
 
 

Český klub olympioniků 
 
 

Statut českého klubu olympioniků 
 
 

ÚVOD 
 
Český klub olympioniků je pokračovatelem Československého klubu 
olympioniků, který byl založen v roce 1975. Je společensko-ideovým místem 
setkání účastníků olympijských her. 
 
 

Článek 1 
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Český klub olympioniků /dále jen ČKO/ je ustaven podle stanov Českého 
olympijského výboru /dále jen ČOV/ jako jeho samostatná organizační složka 
bez právní subjektivity. 

2. Sídlem ČKO je Praha – Benešovská 6, 101 00 Praha 10. 
 
 

Článek 2 
 

POSLÁNÍ A OBSAH ČINNOSTI 
 

Hlavním posláním a obsahem činnosti ČKO je podpora myšlenek olympismu a 
Olympijské charty, zvýšení úrovně rozvoje tělesných i mravních vlastností sportovce. 
 
 
1. V tomto duchu ČKO bude : 
 
1.1. Na principech Olympijské charty bojovat proti jakékoliv diskriminaci. 

Prosazovat myšlenky svobody, demokracie a humanity. 
1.2. Přispívat k nestrannému přátelskému soutěžení v duchu pravidel fair-play. 
1.3. Nekompromisně hájit čistotu sportovního zápolení v oblasti zakázaných 

prostředků – dopingu. 
1.4. Podporovat olympijskou reprezentaci ČR. 
1.5. Vytvářet prostor pro podporu sociálně slabších olympioniků. 
1.6. Pomáhat svým členům, sportovcům olympionikům, kteří v důsledku své 

sportovní činnosti mají zdravotní potíže. 
1.7. Přispívat k rozvoji aktivit sportu pro všechny. 
1.8. Organizovat ve spolupráci se sponzory sportovní, kulturní, společenské a 

osvětové akce. 
1.9. Rozvíjet svou klubovou činnosti zakládáním regionálních klubů na celém 

území ČR. 
 



 
Článek 3 

 
PODMÍNKY ČLENSTVÍ 

1. Vznik členství v ČKO : 
 
1.1. Řádné členství v ČKO může vzniknout každému sportovci, který startoval na 
olympijských hrách, včetně náhradníků a trenérů, akreditovaných účastníků 
olympijských her za Českou republiku, Českou socialistickou republiku nebo 
Československou socialistickou republiku, a to za předpokladu, že podá písemnou 
přihlášku do ČKO a vysloví souhlas se zněním tohoto statutu. 
 
1.2.Čestné členství v ČKO může vzniknout  osobě, která se významným způsobem 
zasloužila o rozvoj humanity a demokracie ve společnosti, výrazně a konkrétně 
pomohla rozvinout myšlenky olympijského hnutí mezi sportovci i širokou veřejností. 
 
1.3.O řádné i čestné členství v ČKO se nemůže ucházet osoba, která vědomě 
porušila Olympijskou chartu. Této osobě nebude přihláška k členství schválena. 
 
1.4.Členství v ČKO vznikne schválením přihlášky předsednictvem ČKO /dále jen P-
ČKO/. 
 
2. Zánik členství v ČKO : 
 
2.1. Vystoupením člena. 
2.2. Vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím ČKO. 
2.3. Úmrtím člena. 
 

Zánik členství podle článku 3, bodu 2.2 navrhuje P-ČKO a schvaluje valná 
hromada ČKO /dále jen VH ČKO/. Do rozhodnutí nejbližší VH ČKO je návrh P-ČKO 
posuzován jako schválený. 
 
 

Článek 4 
 

PRÁVA ČLENA 
 
Člen ČKO má právo : 
 

1. Volit a být volen do orgánů ČKO je-li řádným členem ČKO, má státní 
občanství ČR a je starší 18 let. 

2. Být držitelem průkazu člena a odznaku ČKO.  
3. Účastnit se všech akcí ČKO. 
4. Na volný vstup při stanovených akcích pořádaných ČOV. 
5. Užívat dalších výhod členství v ČKO. 
6. Publikovat pod hlavičkou ČKO na základě písemného souhlasu P-ČKO. 
7. V odůvodněném případě účastnit se na vlastní náklady schůze P-ČKO. 

 
 

Článek 5 



 
POVINNOSTI ČLENA 

 
1. Dodržovat Olympijskou chartu, Stanovy ČOV a Statut ČKO. 
2. Aktivně přispívat ke splnění úkolů vyplývajících z poslání a obsahu činnosti 
ČKO. 

 
 

Článek 6 
 

VNĚJŠÍ VZTAHY ČKO 
 

1. P-ČKO deleguje své zástupce do pléna ČOV a navrhuje své zástupce do 
komisí ČOV. 

2. Spolupracuje s ostatnímu složkami ČOV, zejména s Českým klubem fair-play 
a Českou olympijskou akademií, Českou olympijskou a.s. a dále s Českou 
nadací sportovní reprezentace, jednotlivými sportovními svazy a dalšími 
subjekty  v ČR i v zahraničí. 

3. Spolupracuje se sdělovacími prostředky. 
 

Článek 7 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 
 
Organizační struktura ČKO : 

1.           Valná hromada ČKO 
2.   Předsednictvo ČKO 

 
 
1. Valná hromada ČKO : 
 
1.1. Nejvyšším orgánem ČKO je valná hromada složená z řádných členů ČKO. 
1.2. Valnou hromadu svolává P-ČKO jednou za čtyři roky. 
1.3. Mimořádnou valnou hromadu ČKO musí P-ČKO svolat do jednoho měsíce, 

požádá-lil o toto svolání písemnou formolu minimálně 75 řádných členů ČKO. 
1.4. Ve výjimečných případech (např. zánik ČKO) má právo svolat mimořádnou 

valnou hromadu i P-ČKO, případně Výkonný výbor ČOV /dále jen VV ČOV/. 
1.5. Usnesení a další rozhodnutí valné hromady jsou  schválena, hlasuje-li pro ně 

nadpoloviční většina přítomných členů ČKO. 
1.6. Průběh jednání a způsob voleb upravuje jednací a volební řád VH ČKO. 
1.7.  Hlasování při volbě předsednictva  je upraveno schváleným  volebním 

řádem. 
  

Do výlučné působnosti valné hromady ČKO patří : 
 
1.8. Volit předsednictvo ČKO. 
 
1.9. Schvalovat: 
1.9.1. Zprávy o činnosti a hospodaření klubu. 



1.9.2. Koncepci rozvoje činnosti a hospodaření klubu. 
1.9.3. Návrh Statutu ČKO, jehož konečné znění schvaluje VV ČOV.  
1.9.4. Symboly ČKO. 
 
2. Předsednictvo ČKO : 
 
2.1. Předsednictvo ČKO má 15 členů.  
  
2.2. Volí ze svého středu předsedu a čtyři místopředsedy. 
2.3. Zástupci NOKS a regionálních klubů ČKO mají právo zúčastňovat se jednání 

P-ČKO s hlasem poradním. 
2.4. P-ČKO zabezpečuje činnost klubu mezi zasedáními valné hromady a 

zodpovídá za plnění všech jejích usnesení. 
2.5. Činnost P-ČKO se řídí schváleným organizačním a jednacím řádem. 
2.6. Administrativní činnost ČKO a jeho předsednictva zabezpečuje sekretariát 

ČOV. 
 
3. Předseda ČKO : 

 
3.1. Řídí činnost předsednictva. 
3.2. Zodpovídá VH ČKO za celkovou činnost P-ČKO. 
3.3. Mezi zasedáními předsednictva, zejména v případě prodlení, je oprávněn 

přijmout příslušné rozhodnutí, které je povinen předložit ke schválení 
nejbližšímu zasedání P-ČKO. 

 
 

Článek 8 
 

REGIONÁLNÍ KLUBY ČKO (DÁLE JEN RK ČKO) 
 

1. Na návrh minimálně 10 členů ČKO z jednotlivých krajů ČR schvaluje P-ČKO 
vznik RK ČKO (max. 6 klubů – JČ, ZČ, VČ, SČ , JM a SM). 

2. RK ČKO jsou nedílnou součástí ČKO. 
3. Ve své činnosti se RK ČKO řídí Stanovami ČOV a Statutem ČKO. 

 
 

Článek 9 
 

EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ČKO 
 

1. Činnost ČKO je ekonomicky zabezpečována z rozpočtu ČOV. 
2. Hospodaření ČKO se řídí rozpočtem schváleným plénem ČOV. 
3. P-ČKO ve spolupráci s dalšími subjekty vytváří podmínky k získání dalších 

finančních prostředků na posílení všech aktivit ČKO (činnost regionů, ples 
olympioniků, setkání olympioniků, apod.). 

4. P-ČKO je za správné hospodaření s majetkem ČKO zodpovědné plénu ČOV. 
5. Kontrola hospodaření ČKO je v přímé kompetenci revizní komise ČOV. 

 
 

Článek 10 



 
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 
Návrh Statutu  Českého klubu olympioniků byl schválen dne 14. listopadu 

2008 valnou hromadou ČKO a vstupuje v platnost po schválení Výkonným výborem 
ČOV (viz Stanovy ČOV čl. 4 odst. 3) a tímto dnem zaniká platnost Statutu ČKO ze 
dne 19. listopadu 2004. 
 
 
 
 
 


