
Statut  

Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí  

složky Českého olympijského výboru 

 
 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
1) Český klub sportovních svazů, organizací a institucí (ČKSOI) je ustaven podle Stanov 

Českého olympijského výboru (ČOV) jako složka ČOV. 

 

2) Členové ČKSOI jsou členy ČOV. ČKSOI reprezentuje a zastupuje v rámci ČOV sportovní 

svazy, jejichž sporty nejsou zařazeny na program olympijských her (neolympijské sporty), 

a dalších organizace a instituce, vyvíjející svoji činnost v oblasti sportu nebo v souvislosti 

s ním.  

 

 

 

Článek 2 
Poslání a cíle ČKSOI 

 
1)  Posláním ČKSOI je reprezentovat a hájit zájmy všech sportovních svazů, jejichž sporty 

nejsou zařazeny na program olympijských her, a dalších organizací a institucí vyvíjejících 
svojí činnost v oblasti sportu nebo v souvislosti s ním, a to zejména v následujících 
směrech: 
 

a) aktivní působení členů ČKSOI v rámci ČOV, zejména prostřednictvím zástupců 
v orgánech ČOV; 
 

b) rozvíjení a ochrana zájmů neolympijského sportovního hnutí; 
 

c) podpora zájmů členů ČKSOI na národní i mezinárodní úrovni;  
 

d) podpora rozvoje sportu jak olympijského tak neolympijského na všech úrovních; 
 

e) podpora sportovních akcí v rámci činnosti členů ČKSOI; 
 

f) podpora spolupráce členů ČKSOI s dalšími orgány ČOV, zejména s Komisí sportu 
pro všechny a Komisí neolympijských sportů, Komisí zahraničních vztahů, 
Legislativní radou, příp. s dalšími komisemi a složkami ČOV; 
 



g) podpora spolupráce olympijských a neolympijských sportů; 
 

h) další obdobné a související činnosti. 
 
 
 

Článek 3 
Členství v ČKSOI, zastoupení v orgánech ČKSOI 

 
1) Členy ČKSOI mohou být následující členové ČOV: 

 
a) sportovní svazy, které jsou členy mezinárodních sportovních federací, jejichž 

disciplíny nejsou zařazeny do programu olympijských her;   
 

b) další organizace a instituce, které vyvíjejí svojí činnost v oblasti sportu nebo 
v souvislosti s ním. 

 
2) Členství v ČKSOI vzniká na základě žádosti uchazeče rozhodnutím Pléna ČOV o přijetí 

uchazeče do ČOV a jeho zařazení do ČKSOI. Členství v ČKSOI vzniká i rozhodnutím Pléna 
ČOV o zařazení člena ČOV do ČKSOI při vyřazení všech disciplín sportu, který zaštiťuje 
člen ČOV, z programu olympijských her.  
 

3) Členství v ČKSOI zaniká zánikem členství člena v ČOV dle Stanov ČOV. Členství v ČKSOI 
zaniká i rozhodnutím Pléna ČOV při zařazení jedné nebo více disciplín sportu, který 
zaštiťuje člen ČKSOI, na program olympijských her.   
 

4) Každý člen ČKSOI jmenuje svého zástupce, který jej zastupuje na Valné hromadě ČKSOI, 
případně v návaznosti na to v dalších orgánech. Každý člen ČKSOI může kdykoliv svého 
zástupce odvolat a jmenovat na jeho místo jiného zástupce. V případě, že takový 
zástupce byl zvolen členem předsednictva ČKSOI či zástupcem ČKSOI v Plénu ČOV, 
pozbývá okamžikem odvolání členem ČKSOI své funkce. Uvolněné místo bude v takovém 
případě obsazeno opakovanou volbou dle tohoto Statutu. Toto se nevztahuje na případ, 
kdy byl zástupce zvolen zástupcem ČKSOI do Výkonného výboru ČOV. 

 
 
 

Článek 4 
Předsednictvo ČKSOI 

 
1) Výkonným orgánem ČKSOI je pětičlenné Předsednictvo ČKSOI. Tvoří jej předseda ČKSOI, 

který je z titulu této funkce místopředsedou ČOV pro neolympijské sporty, dva zástupci 
členů ČKSOI, kteří se stávají zástupci ČKSOI ve Výkonném výboru ČOV dle článku 6 
tohoto Statutu, a dva další zástupci členů ČKSOI. Členy předsednictva ČKSOI volí Valná 
hromada ČKSOI. O funkci člena Předsednictva ČKSOI se může ucházet pouze fyzická 
osoba, která je zástupcem kteréhokoliv člena ČKSOI. 

 



2) Volby Předsednictva ČKSOI se konají v termínu podle čl. 5 odst. 2 věty druhé. Funkční 
období členů Předsednictva ČKSOI je 4 roky. 
 

3) Právo volit členy předsednictva ČKSOI mají všichni členové ČKSOI. Každý člen má jeden 

hlas. 

4) Zasedání Předsednictva ČKSOI se koná nejméně dvakrát ročně.  
 

5) Předsednictvo ČKSOI schvaluje Jednací řád, kterým se jeho jednání řídí. 
 
 
 
 

Článek 5 
Valná hromada ČKSOI 

 
1) Valnou hromadu ČKSOI svolává Předseda ČKSOI, a osobně se jí účastní zástupci všech 

členů ČKSOI. Zastoupení zástupce člena ČKSOI se nepřipouští.  
 

2) Valná hromada se koná nejméně jednou ročně. Jeden z termínů konání Valné hromady 
připadá na období posledního měsíce před konáním volebního Pléna ČOV. 

 
3) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina členů ČKSOI. 
 
4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů ČKSOI. 

 
5) Předsednictvo ČKSOI schvaluje před konáním Valné hromady její Jednací řád a Volební 

řád, kterými se následně jednání Valné hromady řídí. 
 
 
 

Článek 6 
Zastoupení ČKSOI v orgánech ČOV 

 
1) Valná hromada ČKSOI volí ze svých členů 14 zástupců do Pléna ČOV. Volba zástupců 

ČKSOI do Pléna ČOV se uskuteční vždy nejpozději ke dni konání volebního Pléna ČOV.  
 

2) Právo volit zástupce ČKSOI do Pléna ČOV mají všichni členové ČKSOI. Každý člen má 
jeden hlas. 

 
3) Zástupcem ČKSOI v Plénu ČOV může být pouze fyzická osoba, která je zástupcem člena 

ČKSOI.  
 
4) Valná hromada ČKSOI volí místopředsedu ČOV pro neolympijské sporty, který je členem 

Výkonného výboru ČOV dle čl. X. odst. 2.2. a čl. XI. odst. 3 a 4 Stanov ČOV, a dva další 
zástupce do Výkonného výboru ČOV. Za zvolení zástupců ČKSOI do Výkonného výboru 
ČOV se považuje zvolení členů Předsednictva ČKSOI, od jejichž funkce se odvozuje 



funkce zástupce ve Výkonném výboru ČOV podle čl. 4. Zástupci ČKSOI ve Výkonném 
výboru ČOV se ujímají své funkce dnem následujícím po konání volebního Pléna ČOV.  
 

5) Právo volit zástupce ČKSOI do Výkonného výboru ČOV mají všichni členové ČKSOI. Každý 
člen má jeden hlas. 

 
6)  Funkční období zástupců ČKSOI ve Výkonném výboru ČOV končí dnem konání volebního 

Pléna ČOV . 
 

 
 

Článek 7 
Administrativní a ekonomické zabezpečení činnosti ČKSOI 

 
1) Organizační a administrativní činnost ČKSOI zabezpečuje sekretariát ČOV. 

 
2) Činnost ČKSOI je ekonomicky zabezpečována z rozpočtu ČOV. 
 
 
 

Článek 8 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
1) Přílohou a nedílnou součástí tohoto Statutu je seznam členů ČKSOI ke dni jeho platnosti 

a účinnosti. 
 

2) Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti jeho schválením Výkonným výborem ČOV dne 
12. dubna 2017 a nahrazuje Statut schválený Výkonným výborem ČOV dne 6. listopadu 
2013.  


