Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

STANOVY

Tyto stanovy byly schváleny Prezidiem ČAR dne 18. 11. 2016

Stanovy – Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu, IČ 66342180
Článek I.
Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu je spolkem ve smyslu zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Název spolku je: „Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu“ (dále též
„ČAR“).
V písemnostech a písemném styku se povoluje používat i zkrácený název: „Česká
asociace rogainingu“ a zkratku: „ČAR“.
V mezinárodním styku se povoluje používat anglické ekvivalenty k výše uvedeným
názvům: „Czech Association of Rogaining and Mountain Orienteering“, nebo „Czech
Association of Rogaining“ a zkratku „CAR“.
Všechny výše uvedené názvy v odst. 2, 3 a 4 (včetně zkratky) se při používání považují
za rovnocenné.
Sídlo ČAR je: Zahradní 413, 250 83 Škvorec.
ČAR bylo přiděleno IČ: 66342180.
Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu je samosprávný a dobrovolný
svazek členů, kterými jsou jednak fyzické osoby a dále sportovní oddíly a kluby, jejichž
činností a účelem je též provozování, podpora a rozvoj rogainingu a dalších orientačních
sportů.
Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu je na území České republiky
uznávaným představitelem sportovního odvětví s názvem „rogaining“ a toto sportovní
odvětví zastupuje i na mezinárodní úrovni jako člen mezinárodní sportovní organizace
s názvem „International Rogaining Federation“.
Článek II.
Účel, hlavní poslání a vedlejší činnost ČAR

1.

2.

3.

Účelem ČAR je všestranný rozvoj sportovního odvětví s názvem „rogaining“ a všech
jeho odvozených forem a horského orientačního běhu v České republice a dále
propagace tohoto sportovního odvětví jak na národní, tak i na celosvětové úrovni.
Hlavním posláním ČAR je vytvářet vhodné podmínky a pečovat o všestranný rozvoj
rogainingu a všech jeho odvozených forem a horského orientačního běhu v České
republice.
Pro zajištění svého poslání plní ČAR dle svých možností zejména tyto hlavní úkoly:
a) propaguje rogaining a horský orientační běh,
b) organizuje a řídí soutěže v rogainingu a horském orientačním běhu,
c) zajišťuje a zabezpečuje reprezentaci České republiky v rogainingu a horském
orientačním běhu,
d) vydává sportovně-technické dokumenty platné při soutěžích ČAR v České republice,
e) zpřístupňuje svým členům předpisy mezinárodních organizací, jejíchž je ČAR členem,
a předpisy Antidopingového výboru České republiky,
f) podporuje využití rogainingu a horského orientačního běhu v činnosti jiných
organizací a spolků,
g) vyvíjí geodetickou a kartografickou činnost,
h) vydává periodické i neperiodické materiály včetně map týkajících se rogainingu a
horského orientačního běhu,
i) zajišťuje vzdělávání, školení rozhodčích a pořadatelských subjektů v oblasti
organizování akcí v rogainingu a horském orientačním běhu,
j) vyvíjí osvětovou, kulturní a společenskou činnost,
k) spravuje vlastní a svěřený hmotný a nehmotný majetek,
l) vede své členy k jednání v souladu s dobrými mravy a zásadami fair play,
k odpovědnosti vůči životnímu prostředí a ke zdravému životnímu stylu,
m) podporuje rekreační formy rogainingu jako vhodné činnosti pro celou rodinu.
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4.
5.

ČAR může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.
ČAR může být členem mezinárodní sportovní federace „International Rogaining
Federation“ (dále jen „IRF“). Při své činnosti uznává, přijímá, aplikuje a dodržuje vnitřní
předpisy IRF, s výjimkou těch, které by byly v rozporu s právním řádem České republiky.
Z pověření IRF zabezpečuje pořádání sportovních soutěží světové a evropské úrovně
na území ČR, aktivně se podílí na činnosti orgánů IRF a spolupracuje s ostatními jejími
členskými asociacemi.
Článek III.
Členství v ČAR

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

Členem ČAR se může stát každý samostatný spolek – sportovní klub, s vlastní právní
osobností, jehož účelem a posláním dle jeho stanov je též provozování, podpora a
rozvoj rogainingu a dalších orientačních sportů.
Členem ČAR se může stát oddíl, kroužek nebo klub bez právní osobnosti, který je
součástí tělovýchovné jednoty nebo sportovního klubu, nebo je zřízen při škole nebo
školském zařízení, a to se souhlasem zastřešující organizace s právní osobností (např.
TJ, SK, DDM, aj.).
Členem ČAR se může stát fyzická osoba, která je členem sportovního klubu, oddílu
nebo kroužku, který je členem ČAR (viz odst. 1 a 2).
Členem ČAR se může stát též fyzická osoba bez oddílové nebo klubové příslušnosti
ke sportovnímu klubu, oddílu nebo kroužku, který je členem ČAR.
Členství v ČAR podle odst. 1 a 2 je podmíněno souhlasem s posláním ČAR a závazkem
plnit povinnosti člena ČAR, které budou stvrzeny doručením písemné přihlášky do ČAR.
Členství podle odst. 1 a 2 v ČAR vzniká dnem, kdy písemnou přihlášku schválí
Prezídium ČAR.
Členství fyzické osoby podle odst. 3 vzniká dnem, kdy Prezídium ČAR potvrdí přijetí
písemného seznamu členů s povinnými údaji o členech zaslaného sportovním klubem,
oddílem nebo kroužkem, který je členem ČAR.
Členství fyzické osoby podle odst. 4 vzniká dnem, kdy Prezídium ČAR potvrdí přijetí
přihlášky o členství v ČAR podané elektronicky prostřednictvím registračního formuláře
na internetových stránkách ČAR, nebo dnem vyplnění registračního formuláře na akcích
pořádaných ČAR se stvrzením údajů vlastnoručním podpisem.
Písemné přihlášky o členství v ČAR podle odst. 1 a 2 se podávají elektronicky
prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách ČAR, nebo zasláním
na adresu sídla ČAR, nebo podáním elektronicky e-mailem na mailovou adresu
prezidenta ČAR.
Podmínkou členství podle odst. 4 je souhlas se stanovami ČAR, podporou jejích cílů a
poslání.
Členství v ČAR je časově neomezené. Členství v ČAR je možno se kdykoli vzdát
písemným prohlášením adresovaným na adresu sídla ČAR, nebo podáním elektronicky
e-mailem na mailovou adresu prezidenta ČAR.
Členství v ČAR podle odst. 1 a 2 zaniká písemnou dohodou dnem doručení písemného
oznámení sportovního klubu, oddílu nebo kroužku o vystoupení z ČAR adresovaného na
adresu sídla ČAR.
Členství v ČAR podle odst. 3 a 4 zaniká též automaticky úmrtím člena.
Členství v ČAR může též zaniknout vyloučením na základě rozhodnutí Prezídia ČAR,
dopustil-li se člen prokazatelně takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli
ČAR a dále prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno ČAR a svým jednáním maří
plnění účelu a poslání ČAR.
Členské příspěvky členů ČAR jsou dobrovolné. Hrazení členských příspěvků a jejich
výše je na dobrovolném rozhodnutí jednotlivých členů. Doporučenou výši členských
příspěvků může stanovit Prezídium ČAR.
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Článek IV.
Práva a povinnosti členů
1.

2.

Členové ČAR mají především následující práva:
a) Aktivně se podílet na činnosti ČAR.
b) Účastnit se soutěží a akcí pořádaných ČAR a ní pověřených subjektů.
c) Účastnit se zasedání Konference ČAR.
d) Vznášet své připomínky, návrhy a podněty členům Prezídia ČAR.
e) Být volen do orgánů ČAR, pokud jsou způsobilí k právním úkonům.
f) Kdykoli z ČAR vystoupit. Způsob zániku členství v ČAR viz Článek III.
Povinností členů ČAR jsou:
a) Seznámit se se stanovami ČAR, dodržovat je a jednat vždy v souladu s dobrými
mravy a zásadami sportovní a občanské čestnosti.
b) Dodržovat předpisy Antidopingového výboru České republiky a mezinárodní úmluvy
související s bojem proti dopingu, které jsou součástí právního řádu České republiky.
c) Řídit se rozhodnutími a usneseními orgánů ČAR.
d) Chovat se v duchu fair-play, dbát na dobré jméno ČAR a svým jednáním směřovat
k plnění cílů a poslání ČAR.
Článek V.
Orgány ČAR

1.
2.

3.

Orgány ČAR jsou „Konference ČAR“, jako nejvyšší orgán, „Prezident“, jako statutární
orgán a „Prezídium ČAR“, jako výkonný orgán.
Konference ČAR
a) Je nejvyšším orgánem ČAR.
b) Zasedání Konference ČAR svolává Prezídium ČAR a to nejméně jednou za 5 let.
Pozvánka a oznámení o svolání Konference ČAR je zveřejňováno na internetových
stránkách ČAR.
c) Je schopna usnášení je-li přítomno min. 15 členů ČAR. Svá rozhodnutí přijímá
prostou většinou hlasů přítomných členů ČAR.
d) Není-li schopna usnášení, svolává Prezídium ČAR během 1 měsíce od takového
zasedání nové zasedání Konference ČAR. Termín nového zasedání Konference
ČAR bude stanoven maximálně do 3 měsíců od předchozího neusnášeníschopného
zasedání. Toto náhradní zasedání Konference ČAR je usnášeníschopné, je-li
přítomno min. 10 členů ČAR.
e) Zasedání Konference ČAR jsou neveřejná, mohou se ho účastnit pouze členové
ČAR.
f) Volí ze svého středu Prezidenta ČAR, který vykonává funkci statutárního orgánu.
g) Volí a odvolává víceprezidenta a ostatní členy Prezídia ČAR.
h) K odvolání člena Prezídia ČAR je třeba prostá většina hlasů přítomných členů ČAR.
Není možné odvolat během jednoho zasedání Konference ČAR všechny členy
Prezídia ČAR.
i) Má v pravomoci upravovat a měnit Stanovy ČAR.
j) Rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí v dané věci požádá
Prezídium ČAR.
Prezident
a) Je statutárním orgánem ČAR.
b) Je volen do funkce Konferencí ČAR. Funkční období je 5 let.
c) Jedná jménem ČAR a zastupuje ji navenek ve vztahu k ostatním subjektům.
d) Činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za ČAR.
e) Je oprávněn pověřit plnou mocí ostatní členy Prezídia ČAR k jednání jménem ČAR
pro zajištění plnění účelu a hlavního poslání ČAR.
f) Svolává a vede zasedání Prezídia ČAR.
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Prezídium ČAR
a) Je výkonným orgánem ČAR.
b) Je pověřeno k vykonávání řídící funkce.
c) Je vícečlenné, mezi jeho členy patří prezident, víceprezident a ostatní členové
Prezídia ČAR.
d) Členy Prezídia ČAR volí Konference ČAR. Minimální počet členů Prezídia ČAR pro
vykonávání své funkce je 3. Funkční období volených členů Prezídia ČAR se
stanovuje na 5 let.
e) Prezídium ČAR projednává záležitosti týkající se stavu rogainingu a horského
orientačního běhu v ČR.
f) Prezídium ČAR projednává a připravuje koncepci rozvoje rogainingu a horského
orientačního běhu v ČR.
g) Projednává veškeré podněty vznesené jednotlivými členy ČAR. Návrhy a podněty
k projednání od jednotlivých členů ČAR musí být podány v písemné podobě na
adresu sídla ČAR, nebo podány elektronicky e-mailem na mailovou adresu
prezidenta ČAR.
h) Prezídium ČAR přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů, při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas prezidenta ČAR.
i) Členové Prezídia ČAR se rozhodují o sporných otázkách uvnitř ČAR v souladu
s dobrými mravy, v duchu fair-play a v souladu s principy sportovní a občanské
čestnosti.
j) Zvolený člen Prezídia ČAR ztrácí své členství v Prezídiu ČAR: smrtí, uplynutím doby
funkčního období, odvoláním, příp. odstoupením.
k) Uplynutím doby funkčního období člena Prezídia ČAR se rozumí datum konání
zasedání Konference ČAR v daném kalendářním roce, ve kterém dobíhá doba délky
funkčního období od jeho zvolení do funkce.
l) Odvolat zvoleného člena Prezídia ČAR může pouze Konference ČAR. Odvolaný člen
Prezídia ČAR se nemůže minimálně po dobu dalších dvou let stát novým členem
Prezídia ČAR.
m) Oznámení o odstoupení člena Prezídia ČAR z funkce se podává v písemné podobě
na adresu sídla ČAR, nebo podáním elektronicky e-mailem na mailovou adresu
prezidenta ČAR.
n) Klesne-li počet členů Prezidia ČAR pod stanovené minimum v odst. d), svolá
prezident ČAR nejpozději do tří měsíců mimořádné zasedání Konference ČAR, které
zvolí nové členy Prezídia ČAR.
o) Prezídium ČAR má právo hospodařit s prostředky ČAR.
p) V případě zániku ČAR rozhoduje o naložení s majetkem ČAR.
q) Prezídium ČAR má právo ustanovit a jmenovat ostatní orgány, komise a pracovní
skupiny pro zajištění plnění účelu a hlavního poslání ČAR (viz Článek II.).
r) Prezídium ČAR má právo pro zajištění plnění účelu a hlavního poslání ČAR (viz
Článek II.) pověřit pro určité činnosti i ostatní právní subjekty registrované na území
ČR v souladu s obecně platnými právními předpisy.
Článek VI.
Hospodaření ČAR

1.
2.
3.
4.

S prostředky ČAR hospodaří Prezídium ČAR.
Užití prostředků ČAR směřuje k dosažení účelu, zajištění hlavního poslání a
k zabezpečení činnosti ČAR (viz Článek II.).
ČAR může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým sama hospodaří.
Zdroje prostředků ČAR jsou:
a) dotace organizací, státu aj. subjektů;
b) členské příspěvky;
c) dary a odkazy;
d) poplatky a pokuty;
e) příjmy z vlastní hospodářské činnosti.
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Článek VII.
Závěrečná a přechodná ustanovení
1.
2.
3.
4.

5.

Stanovy jsou závazné pro všechny členy ČAR.
Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty při zasedání nejvyššího
orgánu ČAR, v souladu a dle pravidel stanovených těmito stanovami.
Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
Do 1 roku od nabytí účinnosti těchto stanov bude svoláno řádné zasedání Konference
ČAR. Po tuto dobu zajišťuje řídící funkci ČAR a v souladu podle těchto stanov Prezídium
ČAR, jehož členy jsou současní členové Prezídia ČAR činní před nabytím účinnosti
těchto stanov.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 19. 11. 2016 a ruší účinnost Stanov ČAR ze dne
4. 12. 1997.

Správnost schváleného znění stanov stvrzuje svým podpisem:
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Prezident ČAR, v. r.

