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STANOVY ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO MOTOSPORTU 

 

Článek 1 

Název organizace, působnost sídlo, symbolika 

1. Český amatérský motosport (ČAM) je samosprávným a dobrovolným spolkem zájemců 

o motoristický sport.  

2. ČAM má v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „Zákon“), právní osobnost a je registrován ve spolkovém rejstříku Městského 

soudu v Praze, sp. zn.: L 20412/MSPH. 

3. Sídlo Českého amatérského motosportu je:  

Nad Zámečnicí 2777/18, 150 00 Praha 5 České republika  

4. Symbolika:  

Název: Český amatérský motosport, z.s. 

Zkratka: ČAM, CAM (v zahraničí) 

 

Článek 2 

Poslání, předmět hlavní činnosti 

1. Posláním ČAM je vytvářet podmínky pro činnost v motoristickém amatérském sportu, 

hájit a prosazovat zájmy související s rozvojem sportovní zájmové a technické činnosti 

dětí, mládeže a občanů, rozvojem sportu pro všechny, výkonnostního sportu a státní 

reprezentace, plnění úkolů pro rozvoj demokratické společnosti v duchu Evropské 

charty sportu. 

2. Předmět a cíl hlavní činnosti Českého amatérského motosportu je zejména:  

- rozvíjení motoristického sportu na mezinárodní úrovni; 

- pořádání sportovních podniků a dalších akcí; 

- řízení příslušné oblasti motoristického sportu, včetně všech činností s tím 

spojených, tj. vydávání licencí, schvalování řádů, jednotlivých podniků, všech 

dokumentů potřebných k uskutečnění sportovního podniku včetně stanovení 

příslušných poplatků a kontroly; 

- spolupráce se státními i nestátními organizacemi a orgány v ČR i zahraničí; 

- zastupování dané oblasti motoristického sportu v mezinárodních organizacích; 

- komplexní podpora pro motoristy reprezentující Českou republiku v zahraničí; 

- komplexní podpora pro mladé a začínající motoristy, zajištění podmínek pro 

kvalitní růst jejich nadání a schopností; 

- zajištění vzdělávání trenérů pro motoristický sport ve spolupráci s Fakultou 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy; 
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- poskytování materiální, administrativní a peněžní podpory pro své pobočné 

spolky a další registrované subjekty pod Českým amatérským motosportem pro 

lepší rozvoj motoristického sportu v České republice a zahraničí. 

3. Při vykonávání všech výše uvedených činností Český amatérský motosport přihlíží na 

potřeby jednotlivých skupin motoristů, aby nebyla žádná skupina omezována a byly 

ochráněny jejich zájmy.  

4. Český amatérský motosport a jeho pobočné spolky mohou při hlavní činnosti vytvářet 

hospodářskou činnost. Hospodářská činnost je omezena pouze na podporu hlavní 

činnosti nebo pro hospodárné využití majetku Českého amatérského motosportu. 

 

Článek 3 

Členství, práva a povinnosti členů 

5. Členem ČAM se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, bez rozdílu národnosti 

a státní příslušnosti na základě registrace přihlášky resp. přihláška Sportovního centra, 

žádosti o licenci sportovce, pořadatele sportovního podniku nebo činovníka (ředitel, 

sportovní komisař, časoměřič, trenér apod.), registrační list Sportovního centra a po 

zaplacení předepsaného poplatku. Dokladem o členství fyzické osoby je členská karta, 

resp. licence sportovce nebo činovníka, která ji nahrazuje. Dokladem o členství 

právnické osoby je registrační list Sportovního centra. 

6. Na přijetí za člena ČAM není právní nárok. Všichni členové musí být registrování v 

evidenci.  

7. Všichni členové, kteří jsou voleni do orgánů ČAM, jeho pobočných spolků, držitelé 

licencí, které jim vydává ČAM na základě mezinárodní autority musí být členy ČAM. 

8. Stanovy ČAM rozdělují dva typy členství fyzických osob: 

- Aktivní členství pro osoby, které chtějí být aktivním členem některého 

Sportovního centra (podílejí se aktivně na činnosti Sportovního centra); 

- Pasivní členství pro osoby, které se nechtějí aktivně podílet na činnostech 

Sportovního centra, ale chtějí pouze využívat výhod, které Sportovní centrum 

poskytuje (např. účast na organizovaném sportovním podniku, které organizuje 

Sportovní centrum). 

9. Členem ČAM se fyzická osoba stává až po splnění níže uvedených náležitostí: 

- vyplnění žádosti licenci ČAM; 

- zaplacení členského příspěvku; 

- vystavení licence. 

10. Členové ČAM mají právo být současně statutárním orgánem nebo členem výboru i 

v jiných pobočných spolcích ČAM. 

11. Právnická osoba se stává členem po rozhodnutí Výboru ČAM a uhrazení příslušných 

členských příspěvků. Právnická osoba má stejná práva a povinnosti vyplívající ze 

Stanov ČAM s výjimkou volit a být volen do orgánů ČAM.  

12. Ukončení členství nastane vystoupením na vlastní žádost, vyloučením na základě 

neplnění členských povinností. Členství také zanikne koncem platnosti členské karty, 



 

3 
 

resp. licence sportovce, nebo činovníka. U fyzické osoby též jejím úmrtím a u právnické 

osoby též zánikem právnické osoby.  

13. O vyloučení rozhoduje Výbor ČAM. Člena lze vyloučit v případě, že porušuje své 

povinnosti uvedené v čl. 3, odst. 15. 

14. Členství může člen ukončit kdykoliv. Oznámení o ukončení členství podává písemně 

Výboru ČAM. 

15. Člen ČAM je povinen: 

- dodržovat stanovy organizace; 

- chránit zájmy, dobré jméno a pověst ČAM; 

- platit řádně a včas stanovené roční členské příspěvky a poplatky; 

- chránit majetek ČAM a jeho pobočných spolků a užívat tento majetek tak, aby 

při užívání majetku nevznikla ČAM škoda; 

- při výkonu sportovní činnosti dodržovat a řídit se vnitřními předpisy a pravidly 

ČAM, mezinárodními a národními sportovními řády a souvisejícími pokyny. 

16. Člen ČAM má právo: 

- využívat výhod vyplývajících z členství v organizaci, 

- podílet se na práci a rozvoji organizace, předkládat námitky, návrhy, doporučení 

a podněty směřující ke zlepšení práce a odstranění nedostatků, 

- právo volit a být volen do volených orgánů ČAM (osoby starší 18 let) za 

předpokladu své plné svéprávnosti;  

- domáhat se ochrany svých členských práv a oprávněných zájmů. 

 

Článek 4 

Orgány ČAM 

1. Orgány ČAM jsou: Valná hromada, Konference, Výbor a Předseda. 

2. Nejvyšším orgánem ČAM je Valná hromada. Schází se zpravidla jednou za 5 let. Tvoří 

jí delegáti jednotlivých sportovních center a Výbor. Počet delegátů jednotlivých 

sportovních center se stanovuje podle jejich členské základny. Sportovní centrum má 

právo stanovit jednoho delegáta v případě, že má členskou základnu o velikosti 0 – 100 

členů, dva delegáty při počtu 101 a více. Každý delegát má pouze jeden hlas a musí být 

členem sportovního centra, které zastupuje. Valnou hromadu svolává výlučně Výbor 

ČAM. Způsob jednání je stanoven dle jednacího řádu. Jednotlivé delegáty oznamuje 

písemně předseda pobočného spolku alespoň 14 dní před začátkem valné hromady. 

3. Schůze orgánů jsou usnášeníschopné, jestliže je přítomná nadpoloviční většina jejich 

delegátů. Zastupování členů volených orgánů je nepřípustné. 

4. Valná hromada:  

- volí Výbor 

- volí Revizora; 

- rozhoduje o založení nebo zrušení ČAM včetně majetkového vypořádání v 

souladu s obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami, 
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- schvaluje čestné členy; 

- schvaluje stanovy ČAM; 

- schvaluje název ČAM, jeho symboliku a organizační uspořádání, 

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných osob s hlasovacím právem. 

K rozhodnutí o zrušení ČAM, jeho likvidaci a naložení s likvidačním zůstatkem je 

zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných delegátů.  

6. Valná hromada může být v případě nutnosti svolána mimořádně. Mimořádnou Valnou 

hromadu svolává Výbor. Mimořádná valná hromada se řídí stejnými pravidly jako 

Valná hromada řádná. 

7. Sportovní centra a Výbor mají právo písemně navrhnout kandidáty na předsedu, 

místopředsedu a další členy Výboru. Tento návrh musí být doručen na sekretariát ČAM 

nejpozději 1 měsíc před konáním Valné hromady. 

8. Nejvyšším orgánem ČAM v období mezi Valnými hromadami je Konference. Schází 

se 1x ročně, nebo mimořádně, požádá-li o to písemně alespoň 2/3 všech členů. Řádnou 

konference svolává Výbor.  

9. Konference se účastní delegáti, které nominují jednotlivá Sportovní centra. Každé 

sportovní centrum má právo stanovit jednoho delegáta, který je členem sportovního 

centra. Konference vykonává působnosti, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě.  

10. Konference:  

- schvaluje základní úkoly a cíle ČAM na další období; 

- schvaluje rozpočtovou politiku pro následující rok; 

- schvaluje rozpočet ČAM na následující rok; 

- schvaluje výši členských příspěvků na následující rok; 

- schvaluje zprávy o činnosti výboru ČAM; 

- schvaluje zprávy revizora ČAM; 

- schvaluje dílčí úpravy Stanov. 

11. Výbor je nejvyšším orgánem ČAM v období mezi zasedáním konference. Výbor má 3 

členy starších 18 let a jeho funkční období je 5 let. Schází se dle potřeby, nejméně však 

2x ročně. Členem výboru může být pouze osoba, která je k datu konání valné hromady 

nepřetržitě minimálně 4 roky členem ČAM v rámci Aktivního členství.  

12. Výbor ČAM plní zejména tyto úkoly: 

- svolává Valnou hromada a Konferenci; 

- schvaluje způsob a přidělování finančních prostředků; 

- připravuje návrhy na změny stanov; 

- připravuje program pro Valnou hromadu a konferenci; 

- zabezpečuje plnění závěrů konference ČAM; 

- řídí činnost ČAM a vytváří předpoklady pro další rozvoj jeho aktivity, zejména 

pro uspokojování zájmové sféry členské základny; 

- volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře; 

- zřizuje dle potřeby pomocné orgány ČAM; 
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- jménem ČAM schvaluje návrhy smluv a dohod; 

- rozhoduje o členství ČAM ve sdruženích a organizacích, včetně mezinárodních, 

podle potřeby do nich vysílá delegáty nebo zástupce; 

- schvaluje přijetí nových členů ČAM; 

- vede evidenci členů ČAM; 

- schvaluje přijímání (propouštění) placených zaměstnanců ČAM a výši jejich 

odměny; 

- zodpovídá za vedení účetní a hospodářské evidence ČAM dle obecně závazných 

právních předpisů; 

- organizačně a obsahově připravuje Valné hromady nebo Konference ČAM; 

- rozhoduje o vyloučení členů ČAM (čl. 3, odst. 14); 

- schvaluje registraci nových pobočných spolků a právnických osob; 

- schvaluje obsah základních dokumentů pro výkon ČAM a jeho organizační a 

jednací řády; 

- rozhoduje o zrušení Sportovních center a vyloučení člena ČAM. 

13. Výbor ČAM může k zajištění své činnosti zřizovat volené nebo jmenované pomocné 

orgány např. komise, pracovní skupiny apod. 

- Předseda ČAM je statutárním zástupcem ČAM a zastupuje ji navenek i uvnitř. 

- Uzavírá jménem ČAM smlouvy a dohody. 

- Má pravomoc v období mezi zasedáními Výboru ČAM  rozhodovat při řešení 

společných zájmů. 

- Je volen Výborem ČAM na dobu 5 let. 

14. Předseda je statutárním orgánem ČAM a zastupuje jej navenek i uvnitř. Uzavírá jménem 

ČAM smlouvy a dohody. Má pravomoc v období mezi zasedáním Výboru ČAM 

rozhodovat při řešení společných zájmů. Je volen Výborem na dobu 5 let. Podepisování 

statutárního orgánu ČAM se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu 

připojí předseda svůj podpis. 

15. Místopředseda zastupuje předsedu v případě nepřítomnosti, nemoci nebo úmrtí 

předsedy. Předsedu může také zastupovat na základě pověření Výboru nebo předsedy 

ČAM. Je volen Výborem ČAM na dobu 5 let. Podepisování statutárního orgánu ČAM 

se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu připojí místopředseda svůj 

podpis. 

16. Výbor ČAM ke každodenní činnosti organizace může zřídit sekretariát ČAM, který 

bude administrativním orgánem ČAM. Sekretariát bude předsedovi ČAM zodpovědný 

za provádění veškeré administrativní činnosti ČAM. 

17. V průběhu funkčního období mohou být členové výboru odvoláni rozhodnutím Valné 

hromady. 

18. Revizor je orgánem pro oblast kontrolní a revizní činnosti. Kontrolní a revizní činnost 

v ČAM provádí revizor, který je volen společně s výborem ČAM a má s ním také shodné 

funkční období. Kontrolní a revizní činnost ve Sportovním centru dále jen SC provádí 

revizor, který je volen společně s výborem SC a má s ním také shodné funkční období. 
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Článek 5 

Pobočné spolky 

1. Pobočné spolky ČAM jsou organizačními jednotkami ČAM. Právní osobnost 

pobočného spolku ČAM se odvozuje od právní osobnosti ČAM.  

2. Pobočné spolky ČAM jsou Sportovní centra. 

3. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Návrh na zápis do 

rejstříku podává statuární zástupce ČAM.  

4. Právní osobnost pobočného spolku zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku. Návrh 

na výmaz z rejstříku podává statutární zástupce ČAM nebo jím pověřená osoba. 

5. Pobočný spolek je povinen řídit se příslušnými předpisy a Stanovami ČAM.  

6. ČAM neručí za dluhy a neodpovídá za závazky a hospodaření pobočného spolku ČAM 

a pobočný spolek neručí za dluhy a neodpovídá za závazky a hospodaření ČAM. 

 

Článek 6 

Sportovní centra 

1. Sportovní centrum (SC) je organizačním článkem ČAM, ve kterém se sdružují zájemci 

o amatérský motosport ke společnému provádění některé z forem činnosti daného 

sportovního odvětví, a které zabezpečuje sportovní, technicko - organizační a 

administrativní úkoly ve vymezeném územním celku a vymezené oblasti činností podle 

specifických potřeb příslušného sportovního odvětví a podle pokynů orgánů ČAM. 

2. Ve své činnosti se řídí Stanovami ČAM, Jeho ustavení schvaluje výbor ČAM. SC má 

právní subjektivitu ode dne registrace výborem ČAM a vydáním registračního listu, 

podepsaného předsedou a místopředsedou ČAM. Registrační list se vyhotovuje ve dvou 

výtiscích, jeden je uložen na SC A druhý na sekretariátu ČAM. 

3. Dle obsahu se činnosti zaměřují do těchto oblastí: 

- oblast výběru a přípravy sportovních talentů; 

- oblast přípravy sportovců pro statni reprezentaci; 

- oblast vytváření podmínek pro organizování sportovních podniků; 

- oblast podmínek pro zabezpečení a řízení sportovní činnosti. 

4. SC se zakládá usnesením z ustavující schůze tvořícího se SC. Minimální počet členů 

SC je 5 členů starších 18ti let. 

5. Stanovení názvu SC je v pravomoci členů – držitelů licencí ČAM, kteří se v daném 

případě sdružili ke společnému provádění některé z forem činnosti daného sportovního 

odvětví. SC je povinno uvést ve svém názvu zkratku „ČAM“ a vyjádřit tak příslušnost 

k ČAM.  

6. Ve své činnosti nezasahuje ČAM do kompetence a samostatnosti klubů. 

7. Nejvyšším orgánem SC je Členská schůze. Schází se dle potřeby, nejméně 1x ročně 

nebo požádali o to písemně alespoň 2/3 členů SC. 
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8. Do pravomoci členské schůze patří: 

- schvalovat obsah sportovní činnosti SC; 

- schvalovat způsob hospodaření SC; 

- volit členy cleny výboru a revizního orgánu SC; 

- volit delegáty SC na Valnou hromadu a Konferenci ČAM. 

9. Mezi členskými schůzemi řídí SC výbor, který je zvolen na členské schůzi SC. 

Minimální složení výboru jsou 3 členové starší 18 let a to: 

- Předseda 

- Místopředseda 

- Hospodář 

10. Výbor SC je volen na 5 let a schází se dle potřeby, nejméně však 2x ročně. 

11. Do pravomoci výboru SC patří: 

- řídit sportovní činnost 

- odpovídat za hospodaření SC dle schváleného rozpočtu; 

- vést evidenci členů podle vydaných licencí a členských průkazů; 

- vést finanční a materiální evidenci svěřených prostředků; 

- schvalovat výši ročních příspěvků SC (mimo základní příspěvky ČAM); 

- volit předsedu ze svého středu; 

12. Předseda je statuárním zástupcem Sportovního centra a zastupuje jej navenek i uvnitř. 

Ve věcech nakládání s nemovitostmi a přijímání závazků v hodnotě nad 100.000,- Kč 

je třeba podpisu dvou členů výboru a to buď předsedy a místopředsedy anebo předsedy 

nebo místopředsedy a dalšího člena výboru.  

13. SC je oprávněno jednat a podepisovat pouze jménem SC. 

14. Finančně a materiálně se činnost SC zabezpečuje:  

- z vlastních zdrojů; 

- z příspěvků stanovených výborem SC; 

- ze sponzorských smluv a dále z účelových příspěvků ČAM a jiných subjetků. 

15. Majetek vytvořený činností klubu nebo získaný bezúplatným převodem či poskytnutý 

účelově ze státních prostředků na rozvoj motoristického sportu a dalších aktivit, je 

vlastnictvím SC. 

16. SC je povinen ve věcech poskytování či rozdělování finančních prostředků ze státního 

rozpočtu, vlastních zdrojů ČAM či jiných zdrojů poskytnout přehled o majetku 

v požadovaném členění a další podstatné informace o svém členění. 

17. Čerpání finanční prostředků se řídí obecnými právními předpisy a pokyny stanovenými 

ČAM. 

18. SC zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.  

19. Zániku SC předchází jeho zrušení. Po zrušení SC následuje likvidace. Ta nenastane 

v případě, že celé jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li Zákon jinak. Zrušuje-
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li se SC při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Přeměnou klubu 

je fúze. Fúze je sloučení nebo splynutí s jiným SC ČAM. 

20. SC se zrušuje: 

- rozhodnutím Členské schůze o zrušení SC nebo jeho fúzí s jiným SC a to 2/3 

většinou přítomných členů Členské schůze; 

- rozhodnutím Výboru ČAM o zrušení klubu z důvodu neplnění povinností 

plynoucích ze Stanov ČAM nebo SC vyvíjí činnost, která je v rozporu 

s příslušnými právními předpisy. 

21. O rozhodnutí likvidovat SC a o přijatém postupu jeho likvidace písemně informuje 

likvidační komise SC výbor ČAM. 

 

Článek 7 

Zásady hospodaření 

1. Zdrojem majetkové podstaty organizace jsou zejména členské příspěvky, poplatky za 

licence, sportovce, sportoviště, pořadatele nebo činovníka, výnosy z účasti ČAM na 

činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, účelové příspěvky a dotace ze 

státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů a dary. 

2. Organizace je povinna při hospodaření dodržovat obecně závaznými předpisy, 

Stanovami ČAM a ostatními vnitřními předpisy ČAM.  

3. Organizace hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, který ji byl svěřen do správy.  

4. ČAM a Sportovní centra mohou provádět podnikatelskou činnost v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy. Podnikatelská činnost bude pouze vedlejší činností 

organizace včetně Sportovních center.  

5. Majetek ČAM slouží k účelům, které jsou v souladu s předmětem a cílem činnosti 

ČAM. 

6. ČAM neodpovídá za hospodaření Sportovních center ani nepřebírá jejich závazky a 

naopak. 

7. ČAM bude pokračovat v činnosti započaté Českým amatérským motosportem 

v ÚAMK. 

 

Článek 8 

Evidence členů – ochrana osobních údajů GDPR 

1. Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam. Evidence členů 

spolku obsahuje údaje o řádných členech. Seznam členů je veden v písemné (žádosti o 

licence), tak i v elektronické podobě, která slouží jako záloha dat. Seznam členů je 

veden po dobu dvou let od zániku členství. Na údaje a výkazy vedené na základě 

nezbytných právních povinností se vážou zákonem stanovené skartační lhůty. 

2. Údaje ze seznamu členů spolku jsou využívané primárně pro potřeby interního chodu 

spolku a jsou zpracovány pro účely oprávněných zájmů spolku, které jsou definované 

těmito stanovami. Dále pak jsou údaje zpracovávané za účelem splnění nezbytných 
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povinností při žádostech o dotace, především pro potřeby Ministerstva Školství, 

Mládeže a tělovýchovy, dále pro potřeby vedení účetnictví a sestavování účetních 

výkazů ve smyslu zákona o účetnictví, v platném znění. Za zpracování, evidenci, 

ochranu a bezpečné uložení těchto výkazů je zodpovědný místopředseda spolku. 

3. V seznamu členů se o členovi vedou tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození, 

rodné číslo, podpis, poštovní a elektronická doručovací adresa, telefonní kontakt, rok 

vzniku členství v ČAM, typ členství, číslo licence, potvrzení lékařské prohlídky, 

místopřísežné prohlášení zákonného zástupce, ověřené podpisy zákonných zástupců. 

4. Zápisy, změny a výmazy v seznamu členů se provádí na základě usnesení konference 

nebo výboru spolku poté, co se dozví o vzniku nebo zániku členství nebo o změně údajů 

zapsaných v seznamu členů. Zápisy, změny a výmazy v seznamu členů provádí 

místopředseda. 

5. Člen je povinen oznámit konferenci nebo výboru spolku každou změnu údajů 

evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala. Na 

žádost každého člena je spolek povinen vymazat veškeré žadatelovo údaje do 7 dnů od 

doručení písemné žádosti na sídlo spolku.  

6. Seznam členů je zpřístupněn pouze Valné hromadě a Výboru spolku. Místopředseda je 

odpovědný za ochranu a bezpečné uložení seznamu členů a je pověřen ke komunikaci 

s dozorovým úřadem. 

7. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s 

výpisem ze Seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto 

údaje byly na základě žádosti člena změněny nebo vymazány. Na místo zemřelého člena 

může o potvrzení požádat jeho manžel, manželka, dítě nebo rodič, a není-li žádný z 

nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem 

hodný právní ochrany. 

 

Článek 9 

Závěrečné ustanovení 

1. Organizační a jednací řády a jiné vnitřní předpisy ČAM a pobočných spolků ČAM, 

nesmí být v rozporu se Stanovami ČAM. 

2. Směrnice, pokyny, apod., které byly v ČAM vydány a v jež jsou v rozporu s těmito 

stanovami, pozbývají dnem schválení těchto stanov platnost v částech, které jsou 

těmito stanovami v rozporu. 

3. ČAM zpracovává osobní údaje členů ČAM v souladu s platnými právními předpisy. 

4. V případě posuzování otázky sporného významu příslušného znění Stanov ČAM je 

v této věci rozhodný výklad Výboru ČAM.  

5. Případné spory týkající se činnosti pobočných spolků ČAM a členů, včetně 

majetkoprávních se řeší nejprve na té úrovni, na které vznikly. Nevyřešené spory 

rozhoduje Výbor ČAM. 

6. Tyto Stanovy ČAM byly schváleny na Konferenci dne 1. prosince 2020 a nabývají 

platnosti a účinnosti dnem jejich schválení. 

 


