Zásady pro uznávání a přijímání nových členů
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Tyto Zásady upravují uznávání sportovních organizací ze strany Českého olympijského
výboru (ČOV) a přijímání nových členů do ČOV v souladu s článkem 3 Stanov ČOV.
2) Sportovní organizace, která žádá o uznání či přijetí za člena ČOV, musí být
představitelem sportu, kterým se pro účely tohoto předpisu rozumí sportovní odvětví,
která jsou uznána jako sport ze strany Mezinárodního olympijského výboru anebo je
zastupuje organizace jež je členem Sport Accord.
3) Jedná-li se o typický a významný český sport, který na mezinárodní úrovni o toto uznání
teprve usiluje, může ČOV udělit výjimku.

Článek 2
Uznání sportovní organizace
1) ČOV posuzuje, zda sportovní organizace žádající o členství v ČOV (dále jen „sportovní
svaz“) bude ze strany ČOV uznána jako výlučný představitel daného sportu na území
České republiky.
2) ČOV může uznat sportovní svaz za výlučného představitele sportu na území ČR při
současném splnění těchto podmínek:
a) v České republice neexistuje jiný, ČOV již uznaný, představitel daného sportu;
b) sportovní svaz prokáže, že ke dni posuzování je výlučným představitelem daného
sportu na území ČR;

c) sportovní svaz prokáže, že je založen na demokratických zásadách, vyvíjí svojí činnost
v souladu s Olympijskou chartou, Stanovami ČOV, případně předpisy mezinárodní
federace, jejímž je členem a právními předpisy ČR;
d) jedná se o subjekt zapsaný ve veřejném rejstříku;
e) sportovní svaz prokáže, že organizuje soutěže na celostátní úrovni a má ke dni
posuzování více než 300 aktivních členů;
f) sportovní svaz existuje minimálně 1 rok; a
g) sportovní svaz prokazatelně vede evidenci členské základny.
3) Výše uvedené skutečnosti žadatel prokazuje zejména čestným prohlášením, stanovami
výpisem z veřejného rejstříku a dalšími doklady, které si ČOV může vyžádat.
4) O uznání sportovního svazu jako výlučného představitele daného sportu na území ČR
rozhoduje Výkonný výbor ČOV na základě návrhu komise neolympijských sportů.
5) ČOV si vyhrazuje právo požadovat po sportovním svazu splnění dalších podmínek a
předložení dalších listin než uvedených v odst. 2 tohoto článku.
6) ČOV vede evidenci sportovních svazů uznaných podle tohoto článku jako výlučný
představitel daného sportu na území České republiky.

Článek 3
Přijímání členů
1) Nový žadatel o členství se může stát členem ČOV po uplynutí zkušebního období, které
trvá 4 roky, nerozhodne-li Plénum ČOV na základě návrhu Výkonného výboru ČOV o
zkrácení této lhůty.
2) Sportovní svaz může být přijat za člena ČOV při současném splnění těchto podmínek:
a) byl uznán ČOV jako výlučný představitel daného sportu na území ČR dle čl. 2 Zásad;
b) má ke dni rozhodování o přijetí více než 1000 aktivních členů;
c) organizuje soutěže na celostátní úrovni alespoň ve dvou kategoriích, včetně mládeže;
d) vede transparentní účetnictví;
e) má zastoupení alespoň v 6 krajích ČR;
f) provozuje funkční a pravidelně aktualizované webové stránky.
3) Podmínky uvedené v odst. 2 prokazuje sportovní svaz zejména předložením výroční
zprávy a účetních závěrek za poslední 3 roky, rozvojového programu a dalšími doklady,
které si ČOV může vyžádat.
4) Splnění podmínek posuzuje komise neolympijských sportů, která předkládá zprávu
Výkonnému výboru ČOV. O přijetí za člena ČOV rozhoduje po kladném doporučení
Výkonného výboru ČOV Plénum ČOV.
5) Sportovní svaz se po přijetí za člena ČOV stává členem složky ČKSOI.

Článek 4
Společná ustanovení
O uznání sportovního svazu a přijetí za člena rozhoduje ČOV na základě písemné žádosti
sportovního svazu doplněné příslušnými podklady dle těchto Zásad.

Článek 5
Závěrečné ustanovení
1) Tyto Zásady ruší a v plném rozsahu nahrazují Zásady pro přijímání nových členů ČOV
schválené Výkonným výborem ČOV dne 21. 6. 2006.
2) Tyto Zásady schválil Výkonný výbor ČOV dne 12.3.2014 a tímto dnem vstoupily
v platnost a účinnost.

