ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE, z. s.
Stanovy spolku

Úplné znění ke dni 12. prosince 2015

Čl. I
Název a sídlo Spolku
1. Spolek nese název Česká šipková organizace, z. s. (dále také jen „Spolek“ či „ČŠO“),
používá zkratku „ČŠO“. Anglickým ekvivalentem jména Spolku je „Czech Darts
Organisation“ a popř. také zkratka „CDO“.
2. Spolek je svobodným a dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob podle
§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále
také jen „občanský zákoník“). Fyzické i právnické osoby se stávají členy Spolku na
základě své svobodné vůle.
3. Sídlem Spolku je Praha.
4. Spolek vyvíjí svou činnost podle stanov a je nezávislý na politických stranách,
vládních nebo hospodářských organizacích.

Čl. II
Účel Spolku
1. Spolek sdružuje příznivce šipkového sportu a vytváří podmínky pro organizování
turnajů a soutěží v rámci ČŠO na území České republiky a pro spolupráci s jinými
sportovními organizacemi v České republice i v mezinárodním měřítku.
2. Spolek reprezentuje český šipkový sport v domácích i mezinárodních sportovních
organizacích.
3. Spolek usiluje o rozvoj, propagaci a posílení postavení šipkového sportu v České
republice.

Čl. III
Hlavní činnost Spolku
1. Hlavní činností Spolku je veřejně prospěšná činnost v oblasti sportu, přímo pak
v oblasti šipkového sportu.
2. Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II těchto stanov, coby
společného zájmu členů Spolku. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím
této činnosti Spolku:
a. pořádání a řízení soutěží a turnajů;
b. realizace vzdělávacích programů ve všech oblastech šipkového sportu;
c. podpora rozvoje šipkového sportu;
d. propagace a medializace šipkového sportu.

Čl. IV
Vedlejší činnost Spolku a hospodaření
1. Vedle své hlavní činnosti může Spolek, k podpoře hlavní činnosti, vyvíjet též vedlejší
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
Předmětem podnikání Spolku může být:
a. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona.
2. Majetek Spolku je tvořen zejména z příspěvků členů Spolku a z hospodářské činnosti
Spolku. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. Majetek Spolku dále tvoří
dotace, dary a příspěvky od fyzických a právnických osob, jakož i další finanční
prostředky z jiných zdrojů.

3. Spolek může zakládat další právnické osoby s právní osobností. Zakladatelské právní
dokumenty takových právnických osob stejně jako jejich založení podléhají schválení
ze strany představenstva Spolku (dále také jen „P-ČŠO“).

Čl. V
Členství ve Spolku
1. Členem Spolku mohou být fyzické a právnické osoby. Na členství není právní nárok.
2. Členství fyzických osob je dvojího druhu, a to sportovní členství (dále tako jen
„Sportovní členství“ či „Sportovní člen“) a individuální členství (dále také jen
„Individuální členství“ či „Individuální člen“).
3. Sportovní členství ve Spolku může vzniknout za předpokladu, že příslušný jednotlivec
má zájem aktivně se účastnit některých soutěží v šipkovém sportu a být tak zapojen
do činnosti Spolku.
4. Individuální členství může být uděleno na základě rozhodnutí P-ČŠO takovému
jednotlivci, který je zapojen do činnosti Spolku, ale neúčastní se jako hráč soutěží a
turnajů pořádaných ČŠO.
5. Sportovní i Individuální členství ve Spolku vzniká schválením členské přihlášky PČŠO.
6. Členství právnických osob je pouze jednoho druhu, a to členství oddílové (dále také
jen „Klubové členství“ či „Klub“). Klubové členství ve Spolku vzniká schválením
členské přihlášky Klubu ze strany P-ČŠO.
7. Vyjádří-li členové (fyzické osoby) právnické osoby, která je členem ČŠO a má právní
formu spolku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, na základě vlastního
projevu vůle zájem o členství v ČŠO, stanou se členy ČŠO jako Sportovní členové či
Individuální členové podle toho, zda se účastní soutěží a turnajů pořádaných ČŠO.
8. O vzniku, změně či zániku členství, o výši členských příspěvků, jejich splatnosti a
povinnosti jednotlivých druhů členů platit členské příspěvky, stejně jako o dalších
dílčích podmínkách členství je oprávněno rozhodovat P-ČŠO.
9. Sportovní i Individuální členství ve Spolku zaniká:
a. písemným oznámením Sportovního či Individuálního člena o vystoupení ze
Spolku adresovaným P-ČŠO, a to dnem doručení tohoto oznámení P-ČŠO;
b. vyloučením Sportovního či Individuálního člena z důvodu porušení či
opakovaného porušování stanov, členských povinností stanovených v Čl. VI,
odst. 3, resp. 4 těchto stanov, zásad a cílů Spolku, jiného závažného
provinění člena disciplinárního charakteru či z důvodu pravomocného
odsouzení za spáchání trestného činu. Sportovní či Individuální člen je
v takovém případě nejprve písemně vyzván, aby nepokračoval v uvedeném
jednání, a je na možnost vyloučení v případě nerespektování výzvy
upozorněn. Pokud i tak pokračuje v jednání naplňujícím důvody pro vyloučení,
může být na základě rozhodnutí P-ČŠO vyloučen. O vyloučení Sportovního či
Individuálního člena rozhoduje P-ČŠO, a to na základě podnětu disciplinární
komise Spolku, jiného člena Spolku anebo z vlastní iniciativy;
c. úmrtím Sportovního či Individuálního člena;
d. zánikem Spolku anebo rozhodnutím valné hromady o jeho přeměně na jinou
právní formu, a to dnem zániku anebo dnem účinnosti rozhodnutí o přeměně
na jinou právní formu.
10. Klubové členství ve Spolku zaniká:
a. písemným oznámením Klubu o vystoupení ze Spolku adresovaným P-ČŠO, a
to dnem jeho doručení tohoto oznámení P-ČŠO;
b. vyloučením Klubu z důvodu porušení či opakovaného porušování členských
povinností stanovených v Čl. VI, odst. 6 těchto stanov, zásad a cílů Spolku,
anebo jiného závažného provinění Klubu disciplinárního charakteru. Klub je
v takovém případě nejprve písemně vyzván, aby nepokračoval v uvedeném

jednání, a je na možnost vyloučení v případě nerespektování výzvy
upozorněn. Pokud i tak pokračuje v jednání naplňujícím důvody pro vyloučení,
může být na základě rozhodnutí P-ČŠO vyloučen. O vyloučení Klubu
rozhoduje P-ČŠO, a to na základě podnětu disciplinární komise Spolku, jiného
člena Spolku anebo z vlastní iniciativy;
c. vstupem Klubu do likvidace, a to dnem účinnosti rozhodnutí o likvidaci Klubu;
d. prohlášením úpadku Klubu, a to dnem prohlášení úpadku soudem či jiným
příslušným orgánem dle příslušného právního předpisu;
e. zánikem Spolku anebo rozhodnutím valné hromady o jeho přeměně na jinou
právní formu, a to dnem zániku anebo dnem účinnosti rozhodnutí o přeměně
na jinou právní formu.
11. Spolek vede seznam členů. Seznam členů spravuje P-ČŠO. Seznam členů není
zpřístupněn. Každý člen ČŠO zapsaný v seznamu členů uděluje ČŠO souhlas
s vedením jeho osobních údajů v seznamu členů.

Čl. VI
Práva a povinnosti členů Spolku
1. Sportovní i Individuální člen Spolku má právo:
a. účastnit se akcí organizovaných Spolkem mimo soutěží a turnajů pořádaných
ČŠO;
b. být informován o činnosti Spolku;
c. navrhovat kandidáty a kandidovat do orgánů Spolku;
d. vykonávat svá práva dle těchto stanov či interních předpisů vydávaných PČŠO;
e. kdykoli svobodně ze Spolku vystoupit.
2. Sportovní člen má nad práva uvedená v Čl. VI odst. 1 těchto stanov také právo
hlasovat a volit na valné hromadě ČŠO a právo účastnit se určených soutěží a
turnajů organizovaných ČŠO.
3. Sportovní člen Spolku je povinen:
a. platit členské příspěvky;
b. dodržovat tyto stanovy a interní předpisy;
c. přispívat k naplňování cílů a účelu Spolku;
d. řídit se rozhodnutími příslušných orgánů Spolku;
e. řídit se Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v platném znění,
kterou vydává Antidopingový výbor České republiky.
4. Individuální člen Spolku je povinen:
a. dodržovat tyto stanovy a interní předpisy;
b. přispívat k naplňování cílů a účelu Spolku;
c. řídit se rozhodnutími příslušných orgánů Spolku;
d. řídit se Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v platném znění,
kterou vydává Antidopingový výbor České republiky.
5. Klub má právo:
a. účastnit se akcí organizovaných Spolkem;
b. být informován o činnosti Spolku;
c. navrhovat kandidáty do orgánů Spolku;
d. vykonávat svá práva dle těchto stanov či interních předpisů vydávaných PČŠO;
e. kdykoli svobodně ze Spolku vystoupit.
6. Klub je povinen:
a. platit členské příspěvky;
b. dodržovat tyto stanovy a interní předpisy;
c. přispívat k naplňování cílů a účelu ČŠO;

d. řídit se rozhodnutími příslušných orgánů Spolku;
e. řídit se Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v platném znění,
kterou vydává Antidopingový výbor České republiky.

Čl. VII
Orgány Spolku
1. Základními orgány Spolku jsou:
a. valná hromada;
b. představenstvo;
c. kontrolní komise;
d. disciplinární komise;
e. přestupní komise.
2. Valná hromada
a. Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada. Zasedání valné hromady se
mohou zúčastnit všichni členové Spolku.
b. Valnou hromadu svolává P-ČŠO minimálně jednou za rok, a to pozvánkou
uveřejněnou na webových stránkách ČŠO (www.czechdarts.org) alespoň 14
dnů přede dnem zasedání valné hromady.
c. Zasedání valné hromady řídí předseda Spolku či jiný jím pověřený člen PČŠO.
d. Valná hromada zejména schvaluje stanovy a jejich změny, výsledky
hospodaření a hlavní směry koncepce činnosti Spolku. Valná hromada
vykonává také další působnost dle těchto stanov.
e. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti minimálně poloviny všech
Sportovních členů ČŠO. Pokud tomu tak není, zahájení se opakuje po 30
minutách, a pak je valná hromada schopna se usnášet bez ohledu na počet
přítomných Sportovních členů.
f. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných
Sportovních členů.
g. Při závažných problémech Spolku může být svoláno mimořádné zasedání
valné hromady; mimořádné zasedání valné hromady svolává kontrolní komise
způsobem uvedeným v odst. 2 písm. b. tohoto článku, a to v případě
uvedeném v odst. 3. písm. d. tohoto článku, anebo na základě žádosti
nejméně jedné třetiny Sportovních členů, a to do 1 měsíce od obdržení takové
žádosti.
h. Mimořádné zasedání valné hromady řídí předseda kontrolní komise, případně,
není-li to možné, kterýkoliv člen kontrolní komise.
3. Představenstvo
a. Představenstvo ČŠO (P-ČŠO) je statutárním orgánem Spolku.
b. P-ČŠO odpovídá za řádné hospodaření s majetkem Spolku.
c. Funkční období členů P-ČŠO je jeden rok.
d. Pokud funkce člena P-ČŠO skončí v průběhu funkčního období, může jej PČŠO nahradit kooptací; funkční období kooptovaného člena v takovém
případě skončí v době, kdy mělo skončit funkční období toho člena, na jehož
místo byl nový člen kooptován. V případě, že odstoupí více než polovina
řádně zvolených členů P-ČŠO, musí být svoláno mimořádné zasedání valné
hromady za účelem nových voleb do P-ČŠO.
e. P-ČŠO má 5 členů, jeho členové jsou přímo voleni valnou hromadou do
těchto funkcí:

i. předseda ČŠO;
ii. místopředsedové ČŠO;
iii. členové P-ČŠO.
Volba členů P-ČŠO probíhá jednokolově s tím, že do uvedené funkce je
zvolen kandidát s nejvyšším počtem obdržených hlasů, popř. kandidáti
s nejvyšším počtem obdržených hlasů, a v případě rovnosti hlasů u dvou či
více kandidátů se koná druhé kolo volby, do něhož postupují ti kandidáti, kteří
obdrželi shodný počet hlasů. Volba je případně opakována až do té doby, než
dojde ke zvolení kandidáta či kandidátů na zbývající funkce v P-ČŠO. Tento
výše uvedený způsob volby se přiměřeně vztahuje také na ostatní volené
orgány ČŠO blíže vymezené v odst. 4. až 6. tohoto článku stanov.
f. Každý člen P-ČŠO má jeden hlas.
g. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů PČŠO.
h. Předseda ČŠO Spolek zastupuje, podepisuje za něj a řídí činnost P-ČŠO.
i. Hlasování per rollam je přípustné, projeví-li s tím souhlas všichni členové PČŠO. Podmínky hlasování per rollam stanoví P-ČŠO.
j. P-ČŠO může jmenovat další odborné komise.
k. P-ČŠO je oprávněno vydávat vnitřní předpisy Spolku.
l. P-ČŠO je oprávněno rozhodovat o sporech mezi členy Spolku. Členové ČŠO,
o jejichž sporu bylo P-ČŠO rozhodováno, mají právo odvolat se k Rozhodčí
komisi Českého olympijského výboru. Podmínky podání odvolání stanoví
vnitřní předpis.
4. Kontrolní komise
a. Kontrolní komise ČŠO (dále také jen „KK“) kontroluje hospodářskou a řídící
činnost P-ČŠO a dalších odborných komisí, dále kontroluje a provádí revizi
hospodaření s majetkem a prostředky Spolku.
b. KK je volena valnou hromadou a je tříčlenná.
c. Předseda KK je přímo volen valnou hromadou.
d. Každý člen KK má jeden hlas.
e. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů KK.
f. Volební období KK je shodné s volebním obdobím P-ČŠO.
g. Členové KK mají právo se zúčastnit veškerých schůzí a zasedání jakéhokoliv
orgánu Spolku.
h. Člen KK nesmí být současně členem jiného voleného orgánu Spolku.
i. Pokud funkce člena KK skončí v průběhu funkčního období, může jej KK
nahradit kooptací; celkový počet takto kooptovaných členů KK však nesmí být
vyšší než polovina řádného počtu členů KK dle písm. b. tohoto odstavce.
Funkční období kooptovaného člena v takovém případě skončí v době, kdy
mělo skončit funkční období toho člena, na jehož místo byl nový člen
kooptován.
5. Disciplinární komise
a. Disciplinární komise ČŠO (dále také jen „DK“) řeší disciplinární přestupky
členů Spolku a je oprávněna udělovat členům tresty v rámci Spolku a jím
organizovaných akcí či soutěží.
b. DK je volena valnou hromadou a je minimálně tříčlenná.
c. Předseda DK je přímo volen valnou hromadou.
d. Každý člen DK má jeden hlas.
e. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů DK.
f. Člen DK nesmí být současně členem jiného voleného orgánu ČŠO.
g. Pokud funkce člena DK skončí v průběhu funkčního období, může jej DK
nahradit kooptací; celkový počet takto kooptovaných členů KK však nesmí být
vyšší než polovina počtu řádně zvolených členů DK. Funkční období

kooptovaného člena v takovém případě skončí v době, kdy mělo skončit
funkční období toho člena, na jehož místo byl nový člen kooptován.
6. Přestupní komise
a. Přestupní komise ČŠO (dále také jen „PK“) je orgánem ČŠO.
b. PK je volena valnou hromadou a je tříčlenná.
c. Předseda PK je volen přímo valnou hromadou.
d. Každý člen PK má jeden hlas.
e. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů PK.
f. Volební období PK je shodné s volebním obdobím P-ČŠO.
g. Pokud funkce člena PK skončí v průběhu funkčního období, může jej PK
nahradit kooptací; celkový počet takto kooptovaných členů PK však nesmí být
vyšší než polovina řádného počtu členů PK dle písm. b. tohoto odstavce.
Funkční období kooptovaného člena v takovém případě skončí v době, kdy
mělo skončit funkční období toho člena, na jehož místo byl nový člen
kooptován.
h. PK rozhoduje zejména:
i.
o přestupech hráčů mezi kluby;
ii.
o přestupech hráčů mezi družstvy.
i. PK je při rozhodování vázána těmito stanovami, vnitřními předpisy
vydávanými P-ČŠO a dále dalšími podpůrnými směrnicemi a řády vydávanými
orgány či komisemi ČŠO.
j. Proti rozhodnutí PK v uvedených věcech je možné se odvolat k P-ČŠO.

Čl. VIII
Likvidace
V případě zrušení Spolku s likvidací jmenuje likvidátora valná hromada. Likvidátor naloží
s likvidačním zůstatkem v souladu s rozhodnutím valné hromady.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení
1. Ve všech případech, na které nelze přímo aplikovat stanovy, rozhoduje P-ČŠO ve
smyslu stanov.
2. Všichni členové ČŠO svým přihlášením k ČŠO dávají ČŠO výslovný souhlas s užitím
osobních údajů, a to zejména za účelem jejich shromažďování, vedení či zpracování
jiným způsobem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, v platném znění. Osobní údaje budou použity výhradně
v rámci vztahů vyplývajících z účasti v ČČO a za účelem naplnění cílů ČŠO stanovených
v těchto stanovách či vnitřních předpisech ČŠO.
3. V případě, že jakékoliv ujednání těchto stanov bude shledáno neplatným, či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení
těchto stanov.
4. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 12. prosince 2015.

