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1. Základní ustanovení 

1.1 Český svaz akrobatického Rock and Rollu je nepolitickou a neziskovou organizací založenou 
za účelem rozvoje akrobatického rock and rollu v České republice. Hlavním posláním 
Českého svazu akrobatického  Rock and Rollu je podporovat rozvoj akrobatického rock and 
rollu v České republice, vytvářet podmínky pro Českou státní reprezentaci, jíž je nositelem. 

1.2 Český svaz akrobatického Rock and Rollu, zkráceně ČSAR, je občanským sdružením ne 
smyslu zákona 83/1990 Sb. registrovaným u Ministerstva vnitra pod číslem VSP/1-64/90-R 
se sídlem na adrese: 

Český svaz akrobatického Rock and Rollu 
Mezi stadiony 
Box 40 
Praha 6, 160 07 

1.3 ČSAR působí na území České republiky. 

1.4 ČSAR je členem Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV) a Světové Rock and Rollové 
konfederace (World Rock and Roll Confederation – WWRC). 

2. Hlavní úkoly ČSAR 

2.1 ČSAR hájí, chrání a prosazuje zájmy akrobatického rock and rollu a svých členů a vyvíjí 
činnost směřující k podpoře rozvoje akrobatického rock and rollu. V rámci této činnosti 
spolupracuje s organizacemi zabývajícími se akrobatickým rock and rollem, tancem 
a sportem v České republice i zahraničí, a dalšími fyzickými a právnickými osobami. 

2.2 ČSAR vytváří prostor pro účelné využívání volného času zájemcům o akrobatický rock and 
roll a pro zajištění široké členské základny. ČSAR současně zabezpečuje podmínky 
pro zajištění špičkové úrovně Českého akrobatického rock and rollu v mezinárodním 
měřítku. 

2.3 ČSAR zajišťuje prezentaci a propagaci akrobatického rock and rollu a ČSAR. 

2.4 ČSAR poskytuje svým členům odbornou pomoc, zejména v oblasti organizační a technické. 

2.5 ČSAR organizuje systém soutěží, zabezpečuje vzdělávání porotců, trenérů a dalších 
funkcionářů. ČSAR se ve spolupráci s WRRC podílí na organizaci mezinárodních soutěží. 

2.6 Zprostředkovává informace pro členy ČSAR především: 
z WRRC a dalších národních organizací, od vyšších a partnerských organizací, od ostatních 
členů ČSAR. 

2.7 Poskytuje informace o činnosti ČSAR, především: 
členům ČSAR, vyšším a partnerským organizacím, WRRC a dalším národním organizacím. 
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3. Členství v ČSAR 

3.1 Členství v ČSAR je dobrovolné a rozlišuje se na: 

3.1.1 Kolektivní členství 

• oddíl akrobatického rokenrolu 

• přidružený člen 

3.1.2 Individuální členství 

• individuální člen s oddílovou příslušností 

• individuální člen bez oddílové příslušnosti 

3.1.3 Čestné členství 

3.2 Vznik členství: 

3.2.1 Řádné členy přijímá ČSAR na základě písemné přihlášky. členství vzniká na základě 
registrace po zaplacení členského příspěvku. 

3.2.2 Řádný člen smí být sdružen maximálně v jednom klubu  ve smyslu 3.1.2. 

3.2.3 Čestným členem se může stát každý jednotlivec, který má mimořádné zásluhy 
na rozvoji rock and rollu. O přijetí čestného člena rozhoduje na základě jeho 
písemného souhlasu valná hromada ČSAR. 

3.2.4 Kolektivním členem se může stát každá organizace, která sdružuje individuální členy. 
členství vzniká registrací na základě písemné přihlášky. 

3.3 Dokladem členství v ČSAR je u individuálního člena registrační průkaz ČSAR. U kolektivního 
člena je dokladem o členství přihláška potvrzená ČSAR. 

3.4 Zánik členství v ČSAR 

3.4.1 Individuální členství zaniká: 

3.4.1.1 Vystoupením na základě písemné žádosti. 

3.4.1.2 Vyškrtnutím pro neplnění základních povinností člena ČSAR, především 
pro neplacení členského příspěvku. 

3.4.1.3 Vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím v ČSAR. Vyloučený 
má právo odvolat se k valné hromadě ČSAR. 

3.4.1.4 Úmrtím. 

3.4.1.5 Zánikem ČSAR. 

  



Stránka | 4  
 

3.4.2 Čestné členství v ČSAR zaniká: 

3.4.2.1 zrušením čestného členství, které je podloženo rozhodnutím valné hromady 
ČSAR. 

3.4.2.2 Úmrtím. 

3.4.2.3 Zánikem ČSAR. 

3.4.3 Kolektivní členství v ČSAR zaniká: 

3.4.3.1 Vystoupením na základě písemné žádosti. 

3.4.3.2 Vyškrtnutím, v případě zániku individuálního členství sdružených členů. 

4. Základní práva člena ČSAR 

4.1 Být informován o činnosti ČSAR, partnerských organizací a WRRC (viz 2.6 a 2.7). 

4.2 Aktivně se účastnit činnosti ČSAR především: 

4.2.1 Prací ve funkci, do níž byl zvolen, prací v institucích vytvořených ČSAR. 

4.2.2 Předkládáním návrhů, podnětů a požadavků ohledně řešení zájmů a potřeb ČSAR 
nebo vlastních přímo orgánů ČSAR. 

4.2.3 Účastí na soutěžích, školeních, seminářích a dalších akcích pořádaných ČSAR. 

4.2.4 Využíváním finančních prostředků ČSAR dle Finančního řádu ČSAR. 

4.3 Účastnit se valné hromady ČSAR na písemné pozvání výborem ČSAR. 

4.3.1 Individuální členové s klubovou příslušností s hlasem rozhodujícím starší 15-ti let. 

4.3.2 Individuální členové bez klubové příslušnosti a přidružení členové s hlasem poradním 
starší 18 let. 

4.3.3 Kolektivní členové se účastní prostřednictvím individuálních členů dle klíče 
stanoveného výborem ČSAR. 

5. Základní povinnosti člena ČSAR 

5.1 Respektovat a řídit se stanovami ČSAR, řády a směrnicemi a jinými závaznými dokumenty 
vydanými ČSAR. 

5.2 Řádně plnit své finanční závazky vůči ČSAR dle stanov a finančního řádu ČSAR. 

5.3 Přispívat dle svých schopností a možností k propagaci, rozvoji a dobrému jménu Českého 
akrobatického rock and rollu. 
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6. Organizační struktura ČSAR 

6.1 Valná hromada ČSAR 

6.1.1 Nejvyšším orgánem ČSAR je valná hromada ČSAR (dále jen valná hromada). Svolává ji 
předseda ČSAR. 

6.1.2 Valná hromada je svolávána jedenkráte za rok nebo na žádost  vedoucích alespoň 
50% registrovaných rock and rollových klubů. V případě rezignace nebo úmrtí 
předsedy ČSAR je oprávněn svolat valnou hromadu výbor ČSAR. 

6.1.3 Na jednání valné hromady má každý klub právo vysílat své delegáty. Jejich počet je 
určen klíčem pro delegování. 

6.1.4 Klíč určuje výbor ČSAR poměrným zastoupením. 

6.1.5 Valná hromada je schopna usnášení, je-li hlasování přítomna nadpoloviční většina 
prezentovaných delegátů s hlasem rozhodujícím. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro 
něj nadpoloviční většina prezentovaných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

6.1.6 Jednání valné hromadu se řídí Jednacím řádem ČSAR. 

6.1.7 Volba předsedy ČSAR, výboru ČSAR a dalších orgánů se řídí volebním řádem, který 
schvaluje valná hromada. 

6.1.8 Valné hromadě přísluší rozhodovat především o následujícím: 

6.1.8.1 Oficiálně ustavuje a ruší ČSAR. 

6.1.8.2 Schvaluje stanovy ČSAR, jeho doplňky a změny. 

6.1.8.3 Rozhoduje o vstupu do mezinárodních organizací a sdružení. 

6.1.8.4 Projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření ČSAR. 

6.1.8.5 Schvaluje zásady hospodaření na příští období. 

6.1.8.6 Projednává a schvaluje zprávu revizní komise ČSAR. 

6.1.8.7 Projednává a schvaluje strategii rozvoje akrobatického rock and rollu v České 
republice. 

6.1.8.8 Jmenuje čestné členy ČSAR. 

6.1.8.9 Volí a odvolává předsedu ČSAR. 

6.1.8.10 Volí a odvolává výbor ČSAR. 

6.1.8.11 Volí a odvolává revizní komisi ČSAR. 

6.1.8.12 Rozhoduje s konečnou platností o odvoláních, která podali členové ČSAR proti 
rozhodnutí výboru ČSAR. 

6.1.8.13 Schvaluje Stanovy ČSAR a jejich změny. 
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6.1.8.14 Stanovuje výši členských příspěvků. 

6.2 Rada oddílů ČSAR 

6.2.1 Rada oddílů ČSAR (dále jen rada) je statutárním orgánem ČSAR. 

6.2.2 Funkční období rady je 2 roky. 

6.2.3 Radu svolává předseda rady minimálně 2x za kalendářní rok, či za účelem naplnění 
těchto stanov, nebo na žádost alespoň 50% členů rady výboru ČSAR. 

6.2.4 Rada je tvořena 7. volenými zástupci klubů rock and rollu, které jsou registrovány 
u ČSAR dle platných registračních pravidel. Každý klub může delegovat do rady pouze 
jednoho delegáta. Člena rady může na jednání zastupovat jím pověřený člen klubu. 
Tento člen musí být členem ČSAR. Pověření musí být písemné. 

6.2.5 Jednání rady se může zúčastnit předseda výboru nebo člen výboru s hlasem 
poradním. V případě, že se vedoucí klubu stane členem výboru ČSAR, jmenuje 
písemně svého zástupce pro jednání v radě. Tento zástupce musí být členem ČSAR. 

6.2.6 Rada je schopna usnášení, pokud se na jejím jednání prezentuje nadpoloviční většina 
členů rady. 

6.2.7 Jednání rady se řídí jednacím řádem rady. 

6.2.8 Každý člen rady má jeden hlas. 

6.2.9 Rada má právo povolat na své jednání osobu, kterou považuje  za důležitou pro své 
jednání. Tato pozvaná osoba má povinnost se na jednání rady dostavit. 

6.2.10 K hlavním úkolům rady patří především: 

6.2.10.1 Navrhovat a schvalovat řády ČSAR, jejich doplňky a změny, ustanovení řádů 
jsou platná, pokud nejsou v rozporu s platnými Stanovami ČSAR. 

6.2.10.2 Navrhovat valné hromadě odvolání členů výboru, předsedy svazu. 

6.2.10.3 Navrhovat doplňky nebo změny v rozpočtu ČSAR, navrhovat zásady 
hospodaření pro přípravu rozpočtu na valnou hromadu. 

6.2.10.4 Navrhovat výboru nutné změny v rozpočtu podle aktuální situace a celkového 
vývoje v průběhu roku. 

6.2.10.5 Navrhnout výboru ke kooptaci nového člena výboru. 

6.2.10.6 Schvalovat komise ČSAR podle oblasti jejich působnosti dle návrhu 
předloženého výborem svazu. 

6.2.10.7 Navrhovat valné hromadě čestné členy ČSAR. 

6.2.10.8 Navrhovat a předkládat výboru a valné hromadě návrhy, podněty, strategické 
cíle pro další rozvoj vyplývající z činnosti  a funkce rady (viz. 6.2.1). 
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6.3 Výbor ČSAR 

6.3.1 Výbor ČSAR (dále jen výbor) je výkonným orgánem ČSAR. 

6.3.2 Funkční období výboru je dva roky. 

6.3.3 Výbor sestává z pěti členů. Předseda ČSAR je zároveň předsedou výboru. Technický 
ředitel je zároveň místopředsedou svazu. 

6.3.4 Nově zvolený výbor valnou hromadou ČSAR je povinen převzít vedení ČSAR 
do 2 týdnů od svého zvolení. 

6.3.5 Jednání výboru se řídí Jednacím řádem ČSAR. 

6.3.6 Usnesení výboru je přijato, hlasují-li pro něj alespoň 3 členové výboru. 

6.3.7 K hlavním úkolům výboru patří především: 

6.3.7.1 Naplňovat stanovy ČSAR. 

6.3.7.2 Navrhuje a schvaluje směrnice, jejich doplňky a změny, ustanovení směrnic 
jsou platná, pokud nejsou v rozporu s platnými stanovami a řády ČSAR. 

6.3.7.3 Řešit včas a pečlivě připomínky, stížnosti a podněty členů ČSAR. 

6.3.7.4 Předkládat valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření ČSAR za uplynulé 
období. 

6.3.7.5 Předkládat valné hromadě návrh zásad hospodaření ČSAR pro příští období, 
předkládat návrh rozpočtu. 

6.3.7.6 Předkládat valné hromadě strategii rozvoje akrobatického rock and rollu 
v České republice. 

6.3.7.7 Zastupovat ČSAR. 

6.3.7.8 Přijímat nové členy ČSAR. 

6.3.7.9 Navrhovat valné hromadě kandidáty na čestné členy ČSAR. 

6.3.7.10 Ukončovat členství v ČSAR. 

6.3.7.11 Hospodařit s majetkem ČSAR. 

6.3.7.12 Schvalovat nominaci na mezinárodní soutěže. 

6.3.7.13 zajišťovat optimální podmínky po Českou státní reprezentaci v akrobatickém 
rock and rollu. 

6.3.7.14 Povinnost svolat valnou hromadu do 6 týdnů v případě rezignace nebo úmrtí 
předsedy ČSAR. 

6.3.7.15 Možnost kooptovat člena výboru na místo člena při jeho  rezignaci nebo úmrtí, 
člen je kooptován do konání nejbližší valné hromady. 
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6.4 Předseda ČSAR 

6.4.1 Funkční období předsedy je dva roky. 

6.4.2 Předseda je členem výboru. 

6.4.3 Předseda ČSAR je volen valnou hromadou. 

6.4.4 K hlavním úkolům předsedy ČSAR patří: 

6.4.4.1 Jednat jménem ČSAR. 

6.4.4.2 Reprezentovat ČSAR. 

6.4.4.3 Podávat výboru návrhy na doplnění výboru v případě odstoupení, odvolání 
nebo úmrtí člena výboru. 

6.4.4.4 Svolávat valnou hromadu. 

6.5 Čestný předseda ČSAR 

6.5.1 Čestný předseda svazu má právo účastnit se jednání všech orgánů ČSAR s hlasem 
poradním. 

6.6 Revizní komise 

6.6.1 Revizní komise ČSAR (dál jen revizní komise, RK) je kontrolním orgánem ČSAR, 
provádí kontrolu činnosti ČSAR. 

6.6.2 Funkční období revizní komise je dva roky. 

6.6.3 Revizní komise má 3 členy. Tvoří ji předseda RK, místopředseda a člen RK. Předsedu 
revizní komise volí členové RK ze svého středu. 

6.6.4 Členové revizní komise musí být členy ČSAR. 

6.6.5 Revizní komise se za svou činnost zodpovídá valné hromadě. 

6.6.6 Předseda RK podává návrh na doplnění (kooptaci) revizní komise novým členem, 
místo člena, který odstoupil nebo zemřel. Kooptovaný člen je členem RK do nejbližší 
valné hromady. 

6.6.7 Revizní komise se řídí legislativou České republiky, oficiálními dokumenty 
a směrnicemi ČSAR. 

6.6.8 Revizní komise má právo na všechny informace a materiály nutné ke své práci a každý 
člen ČSAR je povinen jí je poskytnout. 

6.6.9 Předseda revizní komise je povinen jmenovat na každé zasedání výboru zástupce 
revizní komise, který je povinen se tohoto zúčastnit. 
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6.7 Kluby 

6.7.1 Základním organizačním článkem ČSAR je klub registrovaný jako kolektivní člen ČSAR. 

6.7.1.1 Každý klub je reprezentován svým jedním vedoucím klubu. 

6.7.1.2 Mezi kluby není nadřízenost ani podřízenost. 

6.7.1.3 Vnitřní organizační struktura klubů není tímto statutem  upravena. 

6.7.2 Kluby mohou být právními subjekty nebo mohou působit v rámci organizačního 
začlenění v místní tělovýchovné, sportovní, kulturní nebo jiné organizaci v souladu se 
stanovami příslušné organizace. V případě rozporu mezi působností klubů podle 
těchto stanov a jeho postavení podle stanov příslušné organizace, bude ČSAR 
nápomocen smírnému jednání. 

6.7.3 K hlavním úkolům klubů patří: 

6.7.3.1 Zajišťovat a řídit přípravu členů klubu v oblasti akrobatického rock and rollu. 

6.7.3.2 Zastupovat své členy ve vztahu k orgánům ČSAR. 

6.7.3.3 Pořádat soutěže v akrobatickém rock and rollu podle Soutěžního řádu ČSAR. 

6.7.3.4 Připravovat a vychovávat členy pro trenérskou, rozhodcovskou 
a funkcionářskou práci. 

6.7.3.5 Vysílat své delegáty na valnou hromadu. 

7. Hospodaření ČSAR 

7.1 Zdroje příjmů ČSAR jsou především: 
členské příspěvky, správní poplatky, dotace Sazky, státní dotace na reprezentaci a 
talentovanou mládež, sponzorské příspěvky a dary, příjmy za odbornou činnost v oblasti 
rock and rollu. 

7.2 Prostředky získané dle ustanovení 7.1 jsou určeny ke krytí nákladů na činnost ČSAR. 

7.3 S majetkem ČSAR hospodaří (v souladu se schváleným rozpočtem ČSAR) výbor, který 
za hospodaření odpovídá valné hromadě. 

7.4 ČSAR neručí za závazky svých členů, klubů ani pořadatelů soutěží. 

7.5 Hospodaření ČSAR se dále řídí Finančním řádem ČSAR, směrnicemi ČSTV, legislativou České 
republiky pro využití dotací. 

8. Řešení sporu uvnitř ČSAR 

8.1 Spory mezi individuálními i kolektivními členy ČSAR řeší výbor, případně Disciplinární 
komise. O odvolání rozhoduje s konečnou platností Valná hromada. 
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9. Jednání jménem ČSAR 

9.1 Právních úkonech jménem ČSAR je oprávněn jednat předseda, místopředseda ČSAR, nebo 
písemně pověřený člen výboru ČSAR. 

9.2 Písemné dokumenty, ze kterých vyplývají právní důsledky musí být opatřeny podpisem 
předsedy nebo místopředsedy ČSAR. 

10. Zánik ČSAR 

10.1 ČSAR zaniká rozhodnutím 2/3 většiny delegátů a hlasem rozhodujícím valné hromady. 

10.2 O majetkovém a finančním vypořádání při zániku ČSAR rozhoduje valná hromada ČSAR. 

11. Závěrečná a přechodná ustanovení 

11.1 Stanovy ČSAR vstupují v platnost dnem 7.2.2009. 

11.2 Současně pozbývají platnost dřívější stanovy platné od 24.4.2001. 


