
STANOVY 

ČESKÉ ASOCIACE AMRWRESTLINGU 

I. 

Název, sídlo a působnost 

1. Česká asociace armwrestlingu (dále jen „ČAA“) je dobrovolné sdružení zájemců o sportovní 

činnost spočívající v armwrestlingu. 

2. Oficiální překlad názvu ČAA do jednacího jazyka WAF je Czech Armwrestling Association ((ve 

zkratce „CAA“). Oficiální překlad do ruštiny je Чешская ассоциация армрестлинга (ve zkratce 

„ЧAA“). 

3. Sídlem ČAA je Česká republika. 

Adresa sídla: sekretariát ČASPV – Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 150 00 

4. Organizační působnost ČAA je na území České republiky. 

5. ČAA a její kluby má právní subjektivitu a mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se. 

6. Veškerá činnost ČAA se řídí právním řádem České republiky a těmito stanovami. 

 

II. 

Poslání ČAA 

1. Sdružování zájemců o armwrestling zejména v klubech a oddílech ČAA. 

2. Zastupování odvětví armwrestlingu na území České republiky i v mezinárodních soutěžích. 

3. Organizace soutěží v armwrestlingu na všech sportovních úrovních. 

4. Formování české reprezentace v armwrestlingu a zabezpečení její prezentace na 

mezinárodních soutěžích. 

5. Spolupráce s tělovýchovnými a sportovními organizacemi v České republice zaměřená na 

předmět činnosti ČAA. 

6. Udržování kontaktů se zahraničními organizacemi v oblasti armwrestlingu. 

7. Spolupráce s mezinárodními organizacemi v oblasti armwrestlingu. 

8. Shromažďování, uchovávání a využívání získaných poznatků v oblasti armwrestlingu. 

9. Ediční a osvětová činnost se zaměřením na propagaci armwrestlingu. 

10. Vlastní hospodářská činnost, budování, údržba a správa vlastních podniků. 

 

III. 

Vznik členství v ČAA 

1. Členem ČAA se může stát každá fyzická osoba (občan ČR nebo cizinec), která má zájem o 

armwrestling, souhlasí s posláním ČAA a zaváže se, že se bude řídit stanovami ČAA. K přijetí 

neplnoletých členů je třeba souhlas jejich zákonných zástupců. 

2. Členství v ČAA fyzická osoba získá buď prostřednictvím členství v klubu nebo jako individuální 

člen prostřednictvím výkonného výboru ČAA. 

3. O přijetí člena do klubu rozhoduje členská schůze klubu ČAA na základě žadatelovy písemné 

přihlášky. 

4. Rozhodnutí členské schůze klubu o přijetí člena dle odstavce 3 oznamuje spolu se zasláním 

přihlášky žadatele a potvrzením o zaplacení členského příspěvku pro příslušný kalendářní rok 



klubu ČAA žadatelem předseda klubu ČAA výkonnému výboru ČAA do 14 dnů od tohoto 

zaplacení. 

5. Individuálního člena, který nežádá o přijetí do ČAA prostřednictvím klubu, přijímá výkonný 

výbor ČAA na základě jeho písemné přihlášky. 

6. Členství v ČAA vzniká dnem registrace tohoto členství výkonným výborem ČAA. Registraci 

provede výkonný výbor ČAA u členů klubu na základě oznámení dle odstavce 4, a u 

individuálních členů na základě odstavce 5 a zaplacení členského příspěvku pro příslušný 

kalendářní rok žadatelem výkonného výboru ČAA. 

 

IV. 

Zánik členství v ČAA 

Členství v ČAA zaniká: 

a) úmrtím člena, 

b) dobrovolným vystoupením člena, které oznámí člen klubu písemně výboru klubu ČAA a 

individuální člen výkonnému výboru ČAA, 

c) vyloučením člena konferencí ČAA, 

d) neplacením členských příspěvků po dobu delší než 1 rok, 

e) zrušením klubu ČAA, pokud člen tohoto zrušeného klubu nepřestoupí do 3 měsíců od zrušení 

klubu do jiného klubu ČAA nebo nepožádá výkonný výbor ČAA o individuální členství,  

f) zrušením ČAA. 

 

V. 

Práva a povinnosti členů ČAA 

1. Člen klubu má právo: 

a) po dosažení zletilosti volit a být volen, 

b) po dosažení zletilosti hlasovat o návrzích, 

c) podávat návrhy na schůzích klubu a oddílu ČAA, 

d) vykonávat v souladu se stanovami ČAA činnost zaměřenou na armwrestling a využívat 

k tomu se souhlasem vlastníka materiál a technické vybavení ČAA, 

e) aktivně se podílet na činnosti ČAA a zúčastňovat se všech akcí pořádaných ČAA, 

f) odvolat se proti rozhodnutí orgánů ČAA až k dozorčí radě ČAA, 

g) vstoupit do jiného klubu ČAA se souhlasem tohoto klubu nebo požádat o individuální 

členství. 

2. Individuální člen má všechna práva uvedená v předchozím odstavci, tedy i dodatečně vstoupit 

do klubu ČAA. 

3. Člen klubu je povinen: 

a) dodržovat stanovy ČAA, řídit se usneseními, směrnicemi a dalšími interními předpisy ČAA 

a plnit úkoly, ke kterým je zavázán těmito stanovami, interními předpisy nebo 

rozhodnutími orgánů ČAA, 

b) platit řádně každý rok stanovené členské příspěvky příslušnému klubu ČAA, 

c) řádně plnit povinnosti vyplývající z funkce v orgánech ČAA, do které byl zvolen, 

d) dodržovat zásady sportovního chování na všech soutěžích a akcích pořádaných ČAA 

e) aktivně se podílet na činnosti ČAA. 



VI. 

Disciplinární řízení 

1. Disciplinární orgány jsou: 

a) výbor klubu ČAA, 

b) členská schůze klubu ČAA, 

c) výkonný výbor ČAA, 

d) konference ČAA. 

2. Přestupkem je hrubé porušení stanov ČAA, zejména pak činnost proti zájmu asociace a 

nevhodné vystupování na akcích pořádaných asociací (dále jen „přestupek“). 

3. Za přestupek může být členu ČAA uloženo podle míry závažnosti přestupku jedno z těchto 

disciplinárních opatření: 

a) napomenutí, 

b) důtka, 

c) odvolání z funkce, 

d) pozastavení činnosti v ČAA až na dobu 1 roku, 

e) vyloučení z ČAA. 

4. Na základě přechozího odstavce tohoto článku může disciplinární opatření uložit: 

a) výbor klubu ČAA, 

b) členská schůze klubu ČAA na návrh výboru klubu ČAA, 

c) výhradně ten orgán ČAA, která do této funkce člena zvolil, 

d) výhradně výkonný výbor ČAA, 

e) výhradně konference ČAA na návrh výkonného výboru ČAA. 

5. Členská schůze klubu může navrhnout uložení disciplinárních opatření podle odstavce 3 

písmena c), d) a e) pro svého člena disciplinárnímu orgánu ČAA příslušnému podle odstavce 4. 

6. Individuálnímu členu uděluje disciplinární opatření podle odstavce 3 výkonný výbor ČAA, u 

písmene c), pak i ten orgán ČAA, který ho do této funkce zvolil. 

7. Disciplinární řízení musí být s členem zahájeno do 1 měsíce ode dne, kdy se příslušný 

disciplinární orgán ČAA, který přestupek projednává, dozvěděl o přestupku, nejpozději však do 

1 roku od spáchání přestupku členem. 

8. Disciplinární orgán ČAA, před nímž bude přestupek projednáván, musí členu ČAA, který se 

přestupku dopustil, doručit nejméně 1 měsíc před zahájením disciplinárního řízení oznámení 

o zahájení tohoto řízení. Bez doručení o jeho zahájení nemůže být disciplinární řízení vedeno. 

9. Všechna oznámení v disciplinárním řízení musí být učiněna písemně a doručena osobně nebo 

poštou do vlastních rukou. Náhradní doručení je vyloučeno. Odmítnutím převzetí oznámení se 

toto oznámení považuje za řádně doručené s tím, že jako termín doručení se stanovuje 3. den 

po odeslání poštou. 

10. Přestupek a ukládané disciplinární opatření musí být s členem, který se dopustil přestupku, 

projednáno. Zápis z tohoto jednání musí být s členem, který se dopustil projednávaného 

přestupku, a všemi přítomnými členy disciplinárního orgánu, který přestupek projednal a uložil 

disciplinární opatření. 

11. Oznámení o uložení disciplinárního opatření musí být vyhotoveno ve třech provedeních, 

z nichž jedno je doručeno na konci disciplinárního řízení členu ČAA, který se dopustil 

přestupku, a další dvě pare jsou uložena v evidenci disciplinárních opatření. 

12. Nedostaví-li se člen ČAA, který se dopustil přestupku a jemuž bylo oznámení o zahájení 

disciplinárního řízení řádně doručeno, bez vážného důvodu a řádné omluvy k tomuto 

disciplinárnímu řízení, je disciplinární řízení vedeno v jeho nepřítomnosti. Zápis z tohoto 

jednání je podepsán všemi přítomnými členy disciplinárního orgánu, který přestupek projednal 



a uložil disciplinární opatření. K oznámení o uložení disciplinárního opatření platí odstavec 11 

tohoto článku. 

13. Všechny zápisy uvedení v odstavcích 10 a 12 tohoto článku a všechna uložená disciplinární 

opatření musí být po dobu 5 let uložena v evidenci disciplinárních opatření u dozorčí rady ČAA 

a u orgánu který je vyhotovil. 

14. Proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení. 

Odvolání má odkladný účinek. 

15. Proti disciplinárnímu opatření uloženému výborem klubu ČAA se lze odvolat ke členské schůzi 

klubu ČAA, proti ostatním uloženým disciplinárním opatřením k dozorčí radě ČAA. Odvolací 

orgán projedná odvolání do 1 měsíce od jeho podání. 

16. Rozhodnutí odvolacího orgánu o uloženém disciplinárním opatření je konečné a nelze se proti 

němu odvolat. O oznámení rozhodnutí se přiměřeně použije odstavců 11 a 13 tohoto článku. 

17. Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření je účinné dnem: 

a) vyhlášením, jestliže se člen ČAA, jemuž bylo disciplinární opatření uloženo, výslovně a 

písemně vzdal v zápisu z projednání přestupku práva na odvolání, 

b) marného uplynutí odvolací lhůty, 

c) doručení rozhodnutí odvolacího orgánu o uloženém disciplinárním opatření. 

18. Považuje-li člen ČAA rozhodnutí odvolacího orgánu, proti němuž již nelze podle stanov ČAA 

podat opravný prostředek v rámci ČAA, za nezákonné nebo odporující stanovám ČAA, má 

právo požádat okresní soud, do jehož obvodu spadá sídlo orgánu, který konečné rozhodnutí 

vydal, o jeho přezkoumání. Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek. 

 

VII. 

Řešení sporů 

1. Vznikne-li mezi členy ČAA nebo mezi členy a orgánem ČAA spor, mohou se obrátit na výkonný 

výbor ČAA se žádostí o zahájení smírčího řízení. 

2. Nedojde-li ke smíru prostřednictvím výkonného výboru ČAA, řeší spor dozorčí rada ČAA, jejíž 

rozhodnutí je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek. 

3. Rozhodnutí smírčího orgánu podle odstavců 1 a 2 tohoto článku je oběma stranám sporu vždy 

oznámeno písemně. Jedno vyhotovení tohoto písemného rozhodnutí je po dobu 5 let uloženo 

u orgánu, který jej vydal a jedno u dozorčí rady. 

 

VIII. 

Organizační struktura ČAA 

1. Základní organizační strukturu ČAA tvoří:  

a) individuální členové, 

b) oddíly, 

c) kluby ČAA. 

2. Orgány oddílu ČAA jsou:  

a) výbor oddílu ČAA, 

b) členská schůze oddílu ČAA. 

3. Orgány klubu ČAA jsou: 

a) výbor klubu ČAA, 



b) členská schůze klubu ČAA. 

4. Orgány ČAA jsou: 

a) výkonný výbor ČAA, 

b) konference ČAA, 

c) dozorčí rada ČAA. 

IX. 

Oddíl ČAA 

1. Individuální členové ČAA se mohou sdružovat do oddílů ČAA. Oddíl tvoří základní organizační 

článek ČAA. 

2. Oddíl nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat práva a zavazovat se. 

3. Oddíl má minimálně 4 členy. Klesne-li počet členů oddílu pod minimální hranici, mají zbývající 

členové povinnost oznámit tento stav neprodleně výkonnému výboru ČAA a mají právo do 6 

měsíců od oznámení hlasováním na členské schůzi oddílu přijmout nové členy oddílu. Nedojde-

li do konce této lhůty k navýšení počtu členů oddílu alespoň na minimální hranici, je dán důvod 

k ukončení činnosti. 

4. Oddíl ČAA vzniká podle místních podmínek na ustavující členské schůzi oddílu a zahajuje 

činnost po své registraci výkonným výborem ČAA. Podmínkou pro registraci oddílu výkonným 

výborem ČAA je, aby oddíl zaslal výkonnému výboru ČAA následující: 

a) vyplněný evidenční list ČAA 

b) zápis z ustavující členské schůze oddílu ČAA 

5. Výkonný výbor ČAA registruje vzniklý oddíl a jeho členy do 30 dnů od obdržení dokumentace 

stanovené odstavci 4 tohoto článku. O registraci oddílu v ČAA vydá výkonný výbor ČAA oddílu 

certifikát ČAA o členství. 

6. Oddíl ČAA zaniká usnesením členské schůze oddílu ČAA, Výkonný výbor může o zrušení oddílu 

ČAA rozhodnout výhradně v případě, jestliže oddíl vykonává činnost, který je v hrubém 

rozporu se stanovami ČAA, anebo v případě podle odstavce 3 tohoto článku. 

 

X. 

Klub ČAA 

1. Klub ČAA tvoří základní organizační článek ČAA. 

2. Klub ČAA má právní subjektivitu, může nabývat práv a zavazovat se. 

3. Klub má minimálně 5 členů. Klesne-li počet členů pod minimální hranici, mají zbývající členové 

povinnost oznámit tento stav neprodleně výkonnému výboru ČAA a mají právo do 6 měsíců od 

oznámení hlasováním na členské schůzi klubu přijmout nové členy klubu. Nedojde-li do konce 

této lhůty k navýšení počtu členů klubu alespoň na minimální hranici, je dán důvod k ukončení 

činnosti. 

4. Klub ČAA vzniká podle místních podmínek na ustavující členské schůzi klubu a zahajuje činnost 

po své registraci výkonným výborem ČAA. Podmínkou pro registraci klubu výkonným výborem 

ČAA je, aby klub zaslal výkonnému výboru ČAA následující: 

a) vyplněný evidenční list ČAA 

b) zápis z ustavující schůze klubu ČAA, 

c) písemné přihlášky ke členství v ČAA za každého člena klubu ČAA, 

d) potvrzení o zaplacení členských příspěvků ČAA na příslušný kalendářní rok členy klubu ČAA. 



5. Výkonný výbor ČAA registruje klub a jeho členy do 30 dnů od obdržení dokumentace 

stanovené odstavcem 4 tohoto článku. O registraci klubu v ČAA vydá výkonný výbor ČAA klubu 

certifikát ČAA o členství. 

6. Certifikát vydaný výkonným výborem ČAA je dokladem klubu o členství v ČAA 

7. Ode dne registrace klubu v ČAA provedené výkonným výborem ČAA může klub ČAA nabývat 

práv a zavazovat se. 

8. Do 60 dnů ode dne registrace klubu v ČAA je povinen výbor tohoto klubu evidovat klub u ČSÚ, 

založit si účet u některého bankovního ústavu, a oznámit své IČ a bankovní spojení s číslem 

účtu výkonnému výboru ČAA. 

9. Klub ČAA může k získání finančních prostředků provádět svým jménem hospodářskou činnost 

v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 

10. Klub ČAA má plnou pravomoc a odpovědnost v hospodaření s vlastními finančními prostředky 

a hmotným majetkem. Přitom se řídí platnými právními předpisy České republiky a interními 

předpisy ČAA. 

11. ČAA neručí ani neodpovídá za závazky klubu ČAA, stejně tak klub neodpovídá za závazky ČAA. 

12. Klub ČAA zaniká usnesením členské schůze klubu ČAA. Výkonný výbor může o zrušení klubu 

ČAA rozhodnout výhradně v případě, jestliže klub vykonává činnost, která je v hrubém rozporu 

se stanovami ČAA, anebo v případě dle odstavce 3 tohoto článku. 

13. V případě vystoupení klubu z ČAA usnesením členské schůze klubu je povinen výbor klubu 

nejméně 3 měsíce před dnem vystoupení klubu z ČAA informovat o tom písemně výkonný 

výbor ČAA. Do té doby se považuje likvidace klubu za nezahájenou. 

 

XI. 

Členská schůze klubu a oddílu ČAA 

1. Členská schůze oddílu nebo klubu ČAA je nejvyšším orgánem oddílu nebo klubu a 

shromážděním všech jeho členů. 

2. Členskou schůzi svolává výbor oddílu nebo klubu nejméně 1x za rok; mimořádně, požádá-li o 

to alespoň jedna třetina členů. Při svolávání schůze musí být včas o jejím termínu a programu 

osobně vyrozuměni nebo obesláni poštou, emailovou poštou, či vyvěšením na webových 

stránkách ČAA, všichni členové oddílu nebo klubu. 

3. Členský schůze oddílu nebo klubu: 

a) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý rok, 

b) volí na dobu 1 roku členy výboru 

c) stanoví plán činnosti na následující rok, 

d) stanový výši členského příspěvku na následující rok, 

e) schvaluje rozpočet, 

f) přijímá členy a ruší jejich členství, 

g) navrhuje výkonnému výboru vyloučení člena z ČAA 

h) projednává všechny otázky činnosti a rozhoduje o nich, 

i) volí zástupce a delegáty do vyšších orgánů ČAA, 

j) rozhoduje o pořádání, kterých sportovních soutěží v armwrestlingu, o které se bude u 

výkonného výboru ČAA ucházet, 

k) rozhoduje na základě výzvy výkonného výboru ČAA, které členy ČAA bude navrhovat za 

kandidáty na členy výkonného výboru ČAA na konferenci pro následující volební období, 

l) rozhoduje o zániku. 



4. Z jednání členské schůze se pořizují zápisy, podepsané všemi zúčastněnými členy. Zápisy jsou 

ukládány po dobu nejméně 5 let, zápis z ustavující schůze se ukládá po celou dobu trvání klubu. 

5. Členská schůze je usnášení schopná, byla-li řádně svolána a zúčastní-li se jí nadpoloviční většina 

zletilých členů. V případě, že se jednání schůze nezúčastní nadpoloviční většina zletilých členů, 

je svolána nová členská schůze. Tato je oprávněna jednat a usnášet se, i pokud účast zletilých 

členů nedosáhne nadpoloviční většiny. Na novou členskou schůzi a termín jejího konání musí 

však být upozorněni členové v pozvánce. 

6. Hlasování na členské schůzi je veřejné, oprávnění hlasovat mají pouze zletilí členové. Ke 

schválení usnesení je třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů s právem 

hlasovat. 

7. K schválení návrhu o zániku klubu je třeba souhlasu alespoň 2/3 všech zletilých členů klubu. 

8. Ustanovení tohoto článku platí i pro oddíl ČAA s výjimkou odstavce 3 písmene c), d), e), f), g), 

i), j), k), l). 

 

XII. 

Výbor klubu a oddílu ČAA 

1. Výbor klubu nebo oddílu řídí činnost klubu v období mezi členskými schůzemi klubu nebo 

oddílu v souladu se stanovami ČAA, usneseními členské schůze a ustanoveními vyšších orgánů 

ČAA. 

2. Výbor klubu je nejméně tříčlenný a ze svého klubu si volí předsedu, tajemníka a hospodáře. 

3. Výbor oddílu je tříčlenný a ze svého středu si volí předsedu a tajemníka. Je-li oddíl pouze 

tříčlenný, pak si členové volí jen předsedu a tajemníka. 

4. Volební období výboru klubu nebo oddílu je 1 rok. Uvolní-li se v průběhu volebního období 

místo některého člena výboru, je povinen zbytek výboru svolat mimořádnou členskou schůzi, 

která volbou doplní chybějícího člena výboru. 

5. Předseda klubu ČAA jedná jménem klubu a podepisuje se za něj. Je oprávněn v případě 

naléhavé potřeby pověřit ostatní členy výboru písemnou plnou mocí rovněž k jednání jménem 

klubu. 

6. Tajemník klubu nebo oddílu je zodpovědný za vedení veškeré administrativní agendy klubu 

nebo oddílu. 

7. Hospodář klubu je zodpovědný za vedení účetnictví a hospodaření s majetkem klubu.  

8. Předseda oddílu jedná jménem oddílu a podepisuje se za něj. 

9. Z jednání výkonného výboru klubu nebo oddílu se pořizují zápisy, které podepisují zúčastnění 

členové výboru. Zápisy se uschovávají po dobu 5 let. 

10. Výbor klubu nebo oddílu je usnášení schopný, zúčastní-li se jeho jednání alespoň nadpoloviční 

většina jeho členů. Ke schválení usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 

zúčastněných. 

11. Jednání výboru klubu nebo oddílu svolává předseda klubu nebo oddílu podle potřeb činnosti 

klubu nebo oddílu. 

  



XIII. 

Konference ČAA 

1. Konference je vrcholným orgánem ČAA. Tvoří ji shromáždění delegátů, kterými jsou delegování 

zástupci všech klubů a oddílů s hlasem rozhodujícím a individuální členové ČAA a zástupci 

klubů a oddílů ČAA s hlasem poradním, členové výkonného výboru ČAA a dozorčí rady ČAA. 

2. Řádnou konferenci svolává písemně výkonný výbor 1x za 2 roky. Za písemné svolání se 

považuje i zaslání emailovou poštou, či vyvěšením na webových stránkách ČAA. Na konferenci 

vysílají kluby a oddíly své delegáty podle předem stanoveného klíče, který určí a písemně 

oznámí klubům a oddílům výkonný výbor ČAA nejméně 1 měsíc před konáním konference. 

3. Konference je usnášení schopná, je-li řádně svolána podle odstavce 2 tohoto článku. 

Konference je usnášení schopna, zúčastní-li se jejího konání nadpoloviční většina delegátů a 

členů s hlasem rozhodujícím. Pokud se nesejde nadpoloviční většina delegátů a členů s hlasem 

rozhodujícím, je možné svolat novou konferenci, která se bude konat podle pozvánky a tato je 

usnášení schopná i když se jí nezúčastní nejméně nadpoloviční většina delegátů a členů 

s hlasem rozhodujícím. Novou konferenci lze svolat ještě týž den, kdy se má konat řádná 

konference. Novou konferenci je možné konat pouze v případě, že o tomto způsobu budou 

předem písemně uvědomeni delegáti s hlasem rozhodujícím. 

4. Hlasování na konferenci může být veřejné i tajné, při zahájení konference si přítomní delegáti 

zvolí způsob hlasování pro právě probíhající konferenci. Každý delegát má jeden hlas. Ke 

schválení usnesení je nutný souhlas alespoň nadpoloviční většiny přítomných. Ke schválení 

stanov ČAA nebo změny charakteru či zániku ČAA je nutný souhlas alespoň 2/3 přítomných 

delegátů s hlasem rozhodujícím. 

5. Konference projednává a schvaluje zprávy výkonného výboru o činnosti a hospodaření ČAA za 

uplynulé období, včetně čerpání rozpočtu ČAA, programové dokumenty, zprávu dozorčí rady 

o činnosti dozorčí rady a stavu a činnosti ČAA. 

6. Schvaluje plán činnosti a rozpočet na následující volební období, stanovuje výši členských 

příspěvků. 

7. Konference stanovuje termín konání následující řádné konference. 

8. Volí členy výkonného výboru a členy dozorčí rady na následující období. 

9. Rozhoduje o způsobu spolupráce s jinými sportovními organizacemi v ČR i v zahraničí. 

10. Projednává a schvaluje změny stanov ČAA, tvorbu, úpravu nebo zánik interních předpisů ČAA. 

11. Na návrh členské schůze klubu a výkonného výboru vylučuje členy z ČAA. 

12. Rozhoduje o případné změně charakteru nebo zániku ČAA. 

13. V případě zániku ČAA určuje způsob likvidace a likvidátora ČAA. 

 

XIV. 

Výkonný výbor 

1. Je výkonným orgánem ČAA. 

2. Výkonný výbor (dále jen „výbor“) má lichý počet členů, který tvoří nejméně 3 členové a nejvíce 

dva náhradníci. 

3. Je volen konferencí ČAA. Výbor je volen na období 2 roků. Výbor si volí ze svého středu 

prezidenta a viceprezidenta ČAA na svém prvním zasedání, které se koná do 14 dnů po termínu 

konání konference ČAA. 

4. Musí v něm být rovnoměrně zastoupena oblast Čech a oblast Moravy. Je-li prezident z 

oblasti Čech, musí být viceprezident z oblasti Moravy, a opačně. I ostatní členové výboru musí 



být zastoupeni z obou oblastní, jedna polovina z Čech, druhá polovina z Moravy. Pátým členem 

výboru je zvolen další následující kandidát s největším počtem hlasů na konferenci ČAA. 

Požadavek rovnoměrného zastoupení se vztahuje i na náhradníky výboru. Pokud některá 

z oblastí nevyužije svého práva a nenavrhne kandidáty na své zástupce v dostatečném počtu, 

budou členové výkonného výboru volení z těch návrhů, které byly konferenci předloženy. 

V takovém případě nebude platit zásada parity zastoupení ve výboru. Umožní-li to zastoupení 

alespoň pro volbu funkci prezidenta a viceprezidenta, platí věta první, předchozího odstavce. 

Podle této volby pak budou platit i přiměřené rozdíly zastoupení v odstavcích 27 až 29 tohoto 

článku. 

5. Sleduje činnost ČAA a hodnotí výsledky činnosti ČAA. 

6. Řídí činnost ČAA v období mezi konferencemi ČAA dle stanov a dalších usnesení a plánu 

činnosti ČAA na příslušné volební období. Za svou činnost odpovídá konferenci ČAA. 

7. Deleguje zástupce ČAA do domácích a mezinárodních sportovních orgánů. 

8. Rozhoduje o registraci klubů a oddílů ČAA a o jejich zániku. Za tím účelem vydává a odebírá 

klubům a oddílům certifikát potvrzující členství v ČAA. 

9. Přijímá individuální členy ČAA dle těchto stanov ČAA. 

10. Registruje členství členů klubu a individuálních členů ČAA. 

11. Dohlíží na výběr členských a jiných příspěvků členů a klubů ČAA a řeší se členy a s kluby 

případně neplnění této povinnosti v souladu se stanovami ČAA. 

12. Dohlíží na to aby, při zániku jednotlivých klubů nedošlo k majetkové újmě ČAA. 

13. Zřizuje a ruší odborné komise dle potřeby činnosti ČAA, jmenuje jejich předsedy. 

14. Vykonává disciplinární a rozhodčí činnost v souladu s příslušnými ustanoveními těchto stanov 

ČAA. 

15. Sestavuje plán činnosti a hospodaření ČAA na jednotlivé kalendářní roky podle rozhodnutí 

konference ČAA. Konferenci ČAA předkládá ke schválení plán činnosti a hospodaření na další 

volební období. 

16. Organizuje ty sportovní soutěže v armwrestlingu, které neorganizují kluby a oddíly. 

17. Rozhoduje o účasti ČAA na republikových nebo mezinárodních soutěžích a způsobu přípravy a 

vyslání reprezentace pro následující rok. 

18. Rozhoduje o přidělování finančních částek z rozpočtu ČAA na příslušný rok. 

19. Připravuje a předkládá ke schválení konferenci ČAA a poté vydává interní předpisy a směrnice 

pro činnost ČAA v souladu se stanovami ČAA a usnesením konference. 

20. Vymezuje oblast působnosti organizačních složek ČAA při střetu jejich zájmů. 

21. Výbor se schází minimálně 1x za ¼ roku. Zasedání výboru svolává prezident. V případě 

naléhavé potřeby může svolat zasedání výboru kterýkoliv člen výboru. 

22. Zasedání výboru musí být řádně písemně svoláno nejpozději týden před termínem zasedání. 

Přitom za řádné písemné svolání se považuje i svolání pomocí webových stránek nebo emailu. 

23. Zasedání výboru řídí prezident nebo ten člen, který zasedání svolal, nebo jiný člen výboru 

svolavatelem pověřený. 

24. Výbor je usnášení schopný, je-li na zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů 

výboru. 

25. Zasedání výboru se mohou zúčastnit členové dozorčí rady ČAA a po jednom i zástupci klubů a 

oddílů ČAA. V případě účasti mají hlas poradní. 

26. Náhradníci ve výboru mají pouze hlas poradní a nemohou mimo pověření svolávat ani řídit 

zasedání výboru.  

27. V případě, že se uvolní během volebního období výboru místo některého člena výboru, je na 

jeho místo na zasedání výboru kooptován výborem ČAA některý z náhradníků výboru při 

dodržení zásady rovnoměrného zastoupení Čech a Moravy. 



28. Uvolní-li se během volebního období výboru funkce prezidenta nebo viceprezidenta rezignací 

nebo odvoláním z funkce a nedojde k ukončení činnosti ve výboru, provede výbor do 14 dnů 

od této skutečnosti nové volby prezidenta nebo viceprezidenta. V případě, že prezident nebo 

viceprezident spolu s ukončením funkce ukončí i činnost ve výboru, rozhodne výbor o kooptaci 

do výboru z řad náhradníků podle předchozího bodu a volí prezidenta nebo viceprezidenta. 

29. Oznámení o svém odstoupení z funkce člena výboru nebo z místa ve výboru musí kterýkoliv 

jeho člen (i prezident a viceprezident) podat písemně na zasedání výboru. 

30. Není-li pro kooptaci výboru již žádný náhradník nebo na řádné konferenci ČAA nebyli 

náhradníci zvoleni, pak v případě ukončení funkce některého člena výboru bude svolána 

mimořádná konference, která pro doplnění výboru zvolí nově chybějící členy výboru a 

náhradníky. Je nutné dodržet zásadu rovnoměrného zastoupení zástupců Čech a Moravy. 

31. O změnách podle odstavce 27 až 29 tohoto článku neprodleně informuje písemnou formou 

výkonný výbor kluby, oddíly a další organizační složky ČAA, a rovněž nejbližší konferenci ČAA. 

32. Ze zasedání výboru se pořizují písemné zápisy podepsané všemi zúčastněnými členy výboru. 

Výbor schvaluje svá usnesení nadpoloviční většinou zúčastněných. 

33. Výkonný výbor může v případě naléhavé potřeby nebo na žádost nejméně ½ členů ČAA svolat 

mimořádnou konferenci ČAA, a to na základě svého usnesení. 

34. Výbor zasílá nejméně 1 měsíc před konáním konference ČAA k seznámení všem klubům, 

oddílům a dalším organizačním složkám ČAA program konference, plán činnosti ČAA na 

následující volební období, a seznam kandidátů na členy nového výkonného výboru ČAA na 

následující volební období, zpracovaný na základě návrhů, zaslaných jednotlivými kluby nebo 

navržených přímo výkonným výborem ČAA. Zaslání těchto materiálů lze provést i emailovou 

poštou, případně je současně i vyvěsit na webových stránkách ČAA. 

35. Prezident zastupuje navenek právnickou osobu ČAA jako celek a jedná jménem ČAA jako 

právnické osoby se státními orgány, orgány místní samosprávy a s dalšími právnickými a 

fyzickými osobami. K tomuto zastupování může v potřebném rozsahu pověřit písemnou plnou 

mocí i jiného člena ČAA. 

36. Prezident řídí činnost výboru podle ročního plánu činnosti a usnesení konference. 

37. Pověřený člen výboru hospodaří s majetkem ČAA v souladu s příslušnými právními předpisy, 

stanovami ČAA, směrnicemi ČAA pro hospodaření a s dalšími předpisy a usneseními ČAA. 

38. Viceprezident zastupuje prezidenta v době jeho nepřítomnosti a vede administrativní agendu 

výboru. Zastupovat ČAA navenek může pouze na základě a v rozsahu zmocnění plné moci od 

prezidenta ČAA. 

39. V období mezi řádným zasedáním výboru řídí prezident ČAA nebo jím pověřený viceprezident 

nebo jiný člen výboru celou asociaci prostřednictvím písemné korespondence, emailu, 

webových stránek ČAA, telefonicky, osobním jednáním apod. Na zasedání výboru bude o 

takové činnosti podána souhrnná zpráva. 

  



XV. 

Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada kontroluje a reviduje činnost a hospodaření výboru ČAA a jednotlivých složek ČAA 

podle platných stanov a předpisů. Na žádost výboru provádí kontrolu činnosti organizačních 

složek ČAA. 

2. Činnost dozorčí rady se řídí stanovami ČAA, organizačním řádem ČAA, jednacím řádem ČAA, a 

dále statutem Dozorčí rady ČAA. Statut Dozorčí rady ČAA schvaluje konference ČAA. 

3. V případě zjištění nedostatků předkládá výboru návrh na řešení. V případě, že výbor 

nepřistoupil k nápravě, předkládá o tom zprávu konferenci ČAA. 

4. Podle závažnosti zjištěných nedostatků a nečinnosti výboru má dozorčí rada právo svolat 

mimořádnou konferenci ČAA. Přitom musí při svolávání postupovat přesně podle těchto 

stanov. 

5. Dozorčí rada si volí ze svého středu předsedu na svém prvním zasedání, které se koná do 14 

dnů po termínů konání konference ČAA. 

6. Dozorčí rada předkládá zprávu o stavu a činnosti ČAA a o své činnosti ČAA. 

7. Řeší spory mezi členy ČAA a mezi členy a orgány ČAA. 

8. Podle stanov ČAA působí jako odvolací disciplinární orgán a smírčí orgán. 

9. Je volena konferencí ČAA. Její volební období je dvouleté. Členové dozorčí rady nemohou být 

současně členy žádných jiných orgánů ČAA. 

10. Dozorčí rada má 1 člena a 1 až 2 náhradníky. Ze svého středu si členové dozorčí rady volí 

předsedu dozorčí rady. 

11. V případě uvolnění některého místa v dozorčí radě je na toto uvolněné místo kooptován 

dozorčí radou náhradník. 

12. V případě uvolnění funkce předsedy si členové rady nejpozději do 14 dnů od této skutečnosti 

volí nového předsedu.  

13. O skutečnostech v odstavcích 9 a 10 tohoto článku informuje neprodleně výkonný výbor a 

nejbližší konferenci ČAA. 

14. Odstoupení z místa či funkce člena dozorčí rady včetně jejího předsedy a kooptace do dozorčí 

rady se řídí ustanovením článku XIV. odstavce 27 až 30. 

15. Náhradníci dozorčí rady se mohou účastnit činnosti dozorčí rady s hlasem poradním. 

16. I při obsazování funkce předsedy dozorčí rady a jednotlivých členů dozorčí rady se zachovává 

zásada rovnoměrnosti, pokud jsou do dozorčí rady rovnoměrně zvoleni zástupci Čech a 

Moravy. Pokud, tomu tak nebude, platí přiměřeně odstavec 4 článku XIV. 

17. Ukončení činnosti dozorčí rady schvaluje samostatně konference ČAA po předložení závěrečné 

zprávy dozorčí rady o své činnosti za uplynulé období. 

 

XVI. 

Odborné komise 

1. Výkonný výbor ČAA zřizuje a ruší dle potřeby činnosti ČAA k realizaci programových cílů ČAA 

odborné komise. 

2. Předsedu odborné komise jmenuje a odvolává výkonný výbor. Členy komise navrhuje 

předseda komise a schvaluje a odvolává výkonný výbor. 

3. Odborná komise není výkonným orgánem ČAA. Je pouze orgánem poradním, odborně 

zaměřeným. 



XVII. 

Majetek a činnost ČAA 

 

1. Majetek ČAA tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky, cenné papíry a 

jiná majetková práva. Vlastníkem majetku je právnická osoba ČAA jako celek. ČAA není 

vlastníkem majetku jednotlivých klubů ČAA. 

2. Zdrojem příjmů ČAA jsou především: 

a) státní a jiné účelové dotace, 

b) příspěvky členů a klubů, 

c) dary, dědictví, převody majetku, 

d) majetkové odkazy právnických a fyzických osob, 

e) výnosy vlastní činnosti, včetně činnosti hospodářské, 

f) další aktiva vyplývající z činnosti ČAA. 

3. K provádění hospodářské činnosti si může ČAA zřídit i hospodářská zařízení. O jejich řízení 

rozhoduje konference ČAA. Zřízení hospodářských zařízení je možné jen v souladu s právními 

předpisy České republiky. 

4. Sportovní soutěže v armwrestlingu pořádá ČAA v případě Českého poháru ČAA jako celek. 

Soutěže organizuje výkonný výbor, popřípadě jednotlivé kluby či oddíly ČAA. Pořádá-li klub 

nebo oddíl ČAA soutěž v armwrestlingu, musí mít k této soutěži akreditaci výkonného výboru 

ČAA. 

5. Členové ČAA se při žádném hlasování v rámci ČAA nemohou nechat zastupovat, a to ani 

prostřednictvím písemné plné moci. 

 

XVIII. 

Právní subjektivita 

1. ČAA je dobrovolným sdružením dle zákona číslo 83/1990 Sb., v platném znění. 

2. ČAA je samostatnou právnickou osobou, jednající vlastním jménem a způsobilou v plném 

rozsahu nabývat práv a zavazovat se. Tato způsobilost ČAA vznikla dnem registrace podle 

rozhodnutí MV ČR ze dne 04. 07. 1994. 

3. Jménem ČAA jedná navenek a ČAA jako právnickou osobu zastupuje její řádně zvolený 

prezident. V rozsahu vymezeném písemnou plnou mocí pak zastupuje ČAA navenek i 

viceprezident a další pověření členové ČAA. 

4. Kluby vzniklé dle stanov ČAA mají jako jediné organizační složky ČAA svou samostatnou právní 

subjektivitu. Jednají svým jménem samostatně a jsou způsobilé nabývat práva a zavazovat se. 

Za každý klub jedná navenek a zastupuje ho řádně zvolený předseda. Za klub může v rozsahu 

vymezeném písemnou plnou mocí jednat i pověřený člen klubu ČAA. 

5. Za jednání klubů nenese ČAA žádnou právní odpovědnost, stejně tak kluby ČAA nenesou právní 

odpovědnost za jednání ČAA. 

 

XVX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy ČAA nabývají platnosti a účinnosti dnem registrace MV ČR. 



2. Platnost a účinnost těchto stanov končí přijetím nových stanov a jejich registrací MV ČR. 

3. Závazný výklad stanov a jiných interních předpisů provádí výbor ČAA. 

4. Zanikne-li ČAA rozhodnutí MV ČR, provede likvidaci jejího majetku likvidátor určený MV ČR. 

5. ČAA může k upřesnění stanov nebo k provádění určité činnosti vydat další interní směrnice, 

např. organizační či hospodářský řád. Žádné interní předpisy ČAA nesmí být v rozporu 

s kterýmkoliv ustanovením těchto stanov, jinak jsou tyto předpisy neplatné.  

6. Tyto stanovy a celá činnost ČAA se řídí výhradně příslušnými právními předpisy České republiky 

a nesmí být s nimi v žádném případě v rozporu. 

7. Schválením těchto stanov a jejich následnou registrací pozbývají platnost stanovy ze dne 22. 

listopadu 2011 

 

 

 

 

Kostice, 22. červen 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Victor Borodin 

prezident ČAA 

 

 


