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STANOVY 
ČESKÉ RICOCHETOVÉ ASOCIACE, o.s. 

 
I. Základní ustanovení 

 
1.  Česká ricochetová asociace, o.s. /ČRA/ je politicky nezávislou sportovní organizací. Je 
 budovaná na demokratických principech a bez náboženských a rasových omezení. 
 Sídlo ČRA je: Náměstí Dr.Holého 13, Praha 8, PSČ 180 00. 
2.  ČRA sdružuje oddíly, sportovní kluby a další zájemce o ricochet / hráče, trenéry, rozhodčí,
 organizátory a příznivce/, kteří do ní vstoupili dobrovolně v souladu s těmito stanovami na
 základě svého vlastního rozhodnutí. 
3.  ČRA je samostatným právním a ekonomickým subjektem charakteru občanského sdružení,
 s působností na území České republiky. Neodpovídá za závazky svých členů nebo jejich
 subjektů. 
4.  ČRA uznává právní, organizační a finanční samostatnost svých členů. 

 
II. Poslání ČRA 

 
1.  Posláním a předmětem činnosti ČRA je: 
         a. rozvíjet ricochet na území České republiky, především formou informačního servisu a 
 koordinací činnosti jejich členů, 
         b. zapojit se v mezinárodní činnosti do systému soutěží a spolupráce v souladu se směrnicemi 
 mezinárodních organizací ricochetu. 
 

III. Obsah činnosti ČRA 
 
1.  Zpracovávat koncepci rozvoje ricochetu na celém území České republiky. 
2.  Pečovat o odborný růst trenérů, rozhodčích a funkcionářů, řídit a organizovat soutěže, turnaje, 
 kurzy a semináře. 
3.  Řídit a zajišťovat českou státní reprezentaci v ricochetu. 
4.  Zastupovat a hájit zájmy českého ricochetu v mezinárodních sportovních organizacích 
 ricochetu a v institucích a v různých sportovních organizacích a sdružení v České republice. 
5.  Vydávat základní organizační, metodické, sportovně technické a ekonomické předpisy s 
 celorepublikovou působností. 
6.  Získávat další zájemce o hru a pomáhat v jejich sportovním vývoji. 
7.  Provozovat vlastní hospodářskou, obchodní, reklamní a marketinkovou činnost za účelem
 získávat finanční a materiální prostředky pro činnost asociace. 
8.  Účelně hospodařit s majetkem nabytým do svého vlastnictví. 
9.  Spolupracovat s orgány státní správy, sportovními organizacemi v ČR i v zahraničí. 
 

IV. Členství v ČRA 
 
1.  Členství v ČRA je dobrovolné a rozlišuje se členství individuální - fyzických osob a členství 
 kolektivní - právnických osob (klubů). 
2.  Členství sportovních klubů v ČRA- kolektivní členství je podmíněno registrací stanov dle  
 Zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění a nabývá se registrací u ČRA. O členství sportovní 
 klub písemně požádá Výkonný výbor ČRA (dále jen VV ČRA). Na základě splnění 
 stanovených podmínek pro členství a rozhodnutí VV ČRA o přijetí je příslušný sportovní klub 
 registrován jako právoplatný kolektivní člen ČRA. 
3.  Dokladem o individuálním členství je zaregistrovaná individuální přihláška potvrzená ČRA. 
4.  Kolektivní členové - kluby mají právní subjektivitu a jejich stanovy nesmějí být v rozporu se 
 Stanovami ČRA. 
5.  Členství v ČRA zaniká: 
        a. u fyzických osob 
 - vystoupením z ČRA 
 - vystoupením z mateřského klubu - na základě doručení oznámení o vystoupení člena 
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 - vyloučením pro neplacení klubových příspěvků 
 - vyloučením pro závažné neplnění členských povinností 
 - úmrtím 
         b. u sportovních klubů 
 - doručením oznámení o vystoupení člena ČRA 
 - vyloučením pro závažné neplnění členských povinností (např. neplacení kol. příspěvků) 
 - zánikem klubu 
 

V. Práva a povinnosti členů ČRA 
 
1.  Práva a povinnosti členů ČRA stanovuje ČRA resp. klub, jehož prostřednictvím členství v ČRA
 vzniká. 
2.  Práva členů: 
        a. prostřednictvím svých delegátů s hlasem rozhodujícím: 
 - účastnit se Valné hromady ČRA (dále jen VH ČRA) 
 - navrhovat kandidáty a být volen do funkcí v orgánech ČRA po dovršení 18 let věku 
        b. prostřednictvím mateřského klubu: 
 - vyžadovat na orgánech ČRA informace o činnosti ČRA a jejích orgánů 
 - předkládat návrhy, podněty a stížnosti týkající se činnosti orgánů ČRA 
 - účastnit se soutěží řízených ČRA v souladu s příslušnými předpisy 
 - využívat možností vzdělávání v rámci ČRA a získávat odborné kvalifikace 
3.  Povinnosti členů: 
       a. respektovat a dodržovat stanovy ČRA 
       b. plnit rozhodnutí VH ČRA 
       c. poskytovat všem orgánům ČRA potřebnou součinnost 
       d. respektovat a dodržovat pokyny orgánů ČRA 
        e. řádně a ve stanovených termínech platit příspěvky a poplatky určené příslušnými orgány resp. 
 kluby ČRA 
       f. jednotlivé kluby informovat písemně vždy k 30.11. příslušného kalendářního roku VV ČRA o
 počtu vlastních členů. 

 
VI. Orgány ČRA 

Orgány ČRA jsou: 
 Valná hromada ČRA 
 Výkonný výbor ČRA 
 Předseda ČRA 
 Revizor ČRA 

 
VII. Valná hromada ČRA 

 
1.  Valná hromada ČRA (dále jen VH ČRA) je nejvyšším schvalujícím, legislativním a volebním 
 orgánem ČRA. Tvoří ji delegáti s hlasem rozhodujícím, které delegují kluby registrované v 
 ČRA. Počet delegátů je určen klíčem schváleným poslední VH ČRA. Pokud delegátem klubu 
 na VH ČRA je jiná osoba než jeho statutární orgán, musí se prokázat delegačním lístkem 
 na VH ČRA s podpisem statutárního orgánu příslušného klubu. 
2.  Řádnou VH ČRA svolává minimálně 30 dní před jejím konáním pozvánkou (např. v 
 elektronické podobě ) předseda nebo VV ČRA a to nejméně jednou ročně. 
 Mimořádnou VH ČRA je povinen svolat předseda ČRA nebo VV ČRA pokud o to požádá tolik 
 klubů registrovaných ČRA, jejichž členská základna dosahuje nejméně 1/3 členské základny 
 ČRA nebo předseda, případně VV ČRA dle svého rozhodnutí. 
 Pro mimořádnou VH ČRA platí stejná pravidla jako pro řádnou VH ČRA. 
3.  VH ČRA je usnášeníschopná je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina všech delegátů s 
 hlasem rozhodujícím. V případě, že VH ČRA nedosáhne schopnosti usnášení nadpoloviční 
 většinou všech delegátů s hlasem rozhodujícím třicet minut po začátku jednání  
 oznámeného na pozvánce, je VH ČRA usnášeníschopná počtem přítomných delegátů s 
 hlasem rozhodujícím. 
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 VH ČRA rozhoduje formou usnesení. Není – li dále uvedeno jinak, je usnesení VH ČRA
 právoplatně přijato, hlasovala-li pro něj prostá většina přítomných delegátů s hlasem 
 rozhodujícím. 
4.  VH ČRA schvaluje Jednací řád a Volební řád VH ČRA. 
5.  Volba VV ČRA probíhá vždy tajným hlasováním. 
6.  K přijetí usnesení o zániku ČRA je potřebný souhlas 3/4 většiny přítomných delegátů s hlasem 
 rozhodujícím. 
7.  VH ČRA zejména: 
 - schvaluje stanovy ČRA, jejich změny a doplňky 
 - volí a odvolává členy VV ČRA, revizora ČRA a rozhoduje o způsobu jejich volby a odvolání 
 - rozhoduje o počtu členů VV ČRA 
 - schvaluje zprávu o hospodaření a rámcový rozpočet ČRA 
 - schvaluje zprávu a rámcový plán činnosti ČRA 
 - schvaluje strukturu aparátu a orgánů ČRA 
 - rozhoduje o zrušení ČRA a rozdělení jejího majetku 
 - schvaluje klíč pro určení počtu delegátů na příští VH ČRA 

 
VIII.Výkonný výbor ČRA 

 
1.  Výkonný výbor ČRA je výkonný orgán ČRA, který řídí činnost ČRA v období mezi VH ČRA
 v souladu s těmito Stanovami, obecně závaznými právními předpisy, jakož i jinými předpisy,
 kterými je ČRA vázána a usneseními VH ČRA. 
2.  VV ČRA volí ze svého středu předsedu a místopředsedu ČRA a to do 30ti dnů po konání VH. 
3.  Funkční období členů VV ČRA je dvouleté, počet jeho členů určuje VH ČRA s tím, že VV ČRA 
 má právo v případě, že počet členů klesl, kooptovat nového člena VV ČRA. Kooptovaný člen 
 je právoplatně zvolen, pokud pro něho hlasovala prostá většina stávajících členů VV ČRA. 
 Počet celkem kooptovaných členů VV ČRA nesmí být vyšší než 2/5 počtu členů VV ČRA. 
4.  Řádné zasedání VV ČRA svolává předseda dle potřeby minimálně 10 dní před jeho konáním,
 nejméně 4 x za kalendářní rok. Mimořádné zasedání svolává předseda v případě, že o to 
 požádá současně více než 1/3 členů VV ČRA. 
5.  VV ČRA zejména: 
        a. plní úkoly a usnesení přijatá VH ČRA, 
        b. schvaluje, eviduje a vydává registrace jednotlivců a družstev, 
        c. sestavuje, eviduje a aktualizuje žebříček jednotlivců a družstev, 
        d. organizuje mistrovství republiky jednotlivců 
        e. přijímá do pracovního poměru pracovníky sekretariátu VV ČRA, 
         f. zodpovídá za majetek a hospodaření ČRA, 
        g. jedná se sponzory a reklamními partnery ČRA, 
        h. organizuje semináře a školení, 
         i. zpracovává rozpočet ČRA na jednotlivý kalendářní rok a zprávu o hospodaření, 
         j. rozhoduje o nabývání a převodech majetku a hospodaření ČRA , 
         k. dle potřeby zřizuje odborné komise, 
         l. nominuje a řídí státní reprezentaci České republiky v ricochetu. 
6.  Členství ve VV ČRA zaniká: 
       a. zvolením nového VV ČRA po uplynutí funkčního období, 
       b. odvoláním člena VV ČRA rozhodnutím VH ČRA, 
       c. odstoupením z funkce, 
       d. úmrtím. 

 
IX. Předseda ČRA 

 
1.  Předseda ČRA (dále též jen předseda) je statutárním orgánem ČRA. 
2.  Funkční období předsedy je dvouleté. 
3.  Předseda je členem VV ČRA a řídí jeho činnost. 
4.  Předseda předkládá VH ČRA zprávu o realizaci úkolů a opatření vytýčených a schválených
 předchozí VH ČRA, hospodaření a řízení ČRA. 
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5.  Funkce předsedy zaniká: 
         a. zvolením nového předsedy po uplynutí funkčního období, 
         b. odvoláním z funkce rozhodnutím VH ČRA, 
         c. odstoupením z funkce, 
         d. úmrtím. 
 

X. Místopředseda ČRA 
 

 Předsedu zastupuje člen VV ČRA, zvolený VV ČRA (místopředseda ČRA). V případě 
 nepřítomnosti předsedy nebo v případě zániku funkce předsedy podle čl. IX odst. 5. písm. b-d 
 místopředseda vykonává funkci předsedy. 

 
XI. Jednání jménem ČRA 

 
1. Za ČRA jedná předseda nebo v případě uvedeném v článku X. místopředseda ČRA. 
2.  Předseda nebo v případě uvedeném v článku X. místopředseda je oprávněn se souhlasem VV 
 ČRA zmocnit jinou osobu k jednání za ČRA (zmocněnec). Je li zmocněncem člen VV ČRA 
 nebo advokát v souvislosti se soudním či jiným řízením nebo jde-li o zmocnění jen 
 k jednotlivému úkonu, souhlas VV ČRA se zmocněním se nevyžaduje. 
3.  Písemné právní úkony se za ČRA podepisují tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu 
 ČRA připojí osoby, které úkon podepisují, svůj vlastnoruční podpis. 
 

XII. Sekretariát ČRA 
 
1.  VV ČRA zřizuje pro potřeby plnění svých úkolů sekretariát ČRA. 
2.  Sekretariát tvoří placený pracovník ČRA – generální sekretář, kterého jmenuje VV ČRA na
 základě vypsaného konkurzu. 
3.  Úkoly, pravomoc a odpovědnost pracovníků sekretariátu stanoví VV ČRA organizačním
 řádem. 

 
XIII. Odborné komise 

 
1.  ČRA pro zajištění činnosti v rámci své struktury a řízení jejich jednotlivých oblastí a odborných
 úseků zřizuje odborné komise. 
2.  Počet a funkce potřebných komisí stanoví VV ČRA, který rovněž jmenuje jejich předsedy a 
 členy. 
 

XIV. Revizor ČRA 
 
1.  Revizor je kontrolním orgánem ČRA, který je nezávislý na VV ČRA a jeho odborných 
 komisích. 
2.  Funkční období revizora je dvouleté. 
3.  VV ČRA je povinen poskytnout potřebné podklady, rozhodnutí a informace revizorovi pro 
 výkon jeho funkce. 
4.  Revizor má právo účastnit se zasedání VV ČRA bez hlasovacího práva. 
5.  Revizor je povinen o výsledcích své činnosti pravidelně informovat VV ČRA minimálně 1x za 
 půl roku formou písemné revizní zprávy. 
6.  Revizor je za svou činnost odpovědný VH ČRA, které předkládá zprávu o své činnosti za 
 uplynulé období. 
7.  Funkce revizora zaniká: 
       a. zvolením nového revizora po uplynutí funkčního období, 
       b. odvoláním z funkce rozhodnutím VH ČRA, 
       c. odstoupením z funkce, 
       d. úmrtím. 
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XV. Zásady hospodaření 
 
1.  Příjmy ČRA budou tvořeny z následujících zdrojů: členské příspěvky, příjmy z hospodářské
 činnosti, sponzorské příspěvky, příspěvky z reklamy, příspěvky od ČSTV. 
2.  Veškeré výdaje budou směřovat do činnosti ČRA, jejich orgánů a do rozvoje ČRA. 
3.  Kontrolu hospodaření provádí revizor. 

 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 
Výše uvedené stanovy byly schváleny valnou hromadou ČRA dne 24. února 1997, změny doplněny 
rozhodnutím VH ze dne 8.12.2006 a dále rozhodnutím VH ze dne 20.6.2012 a nabývají účinnosti 
dnem registrace na MV ČR. 


