STANOVY
ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU
Výtah KAS

Článek III
Členství
(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,
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 a říjmení
Bydliště
Datum narození Tel.
č./email
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,
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 jednoho delegáta,
b) zbývající delegáty zvolí valná hromada KAS. Valná hromada KAS vždy volí bez ohledu na
předcházející ustanovení alespoň 4 delegáty.
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 a členské základny,
c) výchovu a vzdělávání trenérů a rozhodčích v souladu s vnitřním předpisem,
d) činnost a rozvoj útvarů talentované mládeže,
e) získávání prostředků na údržbu, provoz a investice do atletických zařízení krajského významu,
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.
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 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 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 nesmí být delší 60 měsíců.
(3) Výbor KAS řídí činnost KAS v období mezi valnými hromadami KAS.
Článek XVIII
Předseda KAS
Předseda KAS je v mezích daných těmito stanovami oprávněn jednat jménem 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.
Článek XXI
Hospodaření KAS
Hospodaření KAS se řídí přiměřeně ustanoveními článku XX.
ČÁST OSMÁ
Závěrečná ustanovení
Článek XXIX
(3) Ke dni 26. dubna 2015 pozbývají účinnosti dosavadní statuty KAS.

