CAIHP, aby byla blíž klukům, změnila své stanovy a umožnila zřízení hráčské rady, sestávající
z 14 delegátů, to znamená, že každá kabina si zvolí svého zástupce a ti pak jsou prostředníky
mezi asociací a hráči. Delegáti v kabinách sbírají podněty, které asociaci předkládají k řešení,
když na druhé straně i asociace přichází s nápady, co by hráčům usnadnilo život. Společně pak
vyhodnotíme a vybereme to, co nás zajímá a tomu asociace věnuje další energii.
Výňatek z nových stanov CAIHP:
Čl. XI.
Hráčská rada Spolku
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Výkonný výbor Spolku pro případ, že tak uzná za vhodné, je oprávněn zřídit a obsadit
hráčskou radu Spolku.
Hráčská rada je poradním orgánem výkonného výboru Spolku.
Hráčská rada je tvořená delegátem za každé družstvo Extraligy, případně i 1. Ligy, když
delegáta za každé družstvo jmenuje a odvolává výkonný výbor Spolku s tím, že
výkonný výbor může zohlednit výsledek interních voleb na delegáta v každém družstvu
(dále také jako „Delegát“). Delegátem družstva může být jen jeden z hráčů daného
družstva.
Delegát má právo účastnit se schůze hráčské rady Spolku. V případě, že se Delegát
nemůže zúčastnit naplánované schůzky hráčské rady Spolku, je povinen se omluvit na
info@caihp.cz a písemně zmocnit svého spoluhráče, aby se v zastoupení Delegáta
zúčastnil schůze Hráčské rady Spolku.
Delegát je povinný v rámci hráčské rady Spolku zastávat takový názor, jaký má na
základě interního hlasování daného družstva, které zastupuje. Ve věcech, o kterých se
interně v družstvu nehlasovalo, resp. většina družstva nehlasovala za konkrétní možnost
anebo řešení, Delegát zastává svůj osobní názor, kterým jsou však vázáni všichni
členové Spolku v družstvu, které Delegát reprezentuje.
Za předpokladu, že si Delegát i přes upozornění předsedy Spolku či výkonného výboru
Spolku na základě jejich uvážení řádně a včas neplnění své povinnosti, výkonný výbor
Spolku jej odvolá a jmenuje nového, a to i v případě, že Delegát v průběhu sezóny
změní klubovou příslušnost.
Delegát je zejména povinen:
vytisknout dokumenty zaslané mu výkonným výborem Spolku a tyto prezentovat
v kabině svým spoluhráčům,
vyvěsit vytisknuté dokumenty v kabině na k tomu určeném místě (např. nástěnka),
zajistit realizaci interního hlasování družstva,
odeslat bez zbytečného odkladu a v požadovaných termínech výsledky interních
hlasování výkonnému výboru Spolku na info@caihp.cz,
plnit úkoly, které mu za účelem efektivního fungování Spolku zadá předseda
Spolku či jeho výkonný výbor.
Delegáti si mezi sebou zvolí předsedu hráčské rady Spolku (dále také jako „Předseda
hráčské rady“) na funkční období jednoho (1) roku, kdy Předseda hráčské rady může
být zvolen do funkce opětovně. Předseda hráčské rady vede schůzi hráčské rady Spolku
a je zodpovědný za komunikaci s členy výkonného výboru Spolku.
Základními úlohami hráčské rady Spolku a jejich členů je zejména:
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zasílat výkonnému výboru Spolku podněty,
předkládat návrhy řešení problematických oblastí souvisejících se sportovní i
hospodářskou činností profesionálních hráčů ledního hokeje a Spolku výkonnému
výboru Spolku,
spolupracovat s výkonným výborem Spolku,
spolupracovat s členy Spolku,
být komunikačním kanálem mezi výkonným výborem Spolku a jednotlivými
členy Spolku.
Schůze hráčské rady Spolku se koná v sídle Spolku, případně na jiném místě v České
republice či prostřednictvím Skype či jiné obdobné elektronické formy.
Jakýkoliv člen výkonného výboru Spolku je oprávněn se zúčastnit schůze hráčské rady
Spolku.
Za situace, že kdy se hráčská rada Spolku koná na základě její vlastní iniciativy,
Předseda hráčské rady je povinen písemnou či elektronickou formou oznámit
výkonnému výboru Spolku na info@caihp.cz datum, čas a místo konání schůze hráčské
rady, a to alespoň pět (5) pracovních dnů před datem naplánované schůze hráčské rady
Spolku.
Hráčská rada Spolku je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
Delegátů. Připouští se taktéž hlasování per rollam. Hráčská rada přijímá rozhodnutí
nadpoloviční většinou přítomných Delegátů. Předseda hráčské rady je povinen
respektovat rozhodnutí hráčské rady Spolku.
Každý Delegát má jeden (1) hlas, když v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas
Předsedy hráčské rady.
Ze schůze hráčské rady se vyhotovuje zápis, který podepíší dva (2) přítomní Delegáti,
když sken zápisu z konání hráčské rady Spolku se zavazuje Předseda hráčské rady
poslat do dvaceti čtyř (24) hodin od skončení schůze na info@caihp.cz s tím, že bez
zbytečného odkladu originál daného zápisu doručí do sídla Spolku.
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