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A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Článek I. 

Postavení, název, sídlo a předpisy 

 

1.1. Česká asociace Teqballu, z.s. (dále jen „CATEQ“) je zájmovým spolkem fyzických a 

právnických osob provozujících teqball, spolčených ve smyslu § 214 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

1.2. Název spolku je: „Česká asociace Teqballu, z.s.“ Anglický překlad názvu zní: „Czech 

Association of Teqball“.  

 

1.3. Hlavním posláním CATEQ je organizování a provozování teqballu, jakožto veřejně 

prospěšné činnosti. 

 

1.4. Sídlem CATEQ je  Chelčického 686, 533 51 Pardubice 

 

1.5. CATEQ  je  sportovní svaz s  celostátní  působností, který jedná  svým  vlastním  

jménem  a na vlastní majetkovou odpovědnost podle těchto stanov. 
 

1.6. CATEQ je členem mezinárodní teqballové asociace Féderation Internationale de 

Teqball, dále jen „FITEQ“. 
 

1.7. Osoby spolčené v CATEQ mají zcela samostatné právní postavení a vlastní právní 

osobnost a zcela samostatně a nezastupitelně, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost, vykonávají vlastní činnost, činí vlastní právní jednání i spravují a evidují 

vlastní nebo svěřený majetek. Z žádného takového samostatného jednání osob 

sdružených v CATEQ nevznikají CATEQ žádné závazky a/nebo dluhy. 

 

1.8. Základním dokumentem CATEQ jsou jeho stanovy. Z těchto stanov musí vycházet a 

musí s nimi být v souladu veškeré vnitřní předpisy CATEQ (dále jen „Vnitřní předpisy 

CATEQ“) a předpisy budoucích krajských svazů teqballu (dále jen „KST“), jakožto i 

veškerá rozhodnutí orgánů CATEQ. 

 

 
Článek II. 

Právní osobnost a zastupování CATEQ 

 

 

2.1. Statutárním orgánem CATEQ je výbor CATEQ. CATEQ ve všech záležitostech 

navenek zastupuje a za CATEQ podepisuje samostatně prezident CATEQ nebo 

společně dva členové výboru. Podepisování jménem CATEQ se provádí tak, že k 

vytištěnému nebo napsanému názvu CATEQ připojí tyto osoby svůj podpis a údaj o své 

funkci. 

 

2.2. Členové CATEQ jednají za CATEQ v rozsahu  jim  svěřených  pracovních  úkolů  nebo 

na základě písemného pověření od výboru CATEQ. 

 

 

 

 

 



 

B. ÚČEL, HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST 
Článek III.  

Účel CATEQ 

 

Základním účelem CATEQ je péče o  všestranný rozvoj  teqballu  v  ČR  a  vytváření  

podmínek pro všechny její formy a výkonnostní stupně, jakožto veřejně prospěšná činnost. 

 
 

Článek IV. 

Hlavní a vedlejší činnost 

 

4.1. Hlavní činností CATEQ je soubor činností přímo naplňujících účel CATEQ, 

CATEQ zejména: 
 

4.1.1. organizuje a řídí teqballové soutěže na území ČR, spolupodílí se na vytvoření 

podmínek pro všechny její formy a výkonnostní stupně s cílem zabezpečit 

klubovou a státní reprezentaci dospělých i mládeže; 

 

4.1.2. zabezpečuje rozvoj teqballu a jeho reprezentaci, zpracovává pro tyto potřeby 

poznatky z oblasti teorie, metodiky a technických norem, zajišťuje odbornou 

výchovu a vzdělávání, 

 

4.1.3. zastupuje zájmy českého teqballu v mezinárodních sportovních organizacích a 

je jediným představitelem českého teqballu ve všech jeho úrovních a všech 

věkových kategoriích; 

 

4.1.4. plní úkoly uložené mu jako národní organizaci ze strany mezinárodních 

sportovních organizací. 

 

4.1.5. zastupuje a hájí zájmy českého teqballu před státními orgány ČR, před orgány 

územní samosprávy, před vládními a nevládními organizacemi a dalšími 

osobami; 

4.1.6. napomáhá při rozvoji  teqballu,  za kterýmžto účelem může rozvíjet také 

hospodářskou činnost a může mít účast v jiných právnických osobách; 

 

4.1.7. svolává a ustavuje své orgány v souladu s těmito stanovami; 

 

4.1.8. vydává  Vnitřní  předpisy  CATEQ  a  dbá  na  jejich  dodržování   stejně  jako    

na dodržování pravidel teqballu FITEQ 

 

4.1.9. dbá na dodržování antidopingových předpisů, zejména pak ustanovení 

Světového antidopingového kodexu a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu 

ve sportu v České republice vydanou Antidopingovým výborem České 

republiky (dále jen „Antidopingové předpisy“); 

4.1.10. vydává vlastní odbornou i propagační literaturu a další tiskoviny pro potřeby 

soutěží. 

 

4.2. Vedlejší činností CATEQ může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo 

jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti CATEQ nebo v 

hospodárném využití majetku CATEQ. 

 



 

C. ČLENSTVÍ 
Článek V. 

Druhy členství 

 

5.1. Členy CATEQ se mohou stát právnické osoby – tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a 

jiné právnické osoby působící v teqballu (např. asociace rozhodčích, trenérů apod.). 

 

5.2. CATEQ sdružuje jako své členy fyzické osoby (hráče, trenéry, rozhodčí, delegáty, 

funkcionáře, jakož i další jednotlivce  a právnické osoby (tělovýchovné jednoty, 

sportovní kluby a jiné právnické osoby). 

 

5.3. Členy CATEQ se mohou stát fyzické osoby, jednotlivci - občané České republiky i 

cizinci, dále jen jako „Jednotlivec“. Členství Jednotlivce je: 

 

- nepřímé - Jednotlivec je zaregistrován v CATEQ za Klub; nebo 

 

- přímé – Jednotlivec není zaregistrován v CATEQ za Klub. 

 

5.4. Stávajícími členy CATEQ jsou všechny Kluby a Jednotlivci, kteří jsou řádně 

zaregistrováni jako člen CATEQ. 

5.5. V případě, že Jednotlivci – nepřímému členovi CATEQ zanikne členství v Klubu, stane 

se členem přímým, za předpokladu, že splňuje podmínky členství. Změna nastane 

doručením oznámení Jednotlivce o zrušení registrace za Klub CATEQ. Tento 

Jednotlivec – přímý člen CATEQ může být zaregistrován za jiný Klub sdružený v 

CATEQ a stát se tak znovu nepřímým členem CATEQ za podmínek stanovených 

Vnitřními předpisy CATEQ. 

 

5.6. V případě, že zanikne členství Klubu v CATEQ, stávají se Jednotlivci zaregistrovaní za 

tento Klub přímými členy CATEQ, za předpokladu, že splňují podmínky členství. 

Změna nastane okamžikem zániku členství Klubu v CATEQ. 

 
 

Článek VI. 

Členství právnických osob 

 

6.1. O přijetí Klubu za člena CATEQ rozhoduje výbor CATEQ po předložení písemné či 

elektronické přihlášky, ve které Klub vyjádří souhlas se stanovami a Vnitřními předpisy 

CATEQ. 

 

6.2. Členství  Klubu  v  CATEQ  vzniká  rozhodnutím  výboru  CATEQ  o  přijetí  za  člena.   

Po registraci obdrží každý Klub své identifikační číslo. 

 

6.3. Žadatelé o členství v CATEQ jsou povinni na svou přihlášku uvést jejich identifikační 

údaje, a to zejména – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (zájemce 

jiné národnosti než české, pak musí uvést místo pobytu).  

 

6.4. Na členství právnické osoby v CATEQ není právní nárok. CATEQ může odmítnout 

členství právnické osoby v CATEQ, přestože taková právnická osoba splní podmínky 

pro členství v CATEQ. Odmítnutí členství právnické osobě nemusí být nikterak 

zdůvodněno. 

 



 

Článek VII. 

Členství fyzických osob 

 

7.1. Členství Jednotlivce vzniká na základě písemné či elektronické přihlášky uchazeče o 

členství, a to buď s registrací za Klub (nepřímé členství Jednotlivce) nebo bez registrace 

za Klub (přímé členství Jednotlivce). 

 

7.2. O přijetí Jednotlivce za člena CATEQ rozhoduje pověřený pracovník  CATEQ   po 

předložení písemné či elektronické přihlášky, ve které uchazeč o členství vyjádří 

souhlas se stanovami a Vnitřními předpisy CATEQ. 

 

7.3. Přihláška uchazeče mladšího 15 let musí vedle jeho podpisu obsahovat také podpis 

jednoho z jeho zákonných zástupců. V právním jednání nezletilého vůči CATEQ může 

být nezletilý člen CATEQ v rámci výkonu rodičovské odpovědnosti zastoupen svými 

rodiči. Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě – při právním 

jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně jednat, postačí jednání i vůči 

jednomu z rodičů. Má-li dítě v péči jen jeden z rodičů, vezme se v úvahu jeho vůle. 

 

7.4. Členství v CATEQ vzniká registrací Výborem CATEQ. Po registraci obdrží každý 

Jednotlivec své identifikační číslo. 

 

7.5. Na členství fyzické osoby, jednotlivce, v CATEQ není právní nárok. Pověřený 

pracovník Sekretariátu CATEQ může odmítnout členství fyzické osoby, jednotlivce, v 

CATEQ, přestože taková fyzická osoba, jednotlivec, splní podmínky pro členství v 

CATEQ. Odmítnutí členství fyzické osobě nemusí být nikterak zdůvodněno. 

7.6. Výbor  CATEQ  může   udělit   čestné   členství   fyzickým   osobám,   které   přispěly k 

všestrannému rozvoji teqballu. 

 
 

Článek VIII. 

Společná ustanovení ke členství 

 

8.1. CATEQ vede seznam svých členů, který není veřejně přístupný. Každý člen CATEQ  

má za podmínek stanovených výborem CATEQ a na své náklady nárok na výpis svých 

údajů ze seznamu členů. 

 

8.2. Podrobnosti související s postupem vzniku členství v CATEQ, evidencí členů, podobu 

přihlášky  k  členství  a  výši  členského  příspěvku  v   CATEQ  stanoví  výbor  

CATEQ  v Zásadách členství v CATEQ. 

 

8.3. Členství v CATEQ zaniká: 

 

a) vystoupením na vlastní písemnou žádost, přičemž členství zaniká doručením 

žádosti Sekretariátu CATEQ; 

b) vyloučením v případě, že člen porušuje právní předpisy, tyto stanovy, Vnitřní   

předpisy CATEQ, rozhodnutí orgánů CATEQ, poškozuje jiným způsobem zájmy 

CATEQ a zájmy členů sdružených v CATEQ a/nebo dlouhodobě neprovozuje 

teqball, když o takovém vyloučení rozhodne Výbor CATEQ; 

c) úmrtím člena – fyzické osoby, jednotlivce, nebo prohlášením fyzické osoby, 

jednotlivce, za mrtvou; 

 



 

d) zánikem člena – Klubu; zanikající Klub je povinen vypořádat veškeré své finanční a 

jiné dluhy v rámci a/nebo vůči CATEQ. 

 

8.4. Zánikem členství Jednotlivce v CATEQ nezaniká jeho povinnost vypořádat veškeré své 

finanční a jiné dluhy v rámci a/nebo vůči CATEQ. 

 

8.5. Vystupující či vyloučený člen – Klub/Jednotlivec je povinen vypořádat veškeré své 

finanční a jiné dluhy v rámci a/nebo vůči CATEQ nejpozději do 30 dnů od doručení 

žádosti o vystoupení CATEQ, resp. do 30 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení 

Klubu nebo Jednotlivce. 

 

8.6. Pokud došlo k zániku členství v CATEQ dle tohoto článku, nemá bývalý člen právo na 

vrácení, ani částečné, členského příspěvku, který již za příslušný kalendářní rok uhradil. 

 

8.7. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výboru CATEQ v 

písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Odvolací a 

kontrolní komise. Odvolací a kontrolní komise zruší rozhodnutí Výboru, odporuje-li 

vyloučení zákonu nebo těmto stanovám. 

 

 

D. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 
Článek IX. 

Práva a povinnosti členů 
 

9.1. Kluby sdružené v CATEQ mají zejména tato práva: 

9.1.1. účastnit se jednání Fóra zástupců CATEQ s hlasem rozhodujícím; 

9.1.2. hlasovat na jednáních Fóra zástupců CATEQ; 

9.1.3. navrhovat kandidáty do orgánů CATEQ; 

9.1.4. obracet se na orgány CATEQ se svými podněty, návrhy a připomínkami; 

9.1.5. podle své sportovní výkonnosti a odborných schopností se účastnit sportovních 

soutěží řízených CATEQ. 
 

9.2. Jednotlivci sdružení v CATEQ mají zejména tato práva: 

9.2.1. po dosažení věku 18 let být volen do všech volených orgánů CATEQ; 

9.2.2. obracet se na orgány CATEQ se svými podněty, návrhy a připomínkami; 

9.2.3. podle své sportovní výkonnosti a odborných schopností se účastnit sportovních 

soutěží řízených CATEQ. 
 

9.3. Kluby sdružené v CATEQ mají zejména tyto povinnosti: 

9.3.1. dodržovat právní předpisy, tyto stanovy, Vnitřní předpisy CATEQ a řídit se 

rozhodnutími orgánů CATEQ; 

9.3.2. dodržovat Antidopingové předpisy; 

9.3.3. dodržovat předpisy FITEQ při účasti v  jimi organizovaných soutěžích      a 

mistrovstvích; 

9.3.4. řádně a včas platit členské příspěvky, o jejichž formě a výši rozhoduje Výbor 

CATEQ; 

9.3.5. řádně a včas plnit další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí orgánů 

CATEQ, smluv a Vnitřních předpisů CATEQ; 

9.3.6. vykonávat sportovní činnost, soutěžit a o případný sportovní úspěch či vítězství 

usilovat v duchu fair play; 

 



 

9.3.7. svou  činností  přispívat  k   rozvoji  teqballu,  popularizovat  ho  mezi  mládeží   

a přispívat k získání nových členů ke sportovní činnosti; 

9.3.8. podílet se na teqballové reprezentaci ČR a tuto plně podporovat; 

9.3.9. chránit a usilovat o dobré jméno CATEQ. 
 

9.4. Jednotlivci sdružení v CATEQ mají zejména tyto povinnosti: 

9.4.1. dodržovat právní předpisy, tyto stanovy, Vnitřní předpisy CATEQ a řídit se 

rozhodnutími orgánů CATEQ; 

9.4.2. dodržovat Antidopingové předpisy; 

9.4.3. dodržovat předpisy FITEQ při účasti v  jimi organizovaných soutěžích     a 

mistrovstvích; 

9.4.4. řádně a včas platit členské příspěvky, o jejichž formě a výši rozhoduje Výbor 

CATEQ; 

9.4.5. řádně a včas plnit další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí orgánů 

CATEQ, smluv a Vnitřních předpisů CATEQ; 

9.4.6. vykonávat sportovní činnost, soutěžit a o případný sportovní úspěch či vítězství 

usilovat v duchu fair play; 

9.4.7. svou  činností  přispívat  k   rozvoji  teqballu,  popularizovat  ho  mezi  mládeží   

a přispívat k získání nových členů ke sportovní činnosti; 

9.4.8. podílet se na teqballové reprezentaci ČR a tuto plně podporovat; 

9.4.9. chránit a usilovat o dobré jméno CATEQ. 

9.5. Čestní členové CATEQ mají stejná práva a stejné povinnosti jako ostatní členové 

CATEQ vyjma práva hlasovat na Fóru zástupců, volit do orgánů CATEQ a povinnosti 

platit členské příspěvky a plnit další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí 

orgánů CATEQ, smluv a Vnitřních předpisů CATEQ. Čestní členové se mohou 

účastnit jednání Fóra zástupců hlasem poradním. 

 

9.6. Orgány  CATEQ  mohou  Vnitřními  předpisy  CATEQ  rozšířit  práva  a  povinnosti  

členů,   a to v souladu s těmito stanovami a právním řádem České republiky. Při 

ukládání povinností členům  CATEQ  dbají  orgány  CATEQ  zejména  na  to,  aby  

jimi  nezasahovaly v nepřiměřeném rozsahu do legitimních subjektivních zájmů členů a 

CATEQ jako celku. 

 

 
 

E. ORGÁNY CATEQ 
Článek X. 

Orgány CATEQ 

 

10.1. Orgány CATEQ jsou: 

‒ Výbor CATEQ – jako orgán nejvyšší, výkonný a současně statutární 

‒ Fórum zástupců oddílů a klubů 

 

10.2. Orgány CATEQ se při své činnosti řídí svými jednacími řády. Všechny orgány CATEQ 

přijímají svá rozhodnutí, usnesení nebo jiná opatření vždy na základě většinové vůle, 

vyjádřené podporou nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím. V 

případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy daného orgánu, v případě výboru 

CATEQ hlas prezidenta CATEQ. Orgány CATEQ mohou přijímat rozhodnutí jen za 

podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů s hlasem rozhodujícím, 

není-li stanovami CATEQ upraveno jinak. 

 



 

XI. 

Výbor CATEQ 

 

11.1. Výbor CATEQ je  statutárním  a  výkonným  orgánem  CATEQ,  který řídí  činnost  

CATEQ v souladu se  zákonem  a  těmito  stanovami.  Výbor  CATEQ  zajišťuje  

provoz  CATEQ v organizační, sportovně-technické a ekonomické oblasti. 

 

11.2. Výbor CATEQ  má  nejméně  3  a  nejvíce  5  členů s tím, že 2 členové jsou voleni 

fórem zástupců a 3 členové jsou nevoleni ( zakladatelé CATEQ). Nevolení členové jsou 

ze své funkce neodvolatelní. Volební období volených členů je 4 leté. 

 

11.3. Členové výboru CATEQ jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu 

CATEQ a s ohledem na jeho zájmy. Členové  CATEQ jsou povinni se účastnit jednání 

výboru CATEQ a aktivně se podílet na činnosti CATEQ. 

 

11.4.    Jednání výboru CATEQ svolává a řídí prezident CATEQ či jím pověřený člen výboru 

CATEQ dle potřeby, zpravidla jednou za půl roku. Výbor CATEQ musí být svolán, 

požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů. 

 

11.5. Výbor CATEQ může přijímat rozhodnutí i formou per rollam. Takto přijaté rozhodnutí 

musí být zaznamenáno v zápisu z nejbližšího řádného jednání Výboru CATEQ. 

 

11.6. Výbor CATEQ je oprávněn rozhodovat veškeré záležitosti, které stanovy, zákon nebo 

rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu CATEQ. 

 

11.7. Výbor CATEQ je zejména oprávněn: 

a) vytvářet podmínky pro realizaci účelu a hlavní a vedlejší činnosti CATEQ; 

b) zajišťovat realizaci rozhodnutí a opatření přijatých výborem CATEQ; 

c) přijímat rozhodnutí a opatření,  sjednávat  práva  a  dluhy  jménem  CATEQ  

v souladu s usnesením Fóra zástupců a dále pak v případech zajištění účelu a 

hlavní a vedlejší činnosti CATEQ podle čl. II těchto stanov; 

d) projednávat a schvalovat Vnitřní předpisy CATEQ vymezené v čl. I těchto    

stanov 

– zásady, statuty a organizační a ekonomické směrnice, kterými může rozšířit 

práva a povinnosti členů CATEQ, přičemž dbá zejména na to, aby jimi 

nezasahoval v nepřiměřeném rozsahu do legitimních subjektivních zájmů členů 

a CATEQ jako celku; 

e) navrhovat změny a doplnění Řádů CATEQ, případně nové Řády CATEQ; 

f) v případech stanovených Vnitřními předpisy CATEQ rozhodovat jako 

odvolací orgán. 
 

11.8. Výbor CATEQ  rozhoduje  v  oblasti  organizace  CATEQ  na  základě  svěřených  úkolů  a 

kompetencí dle těchto  stanov, případně v souladu s rozhodnutím  Fóra zástupců ,   s tím, že: 

g) jmenuje prezidenta CATEQ; 

h) jmenuje předsedy, členy odborných komisí CATEQ a specialisty CATEQ; 

i) projednává a schvaluje Organizační směrnici CATEQ, která podrobněji 

vymezuje postavení vnitřních organizačních složek CATEQ (dále jen 

„Organizační směrnice CATEQ“); 

 

  



 

j) dle potřeby zřizuje odborné komise CATEQ nebo jmenuje specialisty, kteří 

zajišťují funkce těchto odborných komisí. Výbor CATEQ při zřizování 

odborných komisí CATEQ postupuje tak, že jmenuje předsedu příslušné 

komise a po konzultaci s ním ostatní členy příslušné komise,  na období 2 let. 

 

11.9.  Výbor CATEQ rozhoduje o způsobu a rozsahu zajištění veškeré sportovní činnosti       

v rámci CATEQ, když k tomu účelu vydává sám nebo prostřednictvím odborných 

komisí CATEQ rozpisy soutěží a další předpisy, pokyny a vysvětlení v rozsahu, který je 

nezbytný pro organizaci soutěží a který vyplývá ze sportovně-technických Řádů a 

těchto stanov. 

K tomu zejména: 

k) schvaluje strukturu soutěží CATEQ a vyhlašuje soutěže řízené CATEQ; 

l) rozhoduje o státní teqballové reprezentaci a koordinuje činnost reprezentačních  

družstev,   pro   která   schvaluje   plán   činnosti   a   účast   na  jednotlivých  

akcích  a  rozhoduje o finančních  a   materiálních  podmínkách pro činnost 

reprezentačních družstev ve všech kategoriích; 

m) schvaluje opatření k ochraně zdraví v  teqballu, bezpečnosti hráčů před úrazy    

a k trvalému boji proti dopingu; 

n) zajišťuje výchovu nových a trvalé zdokonalování aktivně pracujících trenérů, 

rozhodčích a funkcionářů teqballu. 

 

11.10. Výbor CATEQ organizuje a řídí veškerou hospodářskou činnost CATEQ, v rámci které 

zejména projednává výsledek hospodaření a návrh rozpočtu CATEQ. 

 
11.11. Výbor CATEQ stanoví způsob a výši odměňování výkonných pracovníků. 

 

XII. 

Fórum zástupců oddílů a klubů 

12.1. CATEQ je budován na demokratických principech a plně respektuje právo menšiny 

podržet si svůj názor. 

12.2. Orgánem CATEQ je fórum zástupců oddílů a klubů, které se koná nejméně jednou za 

dva roky. Fórum zástupců svolává výkonný výbor. Zastoupení na něm mají všechny 

oddíly a kluby prostřednictvím svých zástupců a volení členové. 

12.3.   Účastníky Fóra zástupců jsou kluby (jejich zástupce), členové Výboru, členové komisí 

a hosté pozvaní Výborem. 

12.3. Výkonný výbor nejméně 30 dní předem stanoví místo a dobu konání fóra zástupců a 

pořad jednání, který nebrání volným návrhům členů, ledaže se fórum zástupců 

rozhodne jinak. Pozvánky a program zasedání budou rozesílány emailem a zveřejněny 

na webových stránkách CATEQ. Po svolání fóra zástupců mohou kluby přidávat další 

body programu, a to nejpozději do 2 týdnů před datem zasedání. 

12.4.   Fórum zástupců je usnášení schopné je-li přítomna nadpoloviční většina klubů. 

12.5. Fórum zástupců se usnáší ve sboru o věcech, které patří do jeho působnosti. Do 

působnosti fóra zástupců patří zejména:  

a) změna stanov, 

b) přezkum rozhodnutí orgánů CATEQ, 

c) rozhodování o přijetí, vynětí z evidence, případně o vyloučení členů CATEQ, 

d) schvalování symbolů CATEQ, 

e) schvalování a výše členských příspěvků, 

f) rozhodování o sdružení CATEQ s jinými organizacemi, 

g) zřizování komisí CATEQ a volba jejich předsedů, 



 

h)  schvalování soutěžního řádu; 

h) další věci, které si k rozhodnutí vyhradí. 

 

12.6. Fórum zástupců postupuje podle jednacího a volebního řádu přijatého na začátku 

jednání. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

 

12.7. Mimořádné fórum zástupců musí být svoláno do dvou měsíců od chvíle, kdy o to 

prokazatelně požádala nejméně jedna třetina fóra zástupců, prezident, či jiný člen 

výkonného výboru. 
 

F. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 
Článek XIII. Majetek a hospodaření CATEQ 

 

13.1. Majetek CATEQ tvoří finanční fondy, hmotný, nehmotný nebo finanční majetek, 

pohledávky a jiná majetková práva a hodnoty. 

 

13.2. Zdrojem majetku CATEQ jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, stanovených 

členských příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti, účelové příspěvky ze státního a 

jiných veřejných rozpočtů, dotace, sponzorské příspěvky a dary. Dále pak příjmy ze 

sportovních a kulturních akcí, provozu a pronájmu sportovního zařízení či placených 

tělovýchovných služeb, 

 

13.3. Majetek CATEQ je ve vlastnictví CATEQ  jako celku a slouží k účelům, které jsou v 

souladu   s účelem CATEQ a v zájmu spolčených osob. O převodech vlastnického práva 

CATEQ k jejímu majetku, o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s 

ním rozhoduje Výbor CATEQ. 

 

13.4. CATEQ vede účetnictví podle platné zákonné úpravy a jeho vedení může z rozhodnutí 

Výboru CATEQ zadat specialistovi. Zásady hospodaření upravují ekonomické 

směrnice CATEQ, tyto směrnice schvaluje Výbor CATEQ. 

 

13.5. V případě likvidace CATEQ nabídne likvidátor zbylý likvidační zůstatek právnické 

osobě s obdobným účelem a se statusem veřejně prospěšné společnosti. 

  



 

 

H. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

14.1. Tyto stanovy byly schváleny Výborem CATEQ dne 12.11.2018 a nabyly účinnosti 

okamžikem jejich schválení. 

14.2. Stávající členové Výboru CATEQ a prezident CATEQ zůstávají ve svých funkcích a

 \XCDdo té doby, než se sami rozhodnou svou činnost opustit.  

14.3. V případě, že jakékoli ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či 

nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto 

stanov. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

…………………………………… 

Milan Prokůpek 

Viceprezident CATEQ 

…………………………………… 

Roman Lambert DiS. 

Viceprezident CATEQ 

…………………………………… 

Vlastimil Báča 

Prezident CATEQ 


