Stanovy České asociace squashe, z.s.
I.
Název a sídlo a symbolika
1. Spolek s názvem Česká asociace squashe, z.s. (dále jen „ČASQ“) je samosprávný a dobrovolný svazek
členů, kterými jsou jednak fyzické osoby a dále sportovní oddíly a kluby, jejichž účel a hlavní činnost je
souladná s hlavní činností ČASQ a jsou ustaveny jako samostatné právnické osoby.
2. Sídlem ČASQ je Zátopkova 100/2, Praha 6, PSČ 160 17.
3. ČASQ bylo přiděleno IČO: 48132217
4. Symbolem ČASQ je znak ČASQ.

II.
Účel ČASQ
1. ČASQ je uznávaným představitelem squashe na území České republiky a toto sportovní odvětví
zastupuje i na mezinárodní úrovni.
2. Účelem ČASQ je zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vykonávat veřejně prospěšnou činnost v oblasti sportu, zejména squashe;
Podporovat, propagovat a rozvíjet sportovní hru squash na území České republiky;
Prosazovat a hájit zájmy a práva svých členů v České republice i v zahraničí;
Spolupracovat s mezinárodními a národními organizacemi se zaměřením na squash a jeho podporu;
Spolupracovat se sportovními organizacemi (např. ČOV, ČSTV,ČUS, WSF, ESF, PSA, WSA,apod.) v
České republice i v zahraničí;
Vyvíjet činnost ve prospěch svých členů.

3. ČASQ je či může být členem mezinárodních organizací i organizací, spolků či svazů na území České
republiky, slučuje-li se členství s posláním ČASQ, jak je výše uvedeno.

III.
Činnost ČASQ
1. Činnost ČASQ směřuje k naplnění poslání uvedeného v odst. 2 čl. II těchto stanov, jakožto i společného
zájmu svých členů.
2. ČASQ zejména svou činností hájí zájmy svých členů, spolupracuje s dalšími subjekty podobného zaměření,
pořádá sportovní akce a organizuje sportovní aktivity, vše v souladu s posláním, jak je výše vymezeno.
3. ČASQ v rámci své činnosti zejména:

a) Propaguje a podporuje hru squash za účelem jejího rozšíření a navýšení počtu aktivních hráčů, jako i
hráčů soutěžních;
b) Zpracovává koncepce rozvoje a popularizace squashe na území České republiky;
c) Vytváří podmínky a podporuje tvorbu podmínek pro rozvoj squashe, pro odborný růst trenérů,
rozhodčích a funkcionářů ČASQ;
d) Spolupracuje s dalšími subjekty, zejména pak jednotlivými kluby, které jsou členy ČASQ a podporuje
takové subjekty při rozvoji squashe, rozšiřování členské základny hráčů squashe a výchově hráčů
squashe;
e) Podporuje squash v rekreační i výkonnostní formě;
f) Organizuje a řídí domácí mistrovské soutěže, kursy a semináře v oblasti squashe;
g) Nominuje a řídí českou státní reprezentaci squashe;
h) Organizuje mezinárodní akce na území České republiky;
i) Zastupuje zájmy českého squashe u mezinárodních organizací se zaměřením na squash, zejména u
World Squash Federation (dále jen „WSF“) a u European Squash Federation (dále jen „ ESF“), případně
u dalších mezinárodních a také u národních organizací squashe jiných zemí;
j) Vydává sportovně technické, organizační a metodické předpisy squashe s působností na území České
republiky a ve vztahu ke svým členům i v zahraničí;
k) Buduje, provozuje a udržuje sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále podporuje
budování, provozování a údržbu sportovních zařízení vlastněných a / nebo užívaných členskými
subjekty;
l) Vydává vlastní informační materiály;
m) Spravuje vlastní majetek.
přičemž shora uvedené činnosti jsou obsahem hlavní činnosti ČASQ.
4. ČASQ může vyvíjet též příležitostnou hospodářskou činnost, která nemá charakter soustavné činnosti
provozované za účelem zisku, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti dle čl. II. odst. 2 těchto stanov nebo v
hospodárném využití majetku ČASQ. Zisk z veškeré činnosti ČASQ lze použít pouze pro spolkovou činnost
včetně správy ČASQ. ČASQ může při zachování uvedených pravidel být společníkem obchodní společnosti či
jiné korporace

IV.
Členství
Oddíl 1.,Úvodní ustanovení a druhy členství
1. Členství v ČASQ je členstvím dobrovolným. Nikdo nesmí být nucen k členství.
2. Na vznik členství v ČASQ neexistuje právní nárok. O vzniku členství rozhoduje ČASQ v souladu s těmito
stanovami.
3. Členství v ČASQ je dvojího druhu a rozlišuje se na členství individuální a členství klubové.
4. Za klubové členství se považuje členství právnické osoby, tedy korporace jako členského klubu (také jen
„klub“ nebo „členský klub“).
5. Za individuální členství se považuje členství fyzické osoby, která je členem členského klubu. Osoba fyzická,
která není členem členského klubu, se nemůže stát členem ČASQ.

6. Individuální členství může se svým souhlasem nabýt každá fyzická osoba, která je členem členského klubu,
nebrání-li jí v tom překážka nabytí členství dle čl. IV. oddíl 4., odst. 7. Není-li fyzická osoba plně svéprávná
(také proto, že je mladší 18 let), jedná za ni ve vztahu k ČASQ její zákonný zástupce či případně opatrovník.
7. Klubové členství může nabýt pouze právnická osoba, korporace, splňující následující podmínky:
a) Doručí ČASQ písemnou přihlášku za klubového člena ČASQ opatřenou kopií svých stanov, seznamem
členů, výpisem z veřejného rejstříku a přihláškami fyzických osob, jak je uvedeno níže pod písm. d),
b) Stanovy právnické osoby jsou v souladu s těmito stanovami, tedy zejména, patří-li mezi základní účely
existence takové osoby podpora či provozování sportovních aktivit včetně squashe a není-li základním
jejím posláním dosahování zisku (členy klubovými jsou zejména spolky ve smyslu ustanovení § 214 a
násl. občanského zákoníku),
c) Členy právnické osoby jsou nejméně 3 fyzické osoby,
d) Právnická osoba spolu s přihláškou za klubového člena ČASQ doručí také přihlášku nejméně 3 svých
členů - fyzických osob - za členy ČASQ spolu s písemně udělenými souhlasy takových osob se vznikem
jejich členství v ČASQ, přičemž do uvedeného počtu 3 osob nelze zahrnout osobu, která již je členem
ČASQ nebo osobu, které brání překážka členství v ČASQ, jak je níže v čl. IV. oddíl 4., odst. 7 uvedeno.
8. ČASQ vede seznam svých klubových členů a i individuálních členů, který je veřejný bez uvedení rodných
čísel členů v kanceláři či sídle ČASQ. Pro účely zastřešujících organizací (zejména ČOV, ČUS apod.), složek
státu a státních orgánů je ČASQ oprávněna sdělit i rodná čísla členů. Seznam členů ČASQ má 2 části, a to
část vedenou pro členy klubové a část vedenou pro členy individuální. ČASQ zapíše klubového člena ČASQ
do seznamu členů do 14 dnů ode dne vzniku jeho členství s tím, že zapíše jeho údaje (název, sídlo, IČ) a
statutární orgán či osobu pověřenou za klubového člena jednat a adresu pro doručení elektronickou poštou.
ČASQ zapíše individuálního člena ČASQ do seznamu členů do 14 dnů ode dne vzniku jeho členství s tím, že
zapíše jeho jméno a příjmení, státní příslušnost, pohlaví, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, příslušnost
klubu adresu pro doručení elektronickou poštou či korespondenční adresu, uvede-li člen tuto adresu. Pro
případ doručení oznámení o změně údajů o členovi provede ČASQ změnu zápisu do 14 dnů ode dne
doručení oznámení o změně. Klubový člen je odpovědný vůči ČASQ za evidenci svých členů, kteří jsou
zároveň členy ČASQ, a to včetně správnosti údajů uvedených u jednotlivých členů. Klubový člen je
odpovědný ve vztahu ke svým členům s ohledem na další poskytnutí osobních údajů svých členů ČASQ.
9. Za klubového člena jedná ve vztahu k ČASQ jeho statutární orgán, nepověří-li klubový člen písemně jinou
osobu, která je členem klubu, k jednání ve vztahu k ČASQ. Na základě písemné plné moci udělené v souladu
s právními předpisy může za klubového člena jednat kterákoli osoba.
10. Členství všech fyzických osob, které jsou ke dni přijetí těchto stanov členy ČASQ a zároveň členy členského
klubu, se považuje za členství individuální.
11. Členství všech dosavadních členských právnických osob jako členství kolektivní se považuje dnem přijetí
těchto stanov za členství klubové. Nesplňuje-li členský klub podmínku trvání členství dle těchto stanov, je
povinen doložit ČASQ splnění uvedených podmínek členství do 1 roku ode dne přijetí těchto stanov. Nesplníli klubový člen uvedenou povinnost, jeho členství marným uplynutím lhůty jednoho roku ode dne přijetí těchto
stanov zaniká.

Oddíl 2., Vznik členství
1. Členství individuální vzniká fyzické osobě:
a) okamžikem, kdy členský klub přihlásí fyzickou osobu jako člena ČASQ s tím, že doloží písemně
udělený souhlas fyzické osoby s členstvím v ČASQ a prohlásí, že fyzická osoba je jeho členem nebo

b) okamžikem, kdy se sama fyzická osoba písemně přihlásí jako člen ČASQ, doloží-li, že je členem
členského klubu nebo
c) okamžikem, kdy vznikne klubové členství ČASQ právnické osobě, která se ucházela o členství
v ČASQ, je-li fyzická osoba jejím členem a doručila-li taková právnická osoba ČASQ přihlášku
fyzické osoby spolu se svou přihláškou za klubového člena ČASQ ve smyslu ustanovení Oddílu 1.,
odst. 7 tohoto článku.
2. Výše uvedenému způsobu vzniku individuálního členství brání překážka členství v ČASQ, jak je níže v čl. IV.
oddíl 4., odst. 7uvedeno.
3. Členství klubové vzniká za předpokladu splnění podmínek pro vznik klubového členství, jak jsou výše
uvedeny, přijetím za člena rozhodnutím ČASQ, kdy rozhodnutí přijímá výkonný výbor ČASQ, a to ke dni
doručení oznámení o rozhodnutí výkonného výboru ČASQ o přijetí. Vznik je podmíněn přijetím rozhodnutí o
přijetí a žádné právnické osobě k němu nesvědčí právní nárok.
4. Individuální člen nemůže být přihlášen jako člen ČASQ za více než jeden členský klub. Změna členství
fyzické osoby ve vztahu ke klubovým členům nemá dopad na členství individuální. Předpisy vydané ČASQ
mohou omezit právo startu individuálního člena v soutěžích ČASQ pro případ změny příslušnosti ve vztahu ke
klubovým členům.

Oddíl 3., Práva a povinnosti členů
1. Individuální člen ČASQ je:
a) povinen:
• sdělit prostřednictvím klubu, jehož je členem nebo i sám ČASQ údaje o své osobě,
• respektovat a dodržovat stanovy ČASQ jakož i rozhodnutí ČASQ, zejména pak rozhodnutí
orgánů ČASQ vydaná v souladu s těmito stanovami,
• zachovávat v soutěžích, pokud se jich účastní, i mimo ně zásady fair play a pravidla
morálky a disciplinární řád, soutěžní řád či jiný řád nebo předpis vydaný ČASQ,
• nejednat proti zájmům ČASQ,
• podrobovat se rozhodnutím orgánů ČASQ;
b) oprávněn:
• účastnit se s hlasem pouze poradním valné hromady ČASQ,
• být volen do orgánů ČASQ, splňuje-li speciální požadavky uvedené v těchto stanovách, je-li
starší 18 let a svéprávný,
• předkládat ČASQ a jejím orgánům návrhy a podněty,
• vyžadovat od ČASQ informace o její činnosti,
• účastnit se soutěží pořádaných či řízených ČASQ,
• využívat možností vzdělávání a odborného růstu v rámci ČASQ a získávat odborné
kvalifikace,
2. Klubový člen je:
a) povinen:
• sdělit ČASQ údaje o své osobě včetně osob či osoby, která je členem statutárního orgánu a
případně osoby pověřené k jednání směrem k ČASQ,
• sdělit ČASQ změny v údajích o sobě včetně změny osob statutárních orgánů do 14 dnů ode
dne, kdy změna nastala,

respektovat a dodržovat stanovy ČASQ jakož i rozhodnutí ČASQ, zejména pak rozhodnutí
orgánů ČASQ vydaná v souladu s těmito stanovami,
• hradit řádně a včas členské příspěvky pro klubové členy uložené rozhodnutími ČASQ,
přičemž o členském příspěvku, jeho výši i splatnosti rozhoduje výkonný výbor svým
rozhodnutím,
• zachovávat v soutěžích, pokud se jich účastní, i mimo ně zásady fair play a pravidla
morálky a disciplinární řád, soutěžní řád či jiný rád nebo předpis vydaný ČASQ,
• podrobovat se rozhodnutím orgánů ČASQ,
• nejednat proti zájmům ČASQ,
• dbát na to, aby jeho členové, kteří jsou členy ČASQ, dodržovali své povinnosti uložené jim
těmito stanovami,
• řádně vést evidenci svých členů,
• sdělovat ČASQ údaje o svých členech a změny údajů svých členů (jméno, příjmení, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu a případně adresa korespondenční), kteří jsou zároveň členy
ČASQ a pro případ zániku členství osoby, která je členem ČASQ do 14 dnů ode dne zániku
tuto skutečnost ČASQ písemně sdělit;
b) oprávněn:
• účastnit se valné hromady ČASQ a na ní hlasovat s tím, že pro hlasování na valné hromadě
disponuje vždy počtem hlasů vypočteným dle klíče pro stanovení počtu hlasů, jak je uveden
v příloze těchto stanov;
• předkládat ČASQ a jejím orgánům návrhy a podněty,
• vyžadovat od ČASQ informace o její činnosti,
• účastnit se klubových soutěží pořádaných či řízených ČASQ.
•

Oddíl 4., Zánik členství
1. Členství klubové zaniká:
a) zánikem právnické osoby, která je členským klubem, zanikne-li tato bez právního nástupce,
b) nejsou-li splněny podmínky pro nabytí členství dle čl. IV. oddíl 1., odst. 7 písm. b) těchto stanov či
klesne-li počet individuálních členů ČASQ, kteří jsou zároveň členy členského klubu pod 3 (čl. IV.
oddíl 1., odst. 7 písm. c) stanov a členský klub ani do 60 dnů ode dne, kdy jedna z podmínek poprvé
nebyla splněna, nesjedná nápravu (s tím, že uvedené se nepoužije po dobu 1 roku ode dne přijetí
těchto stanov),
c) písemným vystoupením s tím, že se vyžaduje úředně ověřený podpis statutárního orgánu členského
klubu,
d) nezaplatí-li členský klub členský příspěvek, který je povinen uhradit, ani v přiměřené lhůtě ne kratší
než 30 dnů ode dne doručení dodatečné výzvy k zaplacení, ačkoli byl člen na tento následek ve
výzvě upozorněn,
e) vyloučením na základě rozhodnutí ČASQ.
2. Pro případ zániku klubového členství platí, že individuální členství osob v ČASQ, které jsou ke dni zániku
členy členského klubu, zaniká, pokud ani do 90 dnů ode dne zániku klubového členství jiný členský klub
nepřihlásí takové individuální členy s jejich písemným souhlasem jako své členy. Podmínky změny členského
klubu pro individuální členy stanoví předpis vydaný výkonným výborem ČASQ.
3. Členství individuální zaniká:
a) úmrtím,
b) vyloučením,
c) vystoupením,

d) zánikem členského klubu, jehož je individuální člen členem s přihlédnutím k ustanovení odst. 2
tohoto článku,
e) vyloučením z členského klubu, pokud ani do 30 dnů ode dne, kdy členský klub oznámí vyloučení
fyzické osoby ČASQ, nepřihlásí jiný členský klub vyloučenou osobu jako svého člena a člena ČASQ,
a to dnem, kdy členský klub písemně oznámí ČASQ vyloučení individuálního člena; vyloučení člena
z členského klubu upravují zásadně stanovy členského klubu.
4. Každý člen může z ČASQ vystoupit. Jeho členství zaniká dnem, kdy je písemné oznámení o vystoupení
doručeno ČASQ.
5. Vyloučit člena lze pokud:
a) zvlášť závažným způsobem poruší povinnosti plynoucí mu z členství a uložené mu těmito stanovami
a nebo
b) zapříčinil jako člen statutárního orgánu klubového člena zaviněně zánik členství tohoto klubového
člena v ČASQ a navrhne-li jeho vyloučení jiný člen klubu, jehož členství v ČASQ takto zaviněně
z důvodu na straně člena zaniklo, nebo
c) opakovaně závažným způsobem a přes to, že již člen byl pro závažné porušení potrestán v souladu
s předpisy ČASQ trestem zákazu činnosti či pozastavením členství, porušil povinnosti uložené mu
předpisy ČASQ či rozhodnutími orgánů ČASQ a nebo
d) opakovaně porušuje povinnosti plynoucí mu z členství, z těchto stanov či povinnosti uložené mu
předpisy ČASQ či rozhodnutími orgánů ČASQ a byl-li již pro takové porušování povinností
v posledních 3 letech více než 2x potrestán v souladu s předpisy ČASQ.
6. O vyloučení člena může rozhodnout výkonný výbor ČASQ nebo v rámci své působnosti soutěžní a
disciplinární komise ČASQ. Rozhodnutí o vyloučení vydané k tomu příslušným orgánem ČASQ je vždy
v písemné podobě doručeno vyloučenému členovi na adresu evidovanou ČASQ. Člen je vždy oprávněn
navrhnout, aby takové rozhodnutí bylo přezkoumáno arbitrážní komisí ČASQ s tím, že podepsaný návrh musí
být v písemné podobě obsahující návrh člena a odůvodnění návrhu doručen ČASQ do 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí o vyloučení. Za doručení se považuje také uplynutí lhůty 3 pracovních dnů po předání
k přepravě držitelem poštovní licence, a to formou doporučeného dopisu. Podání návrhu na přezkum
arbitrážní komisi má ve věci zániku členství odkladný účinek. Není-li návrh podán, či je-li podán opožděně, je
rozhodnutí o vyloučení konečné. Rozhodnutí arbitrážní komise je ve věci vyloučení člena v rámci ČASQ vždy
rozhodnutím konečným.
7. Pro případ rozhodnutí o vyloučení člena platí, že existuje překážka jeho členství v ČASQ, a to doživotní. O
zániku existence překážky vzniku členství může rozhodnout valná hromada ČASQ, nejdříve však po uplynutí
10 let ode dne, kdy zaniklo členství takové osoby vyloučením.
V.
Orgány ČASQ
Oddíl 1., Obecně o orgánech ČASQ
1. Orgány ČASQ jsou:
a) valná hromada,
b) výkonný výbor,
c) předseda ČASQ,
d) revizní komise ČASQ,
e) soutěžní a disciplinární komise,
f) jiné komise, o jejichž zřízení rozhodne výkonný výbor,

g) arbitrážní komise.
2. Členem orgánů ČASQ ve smyslu odst. 1 písm. b) až f) tohoto oddílu může být pouze svéprávný člen ČASQ
starší 18 let, kterému neběží zákaz činnosti v orgánech ČASQ či jeho členství v ČASQ není pozastaveno.
Členem výkonného výboru nemůže býti osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
Zvolit či jmenovat člena ČASQ do funkce orgánu či do orgánu ČASQ lze pouze s jeho předchozím písemným
souhlasem.
3. Členem arbitrážní komise může být pouze svéprávný člen ČASQ starší 30 let s ukončeným právnickým
vzděláním v magisterském studiu (titul Mgr., JUDr.)., kterému neběží zákaz činnosti v orgánech ČASQ či jeho
členství není pozastaveno.
4. Funkční období volených členů orgánů ČASQ je čtyřleté. Uplynutím funkčního období funkce zaniká. Funkční
období člena voleného orgánu, který byl dodatečně volen, končí nejpozději dnem, kdy skončí funkční období
posledního ze zvolených členů orgánu, do kterého byl člen dodatečně volen. Zanikne-li osobě zvolené do
funkce orgánu ČASQ její funkce, jsou členové orgánu, neklesl-li v důsledku zániku funkce počet jeho členů
pod ½, oprávněni kooptovat na období až do dne konání zasedání valné hromady ČASQ náhradního člena.
Náhradnímu členu, který byl kooptován, zaniká jeho funkce vždy dnem konání nejbližšího jednání valné
hromady. Klesne-li počet členů výkonného výboru ČASQ pod ½, jsou zbývající jeho členové (a to i každý
samostatně) povinni bez zbytečných odkladů svolat valnou hromadu.
5. Členství jediné osoby ve výkonném výboru a arbitrážní komisi je neslučitelné. Shodně platí, že funkce člena
revizní komise je neslučitelná s funkcí v kterémkoli jiném orgánu ČASQ.
6. Orgán, který je oprávněn jmenovat členy orgánu ČASQ, je oprávněn také členy orgánu ČASQ jím jmenované
odvolat. Odvoláním funkce člena orgánu ČASQ zaniká.
7. Každá osoba zvolená či jmenovaná do funkce či orgánu ČASQ je oprávněna vystoupit či odstoupit z funkce
s tím, že její funkce zaniká ke dni doručení oznámení o odstoupení z funkce orgánu ČASQ. Odstoupení
z funkce musí být písemné s tím, že u volených orgánů musí být podpis na listině úředně ověřen nebo učiněn
nejméně před 3 členy VV ČASQ, kteří připojí své podpisy s uvedením doložky, že před nimi byla listina
podepsána.
8. Zanikne-li členství osoby v ČASQ, je-li členství pozastaveno či, je-li osobě uložen zákaz činnosti v orgánech
ČASQ, zaniká její funkce v orgánu ČASQ.

Oddíl 2., Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČASQ.
2. Každý člen ČASQ má právo účastnit se jednání valné hromady. Hlasovacím právem disponují pouze kluboví
členové, tedy kluby, které jsou členy ČASQ. Individuální člen ČASQ má právo se jednání valné hromady
účastnit pouze s hlasem poradním. K hlasům poradním se nepřihlíží pro stanovení počtu hlasů a ani pro
hlasování. Členské kluby disponují počtem hlasů vypočteným dle klíče pro stanovení počtu hlasů členských
klubů, který je přílohou těchto stanov a tvoří jejich nedílnou součást.

3. Za klubového člena ČASQ na valné hromadě jedná a hlasuje jeho statutární orgán nebo jím písemně
pověřený člen ČASQ, který je zároveň členem klubu. Klubový člen disponující vyšším počtem hlasů než 1 je
oprávněn delegovat právo hlasovat těmito hlasy i na více osob tak, že každá z nich disponuje částí celých
hlasů klubovému členu příslušejících.
4. Členský klub je oprávněn nechat se zastoupit pro jednání a hlasování na valné hromadě i osobou, která není
jeho členem, a to tak, že podpis statutárního zástupce klubu na zmocnění k hlasování na valné hromadě musí
být úředně ověřen.
5. Valná hromada se schází nejméně jednou za rok jako valná hromada řádná. Valnou hromadu svolává
výkonný výbor nebo předseda ČASQ vždy tak, aby se konala a to vždy v sobotu či neděli v období od
1.června do 30.června kalendářního roku a na území České republiky.
6. Požádá-li o svolání valné hromady písemně nejméně 1/3 všech členů ČASQ nebo požádají-li o svolání valné
hromady členské kluby disponující nejméně ½ všech hlasů dle klíče pro počet hlasů na valné hromadě, je
výkonný výbor či předseda ČASQ povinen svolat valnou hromadu tak, aby se konala do 60 dnů ode dne
doručení písemného podnětu pro svolání. Požádá-li písemně nejméně 40 dnů před dnem konání valné
hromady alespoň1/3 všech členů ČASQ či kluboví členové disponující nejméně 1/3 všech hlasů o zařazení
bodu do programu jednání valné hromady, je svolavatel valné hromady povinen takový bod do programu
zařadit.
7. Valná hromada se svolává vždy pozvánkou doručovanou klubům na jimi sdělené emailové adresy a vhodným
způsobem (zejména na webové stránce ČASQ a případně v sídle či kanceláři ČASQ) zveřejněnou. Pozvánka
musí být odeslána vždy nejpozději 30 dnů před termínem konání valné hromady s tím, že je-li odeslána na
emailové adresy sdělené kluby, považuje se za doručenou dnem odeslání, a musí obsahovat:
a)
místo konání valné hromady, které bude vždy na území ČR,
b)
čas zahájení jednání valné hromady,
c)
program jednání valné hromady,
d)
informaci o počtu hlasů jednotlivých klubových členů včetně informace o počtu všech hlasů, kterými
disponují všichni kluboví členové,
e)
jako přílohu vzor zmocnění pro zastoupení klubu na jednání valné hromady s poučením, že pro
případ zmocnění osoby, která není členem zmocňujícího klubu je třeba, aby podpis byl úředně
ověřen.
8. Nesplní-li výkonný výbor a ani předseda ČASQ svou povinnost svolat valnou hromadu ve smyslu odst. 5 či 6
tohoto oddílu článku V. stanov či povinnost zařadit bod do jednání, jak je uvedeno tamtéž, či není-li výkonný
výbor ani předseda schopen jednat (zejména, pokud funkce zanikly apod.) platí, že valnou hromadu je
oprávněn způsobem uvedeným výše svolat či bod do programu jednání zařadit kterýkoli člen arbitrážní
komise ČASQ či revizní komise ČASQ či kterýkoli z členských klubů.
9. Valná hromada:
a)
určuje směr, kterým se bude ubírat ČASQ v souladu s těmito stanovami,
b)
schvaluje stanovy ČASQ či rozhoduje o jejich změně a jejich změny přijímá,
c)
volí a odvolává členy výkonného výboru ČASQ,
d)
volí a odvolává předsedu ČASQ
e)
volí a odvolává členy arbitrážní komise ČASQ
f)
volí a odvolává členy revizní komise ČASQ,
g)
schvaluje rozpočet ČASQ,
h)
projednává a schvaluje zprávu o činnosti ČASQ,
i)
projednává a schvaluje zprávu o hospodaření ČASQ,

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

projednává a schvaluje zprávu revizní komise ČASQ,
uděluje výkonnému výboru ČASQ pokyny k jeho činnosti,
hodnotí činnost dalších orgánů i jejich členů,
rozhoduje, v případě člena, který byl vyloučen, na jeho žádost o zániku překážky vzniku členství, a
to, bez ohledu na to, zda byl takový bod zařazen na program jednání,
rozhoduje o zrušení ČASQ s likvidací nebo o jeho přeměně,
je oprávněna si vyhradit kterékoli rozhodnutí v rámci ČASQ s výjimkou revize rozhodnutí arbitrážní
komise a takové rozhodnutí přijmout,
je oprávněna v rámci jednání valné hromady přijímat rozhodnutí o průběhu valné hromady,
zejména pak přijmout jednací řád valné hromady, který je v souladu s těmito stanovami apod.

10. Jednání valné hromady zahajuje svolavatel valné hromady, obvykle předseda ČASQ, který ověří, zda je valná
hromada usnášeníschopná a následně zajistí volbu předsedajícího valné hromady a zapisovatele. Valná
hromada rozhoduje přijetím usnesení.
11. Valná hromada je schopna se usnášet za účasti zástupců klubů disponujících nejméně 1/3 všech hlasů,
kterými souhrnně disponují členské kluby k okamžiku zahájení jednání valné hromady. Pro případ, že
v průběhu jednání valné hromady klesne počet přítomných hlasů pod 1/3 všech hlasů, kterými disponují
členské kluby, je i nadále valná hromada usnášeníschopná. Usnesení se přijímá většinou hlasů přítomných
v době usnášení, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Rozhodnutí dle ustanovení písm. b) a m) odst. 9 tohoto
oddílu je přijato, hlasují-li pro nejméně ¾ hlasů přítomných v době usnášení. Rozhodnutí dle ustanovení písm.
n) odst. 9 tohoto oddílu je přijato, hlasují-li pro nejméně ¾ všech hlasů, kterými disponují všichni kluboví
členové ČASQ.
12. Pro případ, že by si valná hromada vyhradila rozhodnutí o vyloučení člena, platí, že rozhodnutí je přijato
pouze tehdy, souhlasí-li členové disponující nadpoloviční většinou všech hlasů.
13. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani 20 minut od okamžiku zahájení dle pozvánky, je jednání
ukončeno a valná hromada může být svolavatelem opětovně svolána jako náhradní tak, aby se konala do 60
dnů ode dne konání původní valné hromady. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na
počet hlasů, jimiž disponují přítomní zástupci členských klubů. Náhradní valná hromada je oprávněna jednat a
přijmout usnesení pouze ve věcech, které byly zařazeny na pořad jednání valné hromady původní, namísto
které je náhradní valná hromada konána. V písemné pozvánce musí být uvedeno, že se jedná o náhradní
valnou hromadu s poučením, že tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasů, jimiž budou disponovat
přítomní zástupci klubů. Program náhradní valné hromady musí být totožný, jako byl program jednání valné
hromady původní, na místo které se náhradní valná hromada koná.
14. Z jednání valné hromady zapisovatel pořídí zápis, který podepíše předsedající a zapisovatel. Zápis z jednání
valné hromady ČASQ zveřejní vhodným způsobem, zejména na webové stránce ČASQ.

Oddíl 3., Výkonný výbor a předseda ČASQ
1.

Výkonný výbor je řídícím orgánem ČASQ v období mezi konáním valných hromad a zabezpečuje výkon
všech činností ČASQ v období mezi konáním valných hromad. Výkonný výbor má 5 členů včetně předsedy
ČASQ.

2.

Výkonný výbor je statutárním orgánem ČASQ. Jménem výkonného výboru a tedy i jménem ČASQ jedná
navenek předseda ČASQ, který je vždy členem výkonného výboru, nebo místopředseda ČASQ spolu
s dalším členem výkonného výboru.

3.

Členové výkonného výboru jsou volení valnou hromadou nebo kooptováni výkonným výborem v souladu
s těmito stanovami.

4.

Předseda je volen valnou hromadou zvlášť.

5.

Výkonný výbor je usnášeníschopný, rozhoduje–li ve věci nadpoloviční většina jeho členů. Výkonný výbor
přijímá rozhodnutí či usnesení většinou hlasů svých členů přítomných na jednání výkonného výboru.
Jednání výkonného výboru či i hlasování se může uskutečnit per rollam či prostřednictvím elektronických
prostředků komunikace.

6.

V rámci výkonného výboru hlasuje každý člen výkonného výboru jedním hlasem. Pro případ, kdy nastane
rovnost hlasování, platí, že rozhoduje hlas předsedy ČASQ.

7.

Výkonný výbor volí ze svých členů (vyjímaje předsedu ČASQ, který nesmí býti zvolen místopředsedou)
místopředsedu ČASQ.

8.

Výkonný výbor ČASQ zejména:
a) řídí činnost ČASQ v období mezi valnými hromadami,
b) plní úkoly a usnesení přijatá valnou hromadu ČASQ,
c) zpracovává rozpočet ČASQ na jednotlivý kalendářní rok a zprávu o hospodaření,
d) přijímá a vydává sportovně technické předpisy (dále jen „STP“) jako základní normu pro soutěže
ČASQ či jiné závazné předpisy pro členy ČASQ,
e) schvaluje koncepci soutěží a soutěže ČASQ řídí,
f) rozhoduje o nabývání a převodech majetku a hospodaření ČASQ, spravuje majetek ČASQ,
g) dle potřeby zřizuje odborné komise, určuje oblasti jejich činnosti a jejich úkoly a jmenuje jejich
členy,
h) je oprávněn komisím udělit pravomoci samostatného rozhodování a tyto opětovně odebrat, přičemž
již učiněné rozhodnutí komise, ke kterému byla komisi udělena pravomoc, nemůže být výkonným
výborem revidováno,
i) nominuje a řídí státní reprezentaci České republiky ve squashi,
j) svolává valnou hromadu,
k) zvolí si generálního sekretáře ČASQ, národního trenéra reprezentace dospělých i juniorů či jiné
osoby aparátu ČASQ a sekretariátu, je-li tento zřízen,
l) je povinen poskytnout revizní komisi veškeré informace revizní komisí požadované zejména
k ekonomické situaci ČASQ, příjmům a výdajům ČASQ, či i o postupu výkonného výboru ve všech
věcech, o které revizní komise požádá,
m) informuje členy ČASQ vhodným způsobem, zejména ve formě zveřejnění zápisů jednání
výkonného výboru, o činnosti ČASQ.

9.

Předseda ČASQ zejména:
a) předsedá výkonnému výboru,
b) je oprávněn svolat valnou hromadu,
c) je oprávněn s hlasem poradním být přítomen jednání veškerých komisí ČASQ s výjimkou komise
arbitrážní,
d) zastupuje ČASQ navenek a za ČASQ jedná navenek.

10. Funkce člena výkonného výboru ČASQ či předsedy ČASQ zaniká:
a) odvoláním valnou hromadou ČASQ,
b) odstoupením z funkce,
c) uplynutím funkčního období,
d) zvolením do funkce neslučitelné s funkcí člena výkonného výboru,
e) úmrtím.

Oddíl 4.,Revizní komise ČASQ
1.

Revizní komise ČASQ má 3 členy, které volí valná hromada ČASQ. Revizní komise ze svých členů může
zvolit předsedu revizní komise.

2.

Revizní komise kontroluje hospodaření ČASQ, jakož i další úkony ČASQ a zejména výkonného výboru a
podává o činnosti výkonného výboru a hospodaření ČASQ zprávu valné hromadě ČASQ.

3.

Revizní komise je oprávněna požadovat od výkonného výboru ČASQ veškeré podklady a informace o dění
v ČASQ, zejména pak o rozhodování výkonného výboru ČASQ. Revizní komise je oprávněna v případě
uvedeném výše v oddílu 2, odst. 8 oprávněna svolat jednání valné hromady ČASQ.

4.

Funkce člena revizní komise zaniká:
a)uplynutím funkčního období,
b)odvoláním z funkce valnou hromadu ČASQ
c)odstoupením z funkce,
d)zvolením či jmenováním do funkce neslučitelné s funkcí,
e)úmrtím.

Oddíl 5., Soutěžní a disciplinární komise ČASQ
1.

Soutěžní a disciplinární komise ČASQ je orgánem zabezpečujícím pro výkonný výbor ČASQ běžné řízení
soutěží a orgánem rozhodujícím v prvém stupni ve věci sporů a disciplinárních provinění členů ČASQ.

2.

Ve věci řízení soutěží ČASQ je soutěžní a disciplinární komise ČASQ oprávněna a povinna plnit úkoly
stanovené jí výkonným výborem ČASQ a samostatně rozhodovat. Soutěžní a disciplinární komise ČASQ je
vázána těmito stanovami a předpisy ČASQ a dále usneseními valné hromady ČASQ.

3.

Soutěžní a disciplinární komise zejména:
a) dohlíží na organizaci domácích mistrovských soutěží,
b) připravuje změny a úpravy STP a systému soutěží, podílí se na jejich tvorbě a dává výkonnému
výboru podněty k přijetí STP či jiných řádů (soutěžního, registračního, přestupního apod.),
c) dává výkonnému výboru doporučení pro schválení pořadatelství sportovních akcí zařazených do
termínové listiny,
d) schvaluje přestupy a hostování,
e) rozhoduje na podnět v prvém stupni ve sporech vyplývajících z těchto stanov a předpisů ČASQ,
případně rozhoduje i bez podnětu, zjistí-li porušení těchto stanov a předpisů ČASQ,
f) rozhoduje o trestech za porušení těchto stanov a předpisů ČASQ a ukládá tresty dle disciplinárního
řádu ČASQ
g) předkládá výkonnému výboru návrh termínové listiny,

h) provádí kontroly dodržování těchto stanov a předpisů ČASQ,
i) rozhoduje ve věcech svěřených jí výkonným výborem.
4.

Rozhodování komise na podnět člena může být předpisem ČASQ podmíněno úhradou přiměřeného
poplatku. Poplatek se vrací, rozhodne-li komise ve prospěch člena. Shodně tak, rozhodne-li v jeho
neprospěch, ale arbitrážní komise rozhodnutí změní ve prospěch člena, který podnět podal.

5.

Členy komise jmenuje a odvolává výkonný výbor. Počet členů komise stanoví výkonný výbor s tím, že činí
nejméně 3 osoby. Předsedu komise, který za komisi jedná navenek, jmenuje výkonný výbor zpravidla ze
svých členů.

6.

Nejmenuje-li výkonný výbor členy komise, platí, že její činnost zastává výkonný výbor.

7.

Funkce člena komise zaniká:
a) odvoláním,
b) odstoupením z funkce,
c) úmrtím,
d) zvolením či jmenováním do funkce neslučitelné s funkcí člena komise.

Oddíl 6., Jiné komise
1.

Výkonný výbor ČASQ svým rozhodnutím zřizuje jiné komise neupravené ve stanovách a určuje obory jejich
činnosti i jejich kompetence. Činí tak rozhodnutím, které vhodným způsobem, zejména prostřednictvím
webových stránek, zveřejní. Výkonný výbor je oprávněn vydávat organizační a kompetenční řády, jakož i
jednací řády komisí. Výkonný výbor jmenuje členy komisí a určuje, zda si komise ze svého středu volí
předsedu či předsedu komise sám jmenuje.

2.

Funkci komise, jak je shora v odst. 1 tohoto oddílu upravena, může plnit jediná osoba.

Oddíl 7., Arbitrážní komise ČASQ
1.

Arbitrážní komise je nejvyšší orgán ČASQ pro řešení sporů v rámci ČASQ. Je také orgánem druhé instance
ve věci rozhodnutí soutěžní a disciplinární komise ČASQ.

2.

Arbitrážní komise je oprávněna rozhodovat jako odvolací orgán o rozhodnutích soutěžní a disciplinární
komise ČASQ. Arbitrážní komise rozhoduje také jako orgán druhého stupně (odvolací orgán) ve věci
vyloučení člena, nehledě na to, jaký orgán, s výjimkou valné hromady, rozhodl v prvém stupni.

3.

Rozhodnutí arbitrážní komise ČASQ je v rámci ČASQ vždy rozhodnutím konečným.

4.

Arbitrážní komise je orgánem pro rozhodování sporů mezi členy ČASQ. Mají-li členové ČASQ mezi sebou
spor plynoucí z jejich působení v rámci ČASQ a svým obsahem náležející do působnosti ČASQ, jsou strany
povinny řešit spor před arbitrážní komisí a jsou jejím rozhodnutím vázány. Arbitrážní komise je zřízena ve
smyslu ustanovení § 265 občanského zákoníku.

5.

Arbitrážní komise je oprávněna vydat svůj jednací řád, který bude v souladu s těmito stanovami a dle něho
následně bude v řízeních jednat. Arbitrážní komise jedná v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb. o
rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění.

6.

Projednání věci arbitrážní komisí může být podmíněno, a to jednacím řádem či jiným předpisem ČASQ,
úhradou poplatku. Platí, že má-li navrhovatel ve věci úspěch, poplatek se vrací. Jde-li o věc sporu mezi
dvěma členy ČASQ, může být řízení před arbitrážní komisí zpoplatněno s tím, že přiměřený poplatek složí
jako zálohu navrhovatel a následně jej hradí člen, který ve věci úspěch neměl, a to tak, že je případně
členu, který neměl ve věci úspěch a neuhradil poplatek uloženo, aby tento uhradil a členu, který měl ve věci
úspěch je poplatek vrácen. Pro případ částečného úspěchu hradí členové poplatek poměrně. Náklady řízení
arbitrážní komise hradí členové, kteří jsou stranami sporu vždy dle úspěchu ve věci.

7.

Arbitrážní komise má 3 členy.

8.

Funkce člena komise zaniká:
a)
b)
c)
d)

Odvoláním valnou hromadou,
odstoupením z funkce,
úmrtím,
zvolením či jmenováním do funkce neslučitelné s funkcí člena komise.

VI.
Majetek ČASQ
1.

Majetek ČASQ tvoří věci, práva a jiné majetkové hodnoty.

2.

Zdrojem majetku ČASQ jsou zejména příjmy z vlastní sportovní činnosti, z členských příspěvků, dotace a
příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, příjmy z hlavní činnosti a vedlejší
hospodářské činnosti, příjmy ze zisku obchodních korporací a dalších právnických osob, v nichž má ČASQ
účast, dary apod.
VII.
Závěrečná ustanovení

1.

Tyto stanovy byly schváleny a přijaty valnou hromadou dne 13. 6. 2015 v 15:10 hodin s účinností od
okamžiku jejich přijetí.

2.

Dnem nabytí účinnosti těchto stanov se ruší stanovy ze dne 22.11.1997, ve znění změn z 10.1.2004,
21.5.2005, 11.11.2005, 20.5.2006, 18.5.2007 a 26.6.2010.

Příloha č. 1 Stanov České asociace squashe, z.s.

Klíč pro stanovení počtu hlasů, kterými disponují kluboví členové České
asociace squashe, z.s. na jednání valné hromady

Úvod:
Klíč pro stanovení odpovídajícího počtu hlasů jednotlivých klubových členů České asociace squashe, z.s. (dále
jen „ČASQ“) se užívá pro přidělení počtu hlasů pro rozhodování na jednání valné hromady ČASQ jednotlivým
klubovým členům. Klíč respektuje záměr ČASQ diferencovat možnost míry rozhodování o ČASQ s ohledem na
míru, jakou se jednotliví kluboví členové ČASQ podílí na základních činnostech ČASQ na sportovním poli a
s ohledem na počet členů jednotlivých klubů. Užitá kritéria jsou objektivní, nediskriminační a jsou zvolena
s ohledem na zájmy ČASQ. Každý klubový člen ČASQ, i přes to, že nezíská žádný hlas dle níže uvedených
kritérií, disponuje pro hlasování na valné hromadě jedním hlasem. Hlasy získané dle níže uvedených kritérií se
přičítají k základnímu jednomu hlasu, kterým disponuje každý klubový člen ČASQ.

Kritéria pro výpočet hlasů:
Jako první kritérium pro výpočet počtu hlasů klubových členů je užit počet členů klubu, kteří jsou zároveň
aktivními členy ČASQ. Druhým kritériem je počet ligových družstev registrovaných do soutěží družstev dospělých
(družstva juniorů jsou s ohledem na 3.kritérium vyjmuta) ČASQ klubovým členem a jejich úroveň v rámci systému
soutěží ČASQ. Třetím kritériem je kvalita práce klubového člena s mládeží vyjádřena počtem aktivních členů
klubu mladších 19 let, kteří jsou zároveň členy ČASQ a sportovní úrovní těchto členů v rámci ČASQ.
Jednotlivá kritéria, jsou rozdělena do tabulek, kde je za ně přidělena určitá bodová hodnota. Součtem bodových
hodnot za jednotlivá kritéria dle tabulek níže uvedených a jejich porovnání s tabulkou č. 1 dojde ke zjištění počtu
hlasů, kterými klubový člen disponuje.
Za aktivního člena ČASQ pro účely výpočtu počtu hlasů se považuje člen klubu, za kterého byl uhrazen
registrační poplatek k soutěžím stanovený ČASQ. Platí, že kritériem platným k 30.9. daného roku je počet členů
klubu, které klub k soutěžím přihlásil. Pro případ, že by ani do 31.10. daného roku nebyly veškeré registrační
poplatky k soutěžím klubem vůči ČASQ uhrazeny, resp. by klub na registračních poplatcích dlužil vůči ČASQ,
nenáleží takovému klubu hlasy dle následujících kritérií a disponuje pouze jediným hlasem.
Rozhodným datem pro výpočet bodů dle níže uvedených kritérií je 30.9. každého roku, přičemž dle statistických
údajů ČASQ k 30.9. daného roku se provede výpočet počtu hlasů pro každé jednání valné hromady, které bylo
svoláno po 30.9. daného roku a bude se konat nejpozději 29.9. roku následujícího.

Tabulka pro stanovení počtu hlasů dle součtu bodů za jednotlivá kritéria:
Tabulka č. 1
Celkový počet bodů

počet hlasů

1 - 10

1

11 - 20

2

21 - 30

3

31 - 40

4

41 - 60

5

61 - 80

6

81 - 100

7

101 - 120

8

121 - 140

9

141 a více

10

Počet bodů do této tabulky je součtem bodů za jednotlivá kritéria dle tabulek č.2, č.3 a č.4.
Tabulky jednotlivých kritérií:

Tabulka č. 2 – Body za počet aktivních členů klubů, kteří jsou členy ČASQ

počet aktivních členů klubu

počet bodů

1-2

5

3-6

10

7 - 10

20

11 - 20

30

21 - 40

40

41 - 70

50

71 - 100

60

101 a více

70

Tabulka č. 3 – Body za účast v soutěžích družstev

druh soutěže

počet bodů za každé družstvo
(žen či mužů) v soutěži

Extraliga (nejvyšší
soutěž)

10

1.liga (2.nejvyšší
soutěž)

6

2.liga (3.nejvyšší
soutěž)

3

3.liga a nižší (nižší
soutěže)

1

Tabulka č. 4 – Body za práci s mládeží

parametr

počet bodů

Junior (hráč do 19 let věku)
splňující následující podmínky:
- Účast na minimálně 2
mistrovských turnajích juniorů
jednotlivců v dané sezóně
(kategorie A nebo B do 11, 13,
15, 17 a 19 let)
- Jestliže se zúčastnil více než 2
turnajů ve dvou kategoriích,
započítává se pouze jednou
- Započítává se i tehdy, když se
zúčastní jednoho turnaje ve své
věkové kategorii a následně se
zúčastní jednoho turnaje ve
vyšší kategorii z důvodu
dovršení věkového limitu
Zúčastní-li se junior jednoho
turnaje ve dvou kategoriích (i
když se hrají v jiný den), je toto
považováno za účast na jednom
turnaji.

2 body
za každého juniora

