
§1. Základní ustanovení
1. Česká asociace go, o. s. (dále jen Asociace) je dobrovolným sdružením fyzických 

provozující sportovní a osvětovou činnost jak pro vlastní členy, tak i pro 
neorganizovanou veřejnost.

2. Sídlem Asociace je Zátopkova 100/2, 160 17 Praha.

§2. Poslání a cíle
Základním posláním Asociace je:

a) organizovat činnost v oblasti duševních sportů a umožňovat tak členům 
Asociace i dalším osobám, a zejména pak mládeži, provozování hry go jako 
specifické soutěžní aktivity v oblasti duševního sportu;

b) zabezpečovat rozvoj duševních sportů (především deskové hry go) prací 
s organizovanou i neorganizovanou mládeží a dětmi a podílet se na eliminaci 
negativních vlivů ve společnosti;

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní 
činností;

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, které vlastní nebo 
užívá;

e) vést své členy a ostatní účastníky pořádaných aktivit k dodržování základních 
etických, estetických a mravních pravidel;

f) hájit zájmy členů Asociace, za tím účelem spolupracovat se státními orgány, 
s ostatními organizacemi i jednotlivci;

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury 
a zdraví apod., a to zejména organizační a osvětovou činností;

h) pěstovat a rozšiřovat mezinárodní kontakty, především s Evropskou federací go 
(EGF) a se Světovou federací go (IGF);

i) podporovat špičkové hráče go, jmenovat reprezentanty České republiky a snažit 
se o úspěšnou reprezentaci na mezinárodních soutěžích;

j) usilovat o všestrannou propagaci a rozvoj deskové hry go.

§3. Orgány Asociace
Orgány Asociace jsou:

a) valná hromada;
b) výkonný výbor;
c) revizní komise;
d) další orgány vytvářené dle potřeby Asociace.
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§4. Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada složená za zástupců všech sdružených 

klubů. Na valnou hromadu vysílá klub delegáty podle zásad stanovených 
v organizačním řádu. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. 
Pokud o její svolání požádá 1/3 členů Asociace, popř. výkonný výbor nebo předseda, 
koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

2. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o zániku Asociace a v tomto případě i o majetkovém vypořádání;
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice Asociace;
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov Asociace;
d) vyhlašuje volby do výkonného výboru a revizní komise; funkční období 

předsedy, volených členů výkonného výboru a revizní komise je tříleté;
e) může vyslovit nedůvěru výkonnému výboru;
f) rozhoduje o rozpuštění klubu v případě, že jeho činnost je v rozporu se 

zákonem;
g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku Asociace, schvaluje 

rozpočet Asociace a příspěvky jednotlivým klubům;
h) schvaluje výši členských příspěvků;
i) schvaluje a vydává organizační a jednací řád a další interní předpisy Asociace;
j) rozhoduje s konečnou platností o odvoláních proti rozhodnutí výkonného 

výboru.
3. Pokud valná hromada vysloví výkonnému výboru nedůvěru, současně určí volební 

komisi, která do dvou měsíců zorganizuje volby nového výkonného výboru.
4. Valná hromada může v případě potřeby rozhodnout o doplnění výkonného výboru 

o členy Asociace, kteří splňují podmínky pro práci ve výkonném výboru. Počet 
doplněných členů však nemůže převýšit polovinu řádně zvolených členů výkonného 
výboru Asociace.

§5. Výkonný výbor
1. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje 

plnění úkolů Asociace v období mezi valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, 
pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může 
vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

2. Výkonný výbor má počet členů stanovený valnou hromadou. Ze svého středu 
sivýkonný výbor volí předsedu, tajemníka a hospodáře. Předseda svolává výkonný 
výbor dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

3. Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady;
b) organizuje a řídí činnost Asociace;
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním 

směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných 
organizací a fyzických osob;

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Asociace;
e) spolupracuje se sportovními svazy;

f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány státu a obcí, ostatními 
organizacemi a fyzickými osobami;
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g) k zabezpečení činnosti Asociace může vytvářet profesionální aparát v nezbytně 
nutném rozsahu;

h) ustavuje komise Asociace, jmenuje a odvolává jejich členy;
i) jmenuje reprezentanty Asociace a nominuje je na jednotlivé mezinárodní akce.

4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných. V nezbytných případech může výbor jednat a rozhodovat na základě 
dohodnutých pravidel prostřednictvím telefonických nebo internetových konferencí.

§6. Revizní komise
Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut 
schvaluje valná hromada.

§7. Další orgány Asociace
Další orgány si Asociace ustavuje podle potřeby, zejména pracovní komise, disciplinární 
komisi apod.

§8. Společné zásady členství
1. Členem Asociace se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, 

která souhlasí s posláním Asociace. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor, který 
stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených 
valnou hromadou.

2. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním 
předpisem.

§9. Práva a povinnosti  členů
1. Základní práva členů Asociace jsou:

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, kulturního 
a společenského života jak v rámci klubu, tak v rámci Asociace jako celku, 
a to za podmínek Stanov Asociace, a v případě účasti v soutěžích Asociace též 
za podmínek soutěžních řádů Asociace;

b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření 
umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, 
které z členství vyplývají;

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, a to podle povahy buď přímo, 
anebo prostřednictvím zástupce klubu v orgánech Asociace;

d) účastnit se jednání orgánů Asociace, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování;
e) volit a být volen od 18 let věku do všech volených orgánů Asociace.

2. Základní povinnosti člena jsou:
a) usilovat o dobré jméno Asociace;
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Asociace a základní etické 

a mravní normy sportovce;
c) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů Asociace;
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Asociaci k zabezpečení její 

činnosti;
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e) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho 
členstvím v Asociaci, pokud o tom příslušný orgán Asociace rozhodl;

f) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
3. Členství zaniká:

a) vystoupením člena;
b) vyloučením pro neplnění základních povinností nebo pro závažné provinění 

neslučitelné s členstvím; o vyloučení rozhoduje výkonný výbor;
c) úmrtím člena;
d) zánikem Asociace (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou organizací 

anebo pravomocným rozhodnutím státních orgánů o jeho rozpuštění).
4. Členství v Asociaci zaniká uplynutím patnácti dnů od doručení písemného rozhodnutí o 

zániku členství. Proti rozhodnutí o zrušení členství se člen může odvolat k valné 
hromadě, a to ve lhůtě do patnácti dnů od doručení oznámení o zrušení členství. 
Odvolání má odkladný účinek.

5. Pozastavení členství: V případě neplnění členských povinností může výkonný výbor 
členství pozastavit, a to až do doby, kdy dojde k nápravě.

6. V případě pozastavení členství člen pozbývá práva uvedená v §9.1.

§10. Kluby
1. Pokud projeví více členů Asociace zájem o společnou činnost, mohou vytvořit v rámci 

Asociace autonomní sekci, oddíl, klub apod. (dále jen klub) s vlastními pravidly činnosti 
a samosprávou, která podléhá orgánům Asociace.

2. Každý člen Asociace má právo být registrován v některém klubu Asociace. Svou 
příslušnost ke klubu může člen měnit, jeho registrací u nového klubu končí platnost 
jeho registrace v jeho dosavadním klubu.

3. Klub je vnitřní organizační jednotkou Asociace sestávající alespoň z pěti členů.
4. Organizační jednotka s menším počtem členů než pět může být uznána jako klub pod 

podmínkou, že jménem Asociace zorganizuje alespoň jednu pravidelnou akci ročně. 
Počet členů klubu však v žádném případě nesmí klesnout pod tři členy.

5. Klub volí svého vedoucího, který klub zastupuje ve vztahu k Asociaci. 
6. Kluby jsou vytvářeny a rušeny ke dni písemného oznámení výkonnému výboru. Klub 

může být zrušen rozhodnutím výkonného výboru Asociace v případě, že klub přestane 
plnit podmínky stanovené v §10.3 anebo v §10.4. Proti rozhodnutí o zrušení klubu se 
může klub odvolat k valné hromadě, a to ve lhůtě do patnácti dnů od doručení 
oznámení o zrušení klubu. Odvolání má odkladný účinek.

§11. Majetek Asociace a hospodaření
1. Zdrojem majetku Asociace jsou zejména:

a) příspěvky členů Asociace;
b) příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností Asociace, zejména 

v souvislosti organizováním sportovní a osvětové činnosti;
c) příspěvky a dotace od sportovních svazů;
d) státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob;
e) majetek převedený do vlastnictví Asociace.

2. Majetek Asociace je ve vlastnictví Asociace jako celku. O převodech vlastnického práva 
k majetku, kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a všech dalších 
dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor na základě usnesení a pravidel 
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schválených valnou hromadou. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) 
s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Zásady hospodaření upravují interní předpisy Asociace.
4. Vlastní činnost Asociace se řídí zásadami schválenými valnou hromadou. Příjmy 

plynoucí z činnosti Asociace rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám 
a zájmům Asociace.

§12. Další ustanovení
1. Jménem organizace jedná samostatně předseda Asociace nebo společně vždy 

alespoň dva členové výkonného výboru, případně jiná osoba písemně k jednání 
předsedou Asociace pověřená. Podepisování jménem Asociace se uskutečňuje tak, 
že ke jménu Asociace připojí příslušný člen výkonného výboru nebo zmocněnec svůj 
podpis s uvedením funkce či odkazem na plnou moc.

2. Výklad stanov provádí valná hromada Asociace. Stanovy jsou dále upřesňovány 
usneseními valných hromad Asociace a vnitřními normami Asociace vydávanými 
orgány Asociace.

3. Tyto stanovy nabyly platnosti po schválení valnou hromadou řádných členů konanou 
v Brně dne 31.08.2007.
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