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Článek  1      Základní ustanovení 
1. Česká asociace ultramaratonců (dále jen ČAU) je podle § 2 odstavce 1 Zákona č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů,  ve znění pozdějších předpisů jehož posláním 
je zejména zabezpečovat rozvoj ultramaratónských běhů na území ČR, hájit zájmy 
subjektů v něm sdružených a vytvářet jim optimální podmínky pro jejich činnost. 
(Ultramaratónským během se rozumí lehkoatletická disciplína, při které se 
překoná vzdálenost delší než je klasický maratón, tj. 42,195 m). 

 
2. Jménem ČAU jedná zpravidla president a vicepresident ČAU. Jménem ČAU 

může jednat těmito osobami písemně pověřený člen výboru ČAU, případně i jiný 
člen ČAU. 

 
3. ČAU neprovádí samostatnou výdělečnou činnost. 
 
4. ČAU vykonává svou činnost na území celé České republiky. 
 
5. Sídlem ČAU je Brno, Mutěnická 6, 628 00    
 
Článek  2      Vnější vztahy ČAU 
1. ČAU se ustanovuje v rámci Českého atletického svazu (dále ČAS) v souladu se 

čl. 29 Stanov ČAS a přebírá práva a povinnosti z tohoto článku plynoucí. 
 
2. ČAU je představitelem českých ultramaratonců v Mezinárodní asociaci 

ultramaratonců I.A.U. 
 
3. ČAU má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu 

s těmito stanovami. Stanovami ČAS, Pravidly a doporučeními Mezinárodní 
amatérské atletické federace I.A.A.F, Evropské atletické asociace E.A.A. a 
Mezinárodní asociace ultramaratonců (dále I.A.U.). 

 
 
Článek 3      Hlavní úkoly ČAU 
1. ČAU zejména: 

a) organizačně zabezpečuje rozvoj ultramaratónských běhů na území ČR, 
b) zajišťuje účast svých členů a případně i ostatních členů ČAS v ultramaratónských 

bězích v zahraničí, 
c) dbá na dodržování mezinárodních řádů, pravidel a doporučení I.A.U. na území 

ČR, 
d) na doporučení IAU navrhuje ČAS interní předpisy potřebné pro zajištění 

ultramaratónské činnosti v ČR a podává jejich výklad, 
e) doporučuje ke schválení rekordy a nejlepší výkony ČR na ultramaratónských 

tratích, 
 
Vrcholným cílem ČAU je ve spolupráci s ČAS zajišťování státní reprezentace na 
mezinárodních soutěžích, pořádaných Mezinárodní asociací ultramaratonců I.A.U. pod 
dohledem I.A.A.F. a E.A.A. 
 
Článek 4     Organizační uspořádání ČAU 
1. Nejvyšším orgánem ČAU je valná hromada. Svolává jí výbor ČAU nejméně 

jednou za dva roky. Náhradou za svolání Valné hromady může být obeslání 
všech členů ČAU dopisem výboru ČAU, v němž budou členové ČAU 
informováni o všech změnách ve stanovách, nebo jiných důležitých změnách 
v ČAU (např. navrhovaných změnách ve složení výboru, volbě presidenta 
apod.), s tím že členové ČAU budou vyzváni, aby se do příslušného data 
vyjádřili (schválili či neschválili) příslušné změny. 

2. Mimořádná valná hromada ČAU může být svolána rozhodnutím výboru ČAU a 
musí být svolána pokud o její svolání požádá nejméně 30 % členů.  

3. Valná hromada je zpravidla svolávána u příležitosti mistrovského, kvalifikačního 
nebo jiného běžeckého závodu a za delegáty jsou považováni všichni přítomní 
členové ČAU. Pro přijetí rozhodnutí je potřebná nadpoloviční většina 
přítomných. V mimořádném případě může rozhodnutí valné hromady nahradit 
písemné vyjádření členů ČAU (viz  článek 4. 1.) – k právoplatnosti rozhodnutí je 
potřebná rovněž nadpoloviční většina při vyjádření minimálně 67% členů ČAU. 

4. Valná hromada zejména: 
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření ČAU, 
b) schvaluje plán činnosti ČAU na následující období, 
c) schvaluje zásady nominace na oficiální mezinárodní soutěže, 
d) volí výbor na období nejméně dvou let, 
e) schvaluje členství ČAU v jiných organizacích a rozhoduje o formách 

spolupráce s nimi, 
f) schvaluje stanovy ČAU, jejich změny a doplňky, a jiná závažná usnesení, 

přesahují obvyklou operativní činnost, 
g) plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru, 
h) schvaluje výši a způsob placení členských příspěvků, 
i) jmenuje čestné členy ČAU, 
j) rozhoduje o vzniku nebo zániku ČAU a o jejím názvu. 

 
5. Výbor ČAU volí ze svého středu presidenta ČAU. 
 
6. Výbor je výkonným orgánem ČAU, který řídí její činnost v období mezi valnými 

hromadami. Skládá se ze 3 až 7 členů volených na nejméně dvouleté funkční 
období. Svolává jej president podle potřeby, nejméně 2 x ročně. 



 
7. Jednání výboru řídí president ČAU. Výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li 

přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí je právoplatné, jestliže se pro 
ně vysloví nadpoloviční většina členů; v případě rovnosti má president 
rozhodující hlas. 

 
8. Výbor zejména: 

a) vydává operativní pokyny a informace členům ČAU včetně písemných 
materiálů a zpráv zpracovaných pro jednání valné hromady dle bodu 4. 
článku 4, 

b) rozpracovává závěry valné hromady a zodpovídá za jejich realizaci, 
c) operativně plní další úkoly, vyplývající z článku 2. a 3. Stanov ČAU. 

 
9. President zejména: 

a) jedná jménem ČAU, 
b) zodpovídá za činnost výboru, 
c) podává členům ČAU aktuální informace o účasti na soutěžích. 

 
 
Článek  5     Členství, práva a povinnosti 
1. Členství v ČAU je dobrovolné. Členem ČAU se může stát každý, kdo má zájem 

se podílet na činnosti ČAU a souhlasí s těmito Stanovami. 
2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku 

schváleného pro příslušný kalendářní rok. 
 
3. Člen ČAU má právo: 

a) Podílet se na činnosti ČAU, zúčastňovat se akcí ČAU včetně Mistrovství 
ČR v ultramaratónských disciplínách (v případě mistrovských závodů 
organizovaných ve spolupráci s ČAS na 100 km a 24 hodin platí, že se 
závodu může zúčastnit pouze běžec vlastnící platnou registraci ČAS) a 
využívat zařízení a vybavení ČAU, 

b) Volit a být volen za člena výboru ČAU, 
c) Schvalovat plán činnosti a hospodaření a kontrolovat jeho plnění, 
d) Dostávat bezplatně písemně nebo telefonicky informace o plánované 

ultramaratonské činnosti a zprávy o účasti na ultramaratónských akcích 
doma a v zahraničí, 

e) Být na základě stanovených kritérií nominován na mistrovské soutěže, 
pořádané pod patronací I.A.U., 

f) Zúčastňovat se ultramaratónů, kde je účast nabízena prostřednictvím ČAU, 
g) Obracet se na výbor se svými podněty, návrhy, dotazy, stížnostmi apod. 

s právem na jejich vyřízení. 
 

4. Člen ČAU je povinen: 
a) aktivně se podílet na činnosti ČAU, 
b) dodržovat Stanovy ČAU a respektovat rozhodnutí výboru, 
c) chránit majetek ČAU, 
d) propagovat ultramaratónské hnutí zejména prostřednictvím sdělovacích 

prostředků, 
e) platit schválené členské příspěvky, 

f) vyhledávat dárce finančních a materiálních prostředků na činnost 
individuálních členů i celé ČAU. 

 
5. Členství v ČAU zaniká: 

a) písemnou žádostí, doporučenou výboru ČAU- k datu uvedenému v žádosti, 
b) nezaplacením členského příspěvku do 31. března příslušného roku               

– k 1. dubnu příslušného roku, 
c) zrušením členství, o němž rozhodne výbor na základě takového jednání 

člena ČAU, které je neslučitelné se členstvím v ČAU. Zrušení členství 
nastává po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce, v němž bylo 
členovi písemně doručeno. 

 
Článek  6     Majetek a hospodaření ČAU 
1. Majetek ČAU tvoří zejména: 

a) členské příspěvky, poplatky a pokuty, 
b) dotace a příspěvky orgánů státní správy a místní samosprávy, ČAS, ČOV, 

ČeSTV, IAAF, IAU a dalších právnických nebo fyzických osob, 
c) dary a odkazy. 

2. Hospodaření ČAU se řídí rozpočtem sestaveným výborem a schváleným valnou 
hromadou. 

3. Finančními prostředky mohou disponovat president a vicepresident ČAU a další 
členové výboru pověření písemně presidentem ČAU dle zvláštních ustanovení 
schválených výborem. 

 
Článek 7      Účinnost stanov 
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace u MV ČR 
 
 


