
 

Stanovy spolku 

 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

 

1.1. Název spolku: Česká carromová asociace, z. s.  

1.2. Anglický ekvivalent názvu: Czech Carrom Association 

1.3. Sídlo spolku: Mělnická 4, Praha 5 – Malá Strana, 150 00 

1.4. Organizační působnost: ČR 

 

 

Článek 2. 

Statut spolku 

 

2.1. Sdružení ve spolku je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě 

společného zájmu 

2.2. Spolek je oficiální organizací zastupující hráče carromu v ČR 

 

 

Článek 3. 

Předmět a cíle činnosti 

 

3.1. Organizace carromových turnajů, soutěží a jiných akcí 

3.2. Propagace a rozvoj carromu mezi dětmi, mládeží, seniory a občany 

s handicapem 

3.3. Usilování o členství v mezinárodních carromových organizacích (ECC 

European Carrom Confederation a ICF International Carrom Federation) 

 

 

Článek 4. 

Členství 

 

4.1. Členství vzniká: podáním členské přihlášky a  zaplacením členských příspěvků 

4.2. Členství zaniká:  

a) na základě vlastní žádosti člena, oznámené písemně Radě spolku 

b) nezaplacením členských příspěvků v termínu  

c) vyloučením člena pro hrubé porušení či neplnění povinností 

vyplývajících z těchto  stanov 

4.3. Vznik i zánik členství musí potvrdit Rada spolku. Rozhodnutí o vyloučení člena 

musí být písemné a odůvodněné.  

 

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti členů 



 

5.1.  Práva členů 

5.1.1. Zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem 

5.1.2. Spoluvytvářet program spolku 

5.1.3. Volit (od 15 let věku) a být volen (od 18 let věku) do orgánů 

spolku 

5.1.4. Využívat výhody vyplývající z členství 

5.1.5. Podávat připomínky, stížnosti a návrhy k činnosti spolku Radě 

spolku, která má povinnost se k těmto vyjádřit do 30 dnů 

5.1.6. Účastnit se aktivně Valné hromady 

 

5.2. Povinnosti členů 

5.2.1. Dodržovat stanovy 

5.2.2. Platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu 

5.2.3. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vykonávat funkce, do 

kterých byli zvoleni či jmenováni 

5.2.4. Hájit zájmy spolku a jeho členů 

5.2.5. Svou činností přispívat k dobrému jménu spolku v České 

republice i v zahraničí 

 

Článek 6. 

Orgány spolku 

 

6.1. Valná hromada 

6.2. Rada spolku 

6.3. Prezident 

 

Článek 7. 

Valná hromada 

 

7.1. Je nejvyšším orgánem spolku (dále jen „VH“) 

7.2. Tvoří ji všichni členové spolku 

7.3. Její zasedání je svoláváno Radou spolku zpravidla jednou za rok. Nejpozději 

však do 12 měsíců od předchozího zasedání VH, datum a místo konání 

zasedání VH bude oznámeno členům minimálně čtrnáct dní předem, a to 

tajemníkem spolku 

7.4. Mimořádné zasedání VH může být svoláno na základě žádosti podporované 

min. 1/3 členů spolku, nebo na návrh prezidenta; v tomto případě je zasedání 

VH svoláno do 30 dnů od podání písemné žádosti Radě spolku 

7.5. Pravomoci VH 

7.5.1. Volí a odvolává prezidenta spolku 

7.5.2. Schvaluje a odvolává oba tajemníky spolku na návrh prezidenta 

spolku 

7.5.3. Schvaluje a odvolává další členy Rady spolku na návrh 

jednotlivých členů spolku 

7.5.4. Určuje výši členských příspěvků 



7.5.5. Pověřuje Radu spolku k nakládání s finančními prostředky 

spolku 

7.5.6. Schvaluje rozpočet spolku 

7.5.7. Schvaluje a mění stanovy spolku na návrh Rady spolku min. 2/3 

přítomných členů, návrhy musí být vyvěšeny min. 10 dní před 

termínem zasedání VH na oficiálním webu spolku 

7.5.8. Rozhoduje o odvoláních členů vůči rozhodnutí Rady spolku 

7.5.9. Rozhoduje o zániku spolku na návrh Rady spolku, min. 2/3 všech 

členů 

7.6. VH je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku 

7.7. Ke schválení jednotlivých bodů je potřeba nadpoloviční většiny přítomných 

členů, pokud není uvedeno jinak 

7.8. O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení valné 

hromady v souladu s bodem 7.3. stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem min. 

2/3 přítomných členů spolku. Tato záležitost bude následně schvalována dle 

bodu 7.7. stanov. 

 

 

Článek 8. 

Rada spolku 

 

8.1. Rada spolku je statutárním orgánem spolku 

8.2. Radu spolku tvoří prezident, první tajemník a druhý tajemník, případně další 

volení členové Rady spolku 

8.3. Další členové Rady spolku jsou voleni VH 

8.4. V případě potřeby jmenuje pověřence za konkrétní oblast činnosti z členů 

spolku (především v hospodářské oblasti) 

8.5. Je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů 

8.6. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných 

8.7. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta, pokud nemůže prezident 

vykonávat funkci, přechází tíha rozhodujícího hlasu na prvního tajemníka 

8.8. Zodpovídá za řízení spolku v jeho zájmu 

8.9. Výkon funkcí v Radě spolku není omezen počtem volebních období 

8.10. Jedno volební období trvá tři roky 

8.11. Funkční období člena Rady spolku, který byl zvolen v průběhu volebního 

období, je totožné s původním obdobím nahrazovaného  

8.12. Každý člen Rady spolku zastupuje spolek samostatně v plném rozsahu 

 

 

Článek 9. 

Prezident spolku 

 

9.1. Řídí činnost spolku 

9.2. Je volen VH 

9.3. Navrhuje VH jmenování, případně odvolání obou tajemníků 

9.4. Řídí Radu spolku 



 

 

Článek 10. 

Tajemníci spolku 

 

10.1. Tajemníci spolku jsou dva označovaní a volení jako První tajemník a Druhý 

tajemník 

10.2. Vedou členskou evidenci 

10.3. Pořizují zápisy ze zasedání VH a schůzí 

10.4. První tajemník je zástupcem prezidenta 

10.5. Z pověření Rady spolku přebírají pravomoci prezidenta v případě, že 

prezident nemůže vykonávat svoji funkci ze zdravotních nebo jiných 

závažných důvodů 

 

 

Článek 11. 

Hospodaření spolku 

 

 

12.1. Spolek je povinen dodržovat právní předpisy v oblasti hospodaření a 

účetnictví 

12.2. Řídí se rozpočtem schváleným VH na příslušný kalendářní rok 

12.3. Činnost spolku je financována převážně z: 

12.3.1. členských příspěvků 

12.3.2. reklam, dotací, darů, grantů atd. od vnějších subjektů 

 

 

Článek 12. 

Zvláštní a přechodná ustanovení 

 

 

13.1. Tyto stanovy nabývají účinnost dnem registrace spolku u příslušných orgánů 

státní správy 

13.2. Pokud se označení člena a jeho funkce vztahuje k osobě ženského pohlaví, 

používá se rovnocenný výraz „členka“, „prezidentka“ apod. 

13.3. O doplňování a změnách stanov rozhoduje VH 

 

 

V Praze 25. 6. 2015 

 

 

 
 


