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Čl. I 

Název, sídlo organizace  

1. Spolek s názvem Sdružení veteránů Českého atletického svazu, z. s. (dále SV ČAS) je 

samosprávné a dobrovolné sdružení osob, které mají zájem o závodní, organizátorskou 
případně další činnost v oblasti atletiky a kteří dosáhli veteránského věku. 
 

2. Spolek SV ČAS je ustaven v úzké spolupráci s Českým atletickým svazem (dále ČAS). 
 

3. Sídlem spolku je Listopadová 510, Praha 9. 
 

4. SV ČAS bylo MV přiděleno dne 19. 2. 2002 IČO 26583453 

 

Čl. II  

Účel a činnost SV ČAS 

1.   Základním účelem a hlavní činností SV ČAS je:  

 zajišťovat soutěžní vyžití v atletice pro své členy v ČR i v zahraničí a informovat je o 
atletickém veteránském hnutí doma i ve světě 

 motivovat své členy ke zvyšování své výkonnosti, účasti na národních mistrovstvích či 
dalších soutěžích a k reprezentaci ČR při mezinárodních startech 

 vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických a 
mravních pravidel 

 hájit zájmy a práva svých členů souvisejících s činností SV ČAS  

 zastupovat ČR v mezinárodních veteránských asociacích a institucích  

 spolupracovat s organizačními složkami ČAS 

 

Čl. III  

Organizační uspořádání SV ČAS  

1. Nejvyšším orgánem SV ČAS je představenstvo. Volí je všichni členové SV ČAS 
korespondenční formou na čtyřleté funkční období.  

 Představenstvo je výkonným orgánem SV ČAS, který řídí a zabezpečuje činnost v průběhu 
svého funkčního období 

 Svolává jej předseda zpravidla 4x ročně 

 Počet členů představenstva v aktuálním funkčním období je určený představenstvem 
z předchozího funkčního období 

 Představenstvo je schopno se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
K platnosti usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě 
rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy SV ČAS 

 Představenstvo může kooptovat do představenstva další členy s platností do nejbližších 
voleb. K důležitým rozhodnutím může přizvat zástupce členské základny nebo pořadatele 
veteránských závodů. 
 
 

 Představenstvo zejména: 
- organizuje a řídí činnost SV ČAS 
- organizuje volby kandidátů do představenstva a do funkce auditora, a to 

korespondenční formou s oslovením všech svých členů  
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- ze svého středu zvolí předsedu představenstva SV ČAS 
- rozhoduje o změnách stanov 
- schvaluje a vydává vnitřní předpisy SV ČAS 
- zpracovává rozpočet SV ČAS a dbá na hospodárné čerpání finančních prostředků či 

majetku SV ČAS 
- zajišťuje pořádání veteránských MČR na dráze, v hale a v disciplínách mimo dráhu dle 

pravidel atletiky veteránů a zprostředkovává svým členům přihlášení na ME a MS 
- vydává zpravodaj a spravuje vlastní webové stránky, které slouží k informování členské 

základny o dění ve veteránském hnutí 
- rozhoduje o vyloučení člena SV ČAS za podmínek těchto stanov 
- funkce členů představenstva zaniká uplynutím funkčního období nebo ukončením 

členství ve SV ČAS. Člen může být odvolán z funkce na základě rozhodnutí 
představenstva. 

 
2. Statutárním orgánem SV ČAS je předseda představenstva. Předseda jedná ve všech 

věcech jménem SV ČAS samostatně a to v souladu s rozhodnutím představenstva. Funkční 
období statutárního orgánu je čtyřleté.  
 

3. Předseda představenstva jako statutární orgán, může k jednání jménem  SV ČAS  navenek 
pověřit zastupováním i dalšího člena představenstva či jinou osobu. 
 

4. Předseda představenstva může pověřit kontrolou hospodaření a vedení účetnictví SV ČAS 
auditora. 

 

Čl. IV  

Členství v SV ČAS 

1. Členství ve SV ČAS je dobrovolné. Členem se může stát každá osoba, která dosáhla 
veteránského věku a má zájem podílet se na činností SV ČAS a dodržovat zásady těchto 
stanov. Hranice veteránského věku je stanovena světovou veteránskou asociací.  
 

2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky a uhrazení členských příspěvků. 
 

3. SV ČAS vede seznam členů. Za jeho vedení zodpovídá představenstvem pověřená osoba. O 
rozsahu údajů, které jsou evidovány, rozhoduje představenstvo. Zápisy a výmazy týkající se 
členství jsou řízeny vnitřním předpisem.  

 
4. Údaje o členech SV ČAS mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu ČAS a orgánům státní 

správy. Každý zájemce o členství ve SV ČAS podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby 
údaje o něm vedené v seznamu členů SV ČAS byly tímto způsobem zpřístupněny.  

 
5. Práva členů SV ČAS: 

 účastnit se sportovní a společenské činnosti SV ČAS 

 být informován o činnosti SV ČAS 

 uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SV ČAS 

 startovat na soutěžích ME a MS pořádaných mezinárodními veteránskými asociacemi 

 ucházet se o kandidaturu do představenstva SV ČAS 

 volit a být volen do představenstva SV ČAS 

 odvolat se proti rozhodnutí o vyloučení  

 ukončit kdykoli své členství 
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6. Povinnosti členů SV ČAS 

 podílet se podle svých možností a schopností na činnosti SV ČAS 

 dodržovat stanovy, vnitřní předpisy SV ČAS, pravidla atletiky a normy sportovního 
chování 

 včas platit příslušné členské příspěvky, případně jiné poplatky související s  činností SV 
ČAS 

 řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl člen zvolen nebo kterými byl pověřen  

7. Členství ve SV ČAS zaniká: 

 vystoupením člena 

 nezaplacením stanoveného členského příspěvku ani po opakované výzvě 

 vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování členských povinností, 
stanov či vnitřních předpisů SV ČAS 

 úmrtím 

 

Čl. V  

Majetek a hospodaření SV ČAS 

1. Hospodaření se řídí rozpočtem odsouhlaseným představenstvem SV ČAS. 
 

2. Zdrojem příjmů SV ČAS jsou zejména: 

 členské příspěvky 

 příspěvky na činnost od ČAS 

 dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod. 

 dary, sponzoring a příjmy z reklamy 
3. S finančními prostředky může disponovat předseda SV ČAS nebo jím pověřený člen 

představenstva SV ČAS.    
4. Auditor nebo pověřená osoba zpracovává výroční zprávy o hospodaření. O jejich závěrech 

jsou členové informováni prostřednictvím zpravodaje nebo webových stránek SV ČAS. 

 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 

1. SV ČAS zmocňuje statutární orgán, aby v případě, že soud vrátí návrh změny stanov s 
připomínkami, upravil znění dle požadavku soudu s tím, že nesmí být změněn věcný charakter 
stanov. 
 

2. Pokud některé záležitosti stanovy neupravují, řídí se spolek občanským zákoníkem. 
 

3. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení představenstvem SV ČAS a účinnosti dnem zápisu 
do veřejného rejstříku. 

Za Sdružení veteránů Českého atletického svazu, z. s. 

 

 

_______________________               _________________________ 
Ing. Gejza Valent, MBA           PhDr. Miloslava Ročňáková  
předseda SV ČAS         místopředseda SV ČAS  
              


