STATUT
ČESKÉHO KLUBU FAIR PLAY
I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Český klub fair play (dále jen „ČKFP“) je následnickou organizací Československého klubu fair
play, který vznikl z Klubu fair play založeného 27. listopadu 1975 a přijatého po schválení
statutu za složku Československého olympijského výboru 28. března 1978. Nové jméno
Český klub fair play získal po vzniku České republiky k 1. 1. 1993.

2.

ČKFP je ustaven Českým olympijským výborem (dále jen „ČOV“) jako složka ČOV a vyvíjí svojí
činnost v souladu s tímto Statutem a Stanovami ČOV.
II.
POSLÁNÍ A CÍLE ČKFP

1.

ČKFP aktivně napomáhá ČOV při plnění jeho cílů a úkolů, a to
zejména v následujících oblastech:
a)
Spolupůsobení při výchově mládeže v duchu olympijské myšlenky, zejména
vštěpováním zásad a myšlenek humanismu, čestného sportovního soutěžení, úcty
k soupeři a čestného vystupování ve sportu i v životě;
b)
přispívá k rozvoji fair play, podporuje a propaguje myšlenky fairplay v tělovýchově a sportu;
c)
sleduje a vyhledává činy odpovídající duchu fair play;
d)
oceňuje sportovce, kteří ve svém životě vždy prosazovali
myšlenku fair play, i ty, kteří příkladným činem při sportovním zápolení obětovali
nebo snížili svoji šanci na výhru podle hesla „vítězit, ale ne za každou cenu". Dále
oceňuje toho, kdo soustavně a dlouhodobě propaguje čestný boj a rytířskost ve
sportu;
e)
podporuje vznik všech iniciativ, které usilují o prosazení zásad
čestného jednání v duchu fair play ve sportu i ve společnosti, zvláště pak těch, které
jsou zaměřeny na výchovu mládeže k zachovávání těchto principů;
f)
zaujímá kritická stanoviska k výrazným negativním jevům,
které se objevují v českém sportu.

2.

Ve své činnosti ČKFP spolupracuje se všemi orgány ČOV, složkami ČOV, ostatními
tělovýchovnými a sportovními organizacemi, se sdělovacími prostředky, s Mezinárodním
výborem pro fair play, s Evropským hnutím fair play a s dalšími organizacemi obdobného
zaměření.

III.
ČLENSTVÍ V ČKFP

1.

Členem ČKFP se může stát občan České republiky, který získal ocenění na výročním
zasedání ČKFP v České republice a podepsal přihlášku do ČKFP. Členové Předsednictva ČKFP
jsou po dobu výkonu své funkce v Předsednictvu ČKFP členy ČKFP.

2.

Členové ČKFP mají za povinnost vždy jednat a vystupovat v duchu myšlenek fair play a šířit
zásady rytířskosti ve společnosti.

3.

Členové ČKFP mají právo účastnit se činnosti ČKFP a předkládat jeho vedení návrhy a
podněty. Podávají rovněž návrhy na členy Předsednictva a doporučují přijmout do ČKFP
další sportovní rytíře.

4.

Členství v ČKFP je čestné.

5.

Členství v ČKFP zaniká na základě rozhodnutí VV ČOV, a to zejména z důvodu jednání člena,
které se příčí zásadám fair play nebo principům olympismu. VV ČOV je však oprávněn
rozhodnout o vyloučení člena ČKFP i z jiných mimořádně závažných důvodů. Členství zaniká
doručením rozhodnutí VV ČOV o vyloučení osobě, které je určeno. Členství v ČKFP může
zaniknout i na základě vlastní žádosti člena.
IV.
PŘEDSEDNICTVO ČKFP

1.

Nejvyšším orgánem ČKFP je Předsednictvo ČKFP (dále jen „Předsednictvo“), které je
jmenováno VV ČOV.

2.

Předsednictvo ČKFP má předsedu a dva místopředsedy, které jmenuje VV ČOV na základě
návrhu kandidátů ze strany Předsednictva ČKFP. Kandidáty na předsedu a místopředsedy
ČKFP vybere Předsednictvo ČKFP ze svého středu volbou.

3.

Pokud předseda ČKFP není po delší dobu přítomen nebo není schopen vykonávat svoji
funkci, plní jeho funkce jeden z místopředsedů ČKPF pověřený k tomu Předsednictvem
ČKFP.

4.

Funkční období členů Předsednictva je čtyřleté. Předsednictvo navrhuje své 3 členy jako
zástupce v Plénu ČOV, přičemž jedním z těchto zástupců je vždy předseda ČKFP. Předseda
zastupuje ČKFP ve VV ČOV.

5.

Předsednictvo má nejvýše 15 členů.

6.

Předsednictvo svolává předseda nejméně 5x ročně. Mimořádné zasedání je povinen svolat
předseda na žádost nejméně jedné poloviny členů Předsednictva.

7.

Předsednictvo rozhoduje usnesením a je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční
většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných
členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

8.

Předsednictvo zejména:
a)
řídí činnost ČKFP;
b)
svolává slavnostní zasedání členů ČKFP;
c)
připravuje a schvaluje plán činnosti, zprávu o činnosti, návrh rozpočtu ČKFP, návrhy
a doporučení pro ČOV;
d)
navrhuje své zástupce do komisí a orgánů ČOV;
e)
navrhuje a schvaluje udělení všech ocenění;
f)
podává návrhy na ocenění Mezinárodnímu výboru pro fair play a Evropskému hnutí
fair play;
g)
navrhuje změny statutu ČKFP.

9.

Předsednictvo uděluje následující ocenění:
1)
Hlavní cenu ČKFP za významnou a dlouholetou prezentaci a propagaci myšlenek fair
play, za mimořádný čin nebo za dlouholetou příkladnou výchovnou práci s mládeží
či úspěšnou státní reprezentaci spojenou s čestným jednáním a chováním v
průběhu celé aktivní kariéry;
2)
Diplom ČKFP za takovou činnost, která významně napomohla
rozvoji, prezentaci a propagaci myšlenek čestného boje ve sportu nebo za
významný čin v duchu fair play;
3)
Děkovný dopis za obdobné, méně výrazné činy.

V.
ORGANIZACE A ČINNOST ČKFP

1.

Organizační a administrativní záležitosti ČKFP zabezpečuje sekretariát ČOV.

2.

Činnost ČKFP je ekonomicky zabezpečována z rozpočtu ČOV.

VI.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Členům Předsednictva, kteří byli do své funkce jmenováni před účinností tohoto Statutu,
zaniká funkce dnem konání prvního zasedání Výkonného výboru ČOV, které následuje po
prvním volebním Plénu ČOV následujícím po schválení tohoto Statutu.

2.

Tento statut nabývá platnosti a účinnosti schválením VV ČOV dne 26. 11. 2014. Tento
statut ruší statut ČKFP ze dne 20. 6. 2007.

