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ZMĚNA STANOV ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 
 

ze dne 17. dubna 2021 

 

 

Valná hromada Českého atletického svazu (dále jen „ČAS“) podle článku VI odstavce 8 písmena d) 

Stanov ČAS schvaluje tuto Změnu Stanov ČAS schválených Valnou hromadou ČAS konanou dne 

7. dubna 2019. 

 

Článek 1 

 

1. PREAMBULE zní: 

 

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

ustavené dne 8. května 1897. Na základě uznání Světové atletiky 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.“ 

 

2. Článek I odstavec 7 zní: 

 

„(7) ČAS je členem Světové atletiky (dále jen „WA“) a jejím prostřednictvím členem kontinentální 

Evropské atletiky (dále jen „EA“). ČAS uznává, přijímá, aplikuje a trvale dodržuje ve svých 

platných Stanovách řády a pravidla WA a EA 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 WA nebo Rady EA se po dobu svého funkčního období 

automaticky stává členem Výboru ČAS.“ 

 

3. Článek II odstavec 2 písmena f), g) a h) zní: 

 

„f) dodržuje Světový antidopingový kodex, Mezinárodní standardy, Směrnici pro kontrolu a postih 

dopingu ve sportu v ČR a antidopingová pravidla WA,“ 

„g) uznává pravomoci a odpovědnosti Antidopingového výboru ČR k provádění národního 

antidopingového programu v ČR a spolupracuje s ním při jeho naplňování,“ 
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„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 kterýmkoliv orgánem oprávněným k těmto kontrolám,“ 

 

4. Článek IV odstavec 2 zní: 

 

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

může zastupovat registrovaného sportovce jen na základě písemné smlouvy a se souhlasem ČAS. 

 

5. Článek VI odstavec 8 písmeno e) zní: 

 

„e) rozhodnutí o vstupu nebo ukončení členství ČAS ve WA, EA, ČOV, České unii sportu (dále jen 

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

 

6. Článek VII odstavec 1 zní: 

 

„(1) Výbor ČAS se skládá z členů Předsednictva ČAS, předsedů KAS a členů Rady WA nebo Rady 

EA podle článku I odstavce 7 těchto Stanov.“ 

 

7. Článek VIII odstavec 9 písmeno g) zní: 

 

„g) zajišťovat součinnost se zájmovými spolky podle článku XIX v zájmu rozvoje atletiky  

v ČR a s přihlédnutím k postupům uplatňovaným WA a EA,“ 

 

8. Článek XI odstavce 1 a 2 zní: 

 

„(1) Arbitrážní rada ČAS se považuje za rozhodčí komisi podle § 265 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 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. Členem Arbitrážní rady 

ČAS může být pouze občan ČR, který je zletilý, bezúhonný a plně svéprávný. 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.“ 

 

9. V článku XI se za stávající odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

 

„(4) O věcech podle odstavců 5 až 8 rozhoduje Arbitrážní rada ČAS v senátech složených  

z předsedy senátu a 2 členů senátu jmenovaných předsedou Arbitrážní rady ČAS z řad členů 

Arbitrážní rady ČAS.“ 

Stávající odstavce 4 až 11 se nově označují jako odstavce 5 až 12. 

 

10. Článek XXIV odstavec 3 zní: 

 

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

rozhodnutím Disciplinární komise ČAS týkajícím se porušení antidopingových pravidel,  

o kterých rozhoduje Arbitrážní komise Národní sportovní agentury.“ 

 

11. Článek XXV odstavec 2 zní: 

 

„(2) Všechny spory vzniklé mezi ČAS a WA a mezi ČAS a jinou členskou federací WA musí být 

předloženy Radě WA.“ 



 

3 

 

Článek 2 

 

Tato Změna Stanov ČAS nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jejího schválení 

Valnou hromadou ČAS, tj. 18. dubna 2021. 

 

 

PaedDr. Libor Varhaník, v. r. 

předseda ČAS 


