné, pak ho zamítne. Rozhodnutí 

Arbitrážní rady ČAS je v dané věci konečné. 

 

Článek XXV 

Postoupení sporů 

 

(1) Není-li uvedeno jinak ve speciálním pravidle nebo předpise, musí být veškeré spory 

týkající se atletů, jejich doprovodu nebo jiných osob pod pravomocí ČAS, jakkoliv vzniklé, 

postoupeny slyšení před Arbitrážní radou ČAS. 

(2) Všechny spory vzniklé mezi ČAS a IAAF a mezi ČAS a jinou členskou federací IAAF 

musí být předloženy Radě IAAF. 

 

ČÁST SEDMÁ 

Zánik a zrušení ČAS 

 

Článek XXVI 

Zánik ČAS 

 

(1) Zániku ČAS předchází jeho zrušení bez likvidace nebo s likvidací. 

(2) Má-li Valná hromada ČAS rozhodnout o zániku ČAS, musí být tato skutečnost oznámena 

členům ČAS nejpozději dva měsíce před konáním Valné hromady ČAS. 

(3) K přijetí usnesení o zániku ČAS je zapotřebí souhlas dvou třetin zvolených delegátů Valné 

hromady ČAS. 

(4) Povinnosti a odpovědnost Předsednictva ČAS a jeho členů podle předpisů o insolvenci 

nejsou těmito Stanovami dotčeny. 
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Článek XXVII 

Zrušení ČAS bez likvidace 

 

Ke zrušení ČAS bez likvidace může dojít přeměnou. 

 

Článek XXVIII 

Zrušení ČAS s likvidací 

 

(1) Zrušení ČAS s likvidací musí proběhnout v případech, kdy jeho jmění nepřechází na 

právní nástupce ve smyslu článku XXVII. 

(2) O jmenování likvidátora a určení jeho odměny rozhoduje Valná hromada ČAS podle 

článku XXVI odstavce 3. 

(3) Usnesení Valné hromady ČAS musí dále obsahovat datum vstupu do likvidace. 

(4) Dnem vstupu do likvidace přebírá likvidátor pravomoci Předsednictva ČAS a má právo 

vystupovat a jednat jménem ČAS navenek. 

(5) Dnem vstupu do likvidace přebírá likvidátor též pravomoci orgánů KAS a má právo 

vystupovat a jednat jménem KAS. 

(6) Dnem vstupu do likvidace zanikají všechna oprávnění vystupovat a jednat jménem  

ČAS (článek IX) a KAS (článek XVIII). 

(7) Likvidátor provede likvidaci postupem podle platných obecně závazných právních 

předpisů. 

(8) Po skončení likvidace svolá likvidátor mimořádnou Valnou hromadu ČAS a seznámí ji  

s výsledky likvidace. 

(9) Likvidační zůstatek je po skončení likvidace převeden ve prospěch ČOV s podmínkou,  

že tento majetek bude ČOV převeden ve prospěch nové národní atletické federace v ČR, 

pokud by tato vznikla. 

 

ČÁST OSMÁ 

Závěrečná ustanovení 

 

Článek XXIX 

 

(1) Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Valnou hromadou ČAS,  

tj. 7. dubna 2019. 

(2) Ke dni 7. dubna 2019 se zrušují Stanovy schválené Valnou hromadou ČAS dne 26. dubna 

2015. 

(3) Povinnost dosavadních členů ČAS uzavřít s ČAS smlouvu o společném zpracování 

osobních údajů podle článku III odstavce 11 písmeno f) těchto Stanov musí být splněna 

nejpozději do 30. června 2019. 


