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Stanovy spolku
Česká asociace crossmintonu, z.s.
(ČAC)

Čl. 1 – Základní ustanovení
1. Česká asociace crossmintonu, z.s. (dále jen „ČAC“) je zájmovým spolkem fyzických
osob a právnických osob provozujících crossminton, spolčených v souladu
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. ČAC je právnickou osobou – spolkem s vlastní právní osobností.
3. Hlavní činností ČAC je provozování crossmintonu jakožto veřejně prospěšné činnosti.
Jakákoli vedlejší hospodářská činnost ČAC slouží výlučně k podpoře její hlavní
činnosti.
4. ČAC je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností. Zároveň je jedinou
zastřešující národní organizací crossmintonu a reprezentuje Českou republiku
u mezinárodní organizace International Crossminton Organization (ICO), jejímž je
zakládajícím členem. Náleží jí samostatné právo a odpovědnost za přípravu
a zabezpečení české národní crossmintonové reprezentace a řízení crossmintonu
ve všech disciplínách a kategoriích na všech úrovních.
5. Sídlem ČAC je Praha.
6. ČAC sdružuje jako své členy:
a. jednotlivce – hráče, trenéry, rozhodčí, funkcionáře a další fyzické osoby
působící ve crossmintonovém hnutí,
b. kluby – hráčské kluby crossmintonu organizované jako právnické osoby
nebo případně uskupení hráčů bez právní formy a jiné subjekty.
7. ČAC uznává právní, organizační a finanční samostatnost všech svých členů a neručí
za jejich závazky.

Čl. 2 – Poslání a cíle spolku
1. Základním posláním a cílem ČAC je péče o všestranný rozvoj crossmintonu v ČR
a vytváření podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní úrovně.
2. ČAC prosazuje a hájí zájmy a práva českého crossmintonu a stejně tak i svých členů
v mezinárodních organizacích i před státními orgány ČR.
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3. Vyvíjí činnost ve prospěch svých členů a vyhledává účelnou spolupráci s úřady měst
a obcí či jinými organizacemi i jednotlivci za účelem podpory rozvoje a propagace
crossmintonu v ČR.
4. Je majitelem, vyhlašovatelem a organizátorem crossmintonových soutěží a akcí
na území ČR a výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních,
rozhlasových, audiovizuálních i ostatních práv zde výslovně neuvedených,
ale vztahujících se ke všem soutěžím a akcím řízeným ČAC na území ČR.

Čl. 3 – Členství jednotlivců v ČAC
1. Členem se může stát jednotlivec na základě svobodné vůle podáním přihlášky
osobně, případně prostřednictvím klubu.
2. Členství jednotlivce, fyzické osoby, vzniká přijetím za člena Výkonným výborem ČAC.
3. Členský jednotlivec, fyzická osoba, je považován za člena s poradním hlasem. Jako
takový má právo účastnit se Valné hromady ČAC, ale nedisponuje právem
hlasovacím, tedy nemůže se aktivně podílet na hlasování Valné hromady ČAC.
4. Členství jednotlivce, fyzické osoby, zaniká:
a. písemným oznámením o vystoupení ze spolku doručeným Výkonnému výboru
ČAC, přičemž členství zaniká ke dni doručení tohoto oznámení;
b. vyloučením ze závažných důvodů na základě rozhodnutí Valné hromady ČAC;
c. zánikem členství nezaniká nárok jednotlivce vypořádat své závazky vůči ČAC
a zároveň nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků.
5. Na členství jednotlivce, fyzické osoby, není právní nárok. ČAC má právo odmítnout
žádost o členství bez udání důvodu, o přezkoumání tohoto rozhodnutí lze zažádat
příslušný orgán v zákonné lhůtě.

Čl. 4 – Členství klubů v ČAC
1. Členem se může stát právnická osoba na základě svobodné vůle podáním přihlášky
podepsané statutárním orgánem, případně uskupení hráčů bez právní formy
nebo jiný subjekt na základě svobodné vůle podáním přihlášky podepsané
pověřeným zastupujícím jednotlivcem.
2. Členství právnické osoby, uskupení hráčů bez právní formy nebo jiného subjektu
vzniká přijetím za člena Výkonným výborem ČAC.
3. Členské právnické osoby, uskupení hráčů bez právní formy nebo jiné subjekty jsou
považovány za Členy s hlasovacím právem. Každý jeden tento Člen s hlasovacím
právem má právo jednoho hlasu na Valné hromadě ČAC bez ohledu na počet členů
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jednotlivců, fyzických osob, v rámci dané právnické osoby, uskupení hráčů bez právní
formy nebo jiného subjektu.
4. Členství právnické osoby, uskupení hráčů bez právní formy nebo jiného subjektu
zaniká:
a. písemným oznámením o vystoupení ze spolku doručeným Výkonnému výboru
ČAC, přičemž členství zaniká ke dni doručení tohoto oznámení;
b. vyloučením ze závažných důvodů na základě rozhodnutí Valné hromady ČAC;
c. zánikem členství nezaniká nárok právnické osoby, uskupení hráčů bez právní
formy nebo jiného subjektu vypořádat své závazky vůči ČAC a zároveň
nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků.
5. Na členství právnické osoby, uskupení hráčů bez právní formy nebo jiného subjektu
není právní nárok. ČAC má právo odmítnout žádost o členství bez udání důvodu,
o přezkoumání tohoto rozhodnutí lze zažádat příslušný orgán v zákonné lhůtě.

Čl. 5 – Práva a povinnosti členů
1. Členství v ČAC je dobrovolné a jeho přijetím vyjadřuje člen vůli být vázán stanovami.
2. Práva členů ČAC jsou zejména:
a. účastnit se jednání Valné hromady ČAC;
b. uplatňovat své názory, návrhy a kritiku v rámci ČAC;
c. volit a být volen (po dosažení 18 let věku) do všech orgánů ČAC;
d. být informován o činnosti a hospodaření ČAC a vyjadřovat se k těmto
informacím;
e. podle svých možností a schopností se účastnit sportovních soutěží
vyhlašovaných ČAC.
3. Povinnosti členů ČAC jsou zejména:
a. respektovat a dodržovat právní předpisy a Stanovy ČAC;
b. plnit a dodržovat rozhodnutí a usnesení orgánů spolku;
c. podílet se iniciativně na práci a rozvoji ČAC a crossmintonu jako takového;
d. řádně vykonávat přijaté funkce v orgánech ČAC;
e. ve stanovených termínech platit členské příspěvky, případně jiné poplatky
související s členstvím v ČAC dle rozhodnutí Valné hromady ČAC;
f. podílet se na crossmintonové reprezentaci ČR a tuto plně podporovat.
4. ČAC vede seznam členů, jehož aktualizaci zajišťuje Výkonný výbor ČAC, tento seznam
členů není veřejně přístupný. ČAC dále vede žebříček hráčů, ve kterém zveřejňuje
jméno, příjmení, rok narození a klubovou příslušnost hráčů.
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Čl. 6 – Orgány ČAC
1. Orgány ČAC jsou:
a. Valná hromada ČAC,
b. Výkonný výbor ČAC.
2. Nejvyšším orgánem ČAC je Valná hromada ČAC, která se schází nejméně jednou
ročně, aby zejména:
a. zvolila na čtyřleté volební období Výkonný výbor ČAC, případně jej odvolala;
b. schválila případné změny a doplňky Stanov ČAC;
c. schválila zprávu o činnosti a hospodaření za předcházející období;
d. určila koncepci činnosti spolku na další období;
e. rozhodla o výši členských příspěvků;
f. rozhodla o vyloučení člena spolku;
g. rozhodla o zrušení spolku likvidací nebo jeho přeměně.
3. Valnou hromadu ČAC svolává Prezident ČAC na základě rozhodnutí Výkonného
výboru ČAC. Valná hromada ČAC je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní
nadpoloviční většina Členů s hlasovacím právem. V případě, že není přítomna
nadpoloviční většina všech Členů s hlasovacím právem, je možné uskutečnit Valnou
hromadu ČAC po uplynutí lhůty 30 minut za účasti přítomných Členů s hlasovacím
právem a tato Valná hromada ČAC je pak usnášeníschopná. Valná hromada ČAC
přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
4. Valná hromada ČAC bude svolána i na základě písemného podnětu nadpoloviční
většiny Členů s hlasovacím právem.
5. Řízením činnosti spolku v období mezi Valnými hromadami ČAC je pověřen Výkonný
výbor ČAC, který:
a. má nejméně tři a nejvýše pět členů;
b. volí ze svých členů veřejným hlasováním Prezidenta ČAC a Viceprezidenta
ČAC, jež má také kompetenci odvolat;
c. má čtyřleté volební období;
d. se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně na pokyn Prezidenta ČAC;
e. může přijímat rozhodnutí, jestliže je přítomna alespoň polovina členů
Výkonného výboru ČAC a zároveň je přítomen Prezident ČAC
nebo Viceprezident ČAC. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala
nadpoloviční většina přítomných členů.
6. Statutárním orgánem spolku je Výkonný výbor ČAC. Prezident ČAC a Viceprezident
ČAC mají právo jednat za spolek každý samostatně, ostatní členové Výkonného
výboru ČAC mají právo jednat za spolek vždy pouze společně s Prezidentem ČAC
nebo Viceprezidentem ČAC.
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Čl. 7 – Majetek ČAC a hospodaření
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené Valnou
hromadou ČAC a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty
a dotacemi. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti
spolku, řádně podložené účetními doklady.
2. Majetek ČAC je ve vlastnictví ČAC jako celku a slouží k účelům, které jsou v souladu
s posláním ČAC. O převodech vlastnického práva k majetku ČAC, o jeho nabývání
a pozbývání a o všech dalších dispozicích rozhoduje Výkonný výbor ČAC.
3. S výsledky hospodaření seznamuje Výkonný výbor ČAC členy spolku na každé Valné
hromadě ČAC.
4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické
osobě s příbuzným předmětem činnosti a se statusem veřejně prospěšné společnosti.

Čl. 8 – Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny Valnou hromadou ČAC dne 10. 10. 2015 a nabývají účinnosti
dnem zápisu do příslušného spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.

