Stanovy zapsaného spolku

Česká asociace hokejistů, z.s.
Čl. I
Název a sídlo spolku
1.
2.

Název spolku: „Česká asociace hokejistů, z.s.“ (dále také jako „ČAH“ nebo
„Spolek“). Pro vnitrostátní i mezinárodní styk bude užíván název „Czech Assocation of
Ice Hockey Players“, případně ve zkratce „CAIHP“.
Sídlem ČAH je Praha.

Čl. II
Charakter Spolku
1.

ČAH je zapsaný spolek založený na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách,
nezávislé na politických stranách a hnutích, které se řídí svými stanovami, jakož i
právním řádem České republiky.

Čl. III
Účel Spolku
1.

Účelem Spolku je zejména:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

prosazovat individuální a kolektivní zájmy profesionálních hráčů ledního hokeje,
a to na všech soutěžních úrovních, poskytovat těmto hráčům všestrannou podporu,
servisní služby, pomoc a poradenství ať už přímo či nepřímo související
s výkonem jejich profese;
ochraňovat, uplatňovat a obhajovat individuálně a kolektivně sportovní a
hospodářské zájmy profesionálních hráčů ledního hokeje;
reprezentovat profesionální hráče ledního hokeje na národní i mezinárodní úrovni;
zastupovat profesionální hráče ledního hokeje před Českým svazem ledního
hokeje, Asociací profesionálních klubů ledního hokeje, mezinárodními i českými
organizacemi v oblasti hokeje a sportu obecně;
zabezpečit právní, marketingové i jiné poradenství související s výkonem
sportovní činnosti profesionálních hráčů ledního hokeje;
uzavírat reklamní, marketingové, sponzorské a jiné smlouvy a partnerství, včetně
dohod o spolupráci, které budou podporovat CAIHP a tím tak napomáhat jejich
rozvoji;
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g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
2.
3.

napomáhat rozvoji a vzdělávání členů Spolku prostřednictvím školení a
přednášek, a to v právních, ekonomických, finančních, marketingových i jiných
oblastech, stejně tak i v oblasti negativních jevů ve sportu;
vydávat metodické a propagační materiály;
rozvíjet a pečovat o rozvoj ledního hokeje na území České republiky, jakož i na
mezinárodní úrovni;
spolupracovat s Českým svazem ledního hokeje, Asociací profesionálních klubů
ledního hokeje, mezinárodními i českými organizacemi v oblasti hokeje a sportu
obecně, hráčskými zprostředkovateli, ostatními hráčskými asociacemi a spolky a
také se státní a místní správou a samosprávou;
sloužit jako základna pro výměnu informací, zkušeností a poznatků ve spojení
s ledním hokejem i sportem obecně;
propagovat lední hokej coby společenský fenomén;
integrovat zdravotně, sociálně a jinak handicapované osoby do společnosti
prostřednictvím ledního hokeje a sportu obecně;
spolčovat osoby pohybující se nejen v prostředí ledního hokeje;
nominovat kandidáty do komisí a orgánů zřízených Spolkem.

Předmět činnosti Spolku zahrnuje i činnost v oblasti sportu.
K dosažení tohoto účelu bude Spolek vyvíjet činnost zejména následující formou:
a)
b)
c)
d)
e)

komunikace s médii, zajišťování propagace ledního hokeje a sportu obecně;
získávat finanční prostředky na činnost a rozvoj činnosti Spolku;
pořádat a organizovat sportovní, společenské, kulturní a dobročinné akce;
zabezpečovat vzdělávací programy a publikační činnost;
vydávat metodické materiály.

Čl. IV
Členství ve Spolku
1.

Členem Spolku se mohou stát fyzické osoby starší osmnácti (18) let, které vysloví svůj
souhlas se stanovami a účely Spolku. Fyzická osoba mladší osmnácti (18) let se může
stát členem Spolku v případě, že součástí přihlášky bude kromě souhlasu se stanovami a
účely Spolku, také souhlas zákonného zástupce. O přijetí člena Spolku rozhoduje na
základě písemné přihlášky výkonný výbor Spolku, když své rozhodnutí není povinen
výkonný výbor Spolku zdůvodňovat. Neobdrží-li zájemce o členství ve Spolku od
Spolku oznámení o zamítnutí jeho žádosti do 14. (tj. slovy čtrnácti) dnů ode dne
doručení této přihlášky do sídla Spolku či do rukou člena výkonného výboru Spolku či
elektronickou formou na e-mail: info@caihp.cz, má se automaticky za to, že tento
zájemce a žadatel je právoplatným členem Spolku.

2.

Členství ve Spolku zaniká:
a)

doručením písemného oznámení člena Spolku o vystoupení výkonnému výboru
Spolku;
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b)
c)
d)
e)
3.

Člen Spolku má právo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4.

rozhodnutím výkonného výboru Spolku o vyloučení člena Spolku z důvodu
hrubého porušení jeho povinností;
rozhodnutím výkonného výboru Spolku o vyloučení člena Spolku z důvodu
nezaplacení členských příspěvků po období delší než dva (2) měsíce;
úmrtím člena Spolku;
zánikem Spolku.

účastnit se společenské a sportovní činnosti Spolku a jeho orgánů a být o této
činnosti informován;
být volen do orgánů Spolku, a to po dovršení osmnáctého (18) roku života;
předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku;
podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku;
využívat výhod plynoucích z činnosti Spolku;
ukončit své členství ve Spolku.

Člen Spolku má povinnost:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

dodržovat stanovy a předpisy Spolku;
svou vlastní činností naplňovat účel Spolku;
vykonávat řádně a pečlivě svěřené funkce;
řádně a včas platit členské příspěvky stanovené interním předpisem vydaným
výkonným výborem Spolku;
svým jednáním šířit dobré jméno Spolku;
zdržet se projevů, poškozujících dobré jméno, činnost a zájmy Spolku;
dodržovat pravidla Světového antidopingového programu;
dodržovat opatření proti manipulaci průběhu a výsledků soutěží, a i jiná opatření
proti negativním jevům ve sportu, plynoucí z českých i mezinárodních předpisů a
rozhodnutí;
spolupracovat s orgány Spolku a odpovídat bez zbytečného odkladu na podněty a
průzkumy Spolku.

Čl. V
Orgány Spolku
1.

Orgány Spolku tvoří:
a)
b)
c)
d)

členská schůze Spolku,
výkonný výbor Spolku,
statutární orgán Spolku a
hráčská rada Spolku.

Čl. VI
Výkonný výbor Spolku
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

Nejvyšším orgánem Spolku a zároveň statutárním orgánem je výkonný výbor, který má
pět (5) členů, jejichž funkční období je osmileté (8). Člen výkonného výboru Spolku
může být opětovně zvolen do funkce.
Výkonný výbor Spolku je složen z osob disponujícími adekvátními znalostmi a
zkušenostmi v oblasti sportu, vzdělávání, práva, ekonomiky a managementu. Alespoň
jeden člen výkonného výboru Spolku musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání ve
studijním oboru právo.
Výkonný výbor Spolku se schází nejméně 4x ročně.
Výkonný výbor se ze svého středu volí prezidenta výkonného výboru a viceprezidenta
výkonného výboru.
Funkční období prezidenta a viceprezidenta Spolku činí osm (8) let.
Do působnosti výkonného výboru Spolku patří zejména:
-

-

7.

rozhodování o změně obsahu stanov,
schválení interních předpisů či směrnic, včetně jejich změn a doplňků,
výběr, nominace a odvolání osob do orgánů a komisí Českého svazu ledního
hokeje a Asociace profesionálních klubů ledního hokeje;
volba či odvolání ambasadora Spolku;
jmenování či odvolání členů hráčské rady Spolku;
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nového člena Spolku, příp. jeho vyloučení;
schvalování ročního vyúčtování a roční účetní závěrky Spolku;
kontrola čerpání finančních prostředků ze získaných dotací na činnost Spolku;
schvalování zásadních koncepčních rozhodnutí ekonomického, technickoinvestičního a sportovního charakteru (zejména stanovení finančního plánu a
předpokládaného rozpočtu);
rozhodování o transformaci majetku Spolku s cílem maximální výhodnosti a
účelnosti a dále o personálních otázkách;
v případě potřeby zřízení funkce výkonného, ekonomického či jiného ředitele
Spolku, stanovení náplně jejich práce, stanovení úkolů, jakož i mzdových
podmínek či podmínek odměňování;
stanovení výše členských příspěvků interním předpisem Spolku;
rozhodování o zániku, rozpuštění nebo sloučení Spolku, včetně způsobu likvidace
a jmenování likvidátora nebo vypořádání práv, závazků a majetku Spolku.
K platnosti rozhodnutí o zániku Spolku je třeba souhlasu všech členů výkonného
výboru Spolku;
rozhodování o vstupu Spolku do organizací, spolků, společností a sportovních
organizací, stejně tak i o komerčních aktivitách Spolku či jmenování či odvolání
osob do orgánů či komisí těchto subjektů.

Výkonný výbor Spolku je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
výkonného výboru Spolku. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných členů výkonného výboru Spolku. V případě rovnosti
hlasů má rozhodující slovo prezident výkonného výboru Spolku. Připouští se hlasování
per rollam.
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8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

Výkonný výbor Spolku (řádný) svolává jeho prezident, nejméně 4x za rok, mimořádný
dle potřeby. Termín, místo konání a program výkonného výboru Spolku je nutno
oznámit všem jejím členům telefonicky, písemně, elektronickou poštou nebo ústně, a to
nejpozději pět (5) dnů před jejím konáním. Jednání výkonného výboru Spolku jsou
neveřejná.
O konání výkonného výboru Spolku se pořídí písemný zápis zachycující jeho průběh,
výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy z výkonných výborů Spolku
jsou uchovávány po celou dobu jejího trvání. Zápisy z jednání výkonného výboru
podepisuje zapisovatel a prezident výkonného výboru anebo osoba jím pověřená.
Výkonný výbor Spolku řídí jeho prezident výkonného výboru nebo prezidentem
výkonného výboru Spolku zvolený člen výkonného výboru.
Člen výkonného výboru Spolku může být vyloučen pouze tehdy, pokud se na tom
usnesou všichni členové výkonného výboru Spolku kromě vylučovaného člena
výkonného výboru Spolku.
Členství ve výkonném výboru Spolku zaniká:
a)
smrtí člena výkonného výboru Spolku;
b)
vzdáním se jeho funkce;
c)
uplynutím funkčního období;
d)
odvoláním.
V případě, že počet členů výkonného výboru Spolku klesne pod tři (3) její členy, je
kterýkoliv z členů výkonného výboru Spolku oprávněn svolat členskou schůzi Spolku,
jejímž programem bude volba nových členů výkonného výboru.
Výkonný výbor Spolku je povinen zajistit, aby jeho aktuální složení bylo přístupno na
webových stránkách Spolku na adrese www.caihp.cz.

Čl. VII
Odměna člena výkonného výboru Spolku
1.

2.

Členovi výkonného výboru Spolku za výkon jeho funkce a za jeho činnost vykonávanou
v souvislosti s výkonem funkce pro Spolek může náležet odměna či mohou být
poskytována další plnění, jakož i mimořádná odměna, a to i ve formě věcného plnění.
Jakákoliv odměna či věcné plnění bude možné udělit pouze se souhlasem výkonného
výboru Spolku.
Člen výkonného výboru Spolku se může odměny či jakéhokoliv jiného plnění dle
tohoto článku vzdát.

Čl. VIII
Členská schůze Spolku
1.
2.
3.

Členská schůze Spolku je tvořena všemi jejími členy. Členská schůze Spolku je
svolávána nejméně jednou (1) za kalendářní rok.
Členskou schůzi Spolku svolává její výkonný výbor. Výkonný výbor Spolku je povinen
svolat členskou schůzi Spolku také v případě, že o její svolání požádá písemně alespoň
1/3 všech členů Spolku.
Svolání členské schůze Spolku musí být učiněno písemně (v listinné či elektronické
podobě na poslední známou adresu člena uvedenou členem v jeho přihlášce či na adresu
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4.
5.
6.

následně uvedenou členem Spolku) vůči každému členovi Spolku, a současně oznámení
o konání členské schůze zveřejněno na webových stránkách Spolku www.caihp.cz,
nejpozději čtrnáct (14) dnů před konáním členské schůze Spolku, s uvedením místa,
termínu a programu členské schůze.
Členská schůze Spolku je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
členů. Usnesení členské schůze Spolku je řádně přijato, hlasovala-li pro něj
nadpoloviční většina z přítomných členů Spolku.
Členská schůze Spolku navrhuje jejímu výkonnému výboru sportovně-technická a
personální opatření týkající se ledního hokeje.
Členská schůze volí a odvolává členy výkonného výboru.

Čl. IX
Statutární orgán Spolku
1.

Statutárním orgánem Spolku je její nejvyšší orgán, tedy výkonný výbor. Výkonný výbor
zastupuje navenek ve všech záležitostech prezident výkonného výboru samostatně.

Čl. X
Ambasador Spolku
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ambasadorem Spolku je osoba, která (i) se svými sportovními úspěchy zasloužila o
propagaci a zvýšení povědomí společnosti o ledním hokeji, či (ii) v minulosti významně
reprezentovala lední hokej na tuzemské nebo zahraniční úrovni či (iii) aktuálně hraje
extraligu nebo 1. ligu. Cílem Spolku je minimálně zajistit vždy nejméně dva
ambasadory, jednoho z extraligy ledního hokeje a jednoho z první ligy ledního hokeje.
Ambasadora Spolku volí či odvolává její výkonný výbor.
Funkce ambasadora je funkcí čestnou.
Funkční období ambasadora je pět (5) let. Ambasador Spolku může být opětovně zvolen
do funkce.
Ambasador Spolku je odpovědný výkonnému výboru Spolku.
Výkonný výbor Spolku může odvolat ambasadora Spolku alespoň dvoutřetinovou
většinou hlasů všech členů výkonného výboru Spolku
Ambasadorem Spolku může být zvoleno více osob.
Ambasador Spolku zejména:
a)
zabezpečuje šíření dobrého jména Spolku,
b)
pozitivně reprezentuje Spolek,
c)
buduje vztahy s veřejností a partnery Spolku,
d)
účastní se na marketingových aktivitách Spolku, dále na kolektivním vyjednávání
s družstvy, hrající soutěže organizované Českým svazem ledního hokeje, dále na
kolektivním vyjednávání s Českým svazem ledního hokeje a Asociací
profesionálních klubů ledního hokeje a zároveň i na jiných aktivitách Spolku dle
potřeb a požadavků výkonného výboru Spolku.
e)
spolupracuje s výkonným výborem Spolku, jejím předsedou a místopředsedou,
f)
předkládá návrhy a podněty výkonnému výboru Spolku, jeho předsedovi a
místopředsedovi.
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9.

Funkce ambasadora Spolku zaniká:
smrtí,
uplynutím funkčního období,
vzdáním se funkce doručené Spolku,
odvoláním ze strany Výkonného výboru Spolku.
Čl. XI.
Hráčská rada Spolku

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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:
zasílat výkonnému výboru Spolku podněty,
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-

10.
11.
12.

13.

14.
15.

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.
Čl. XII
Zásady hospodaření

1.
2.
3.
4.

Spolek je neziskovou organizací. Příjmy Spolku budou tvořit zejména členské
příspěvky, dary, dotace a granty, které budou používány na činnost Spolku.
Dalšími případnými příjmy Spolku mohou být příjmy ze související činnosti, které je
vykonávána v souladu s cíli Spolku, tj. zejména pořádání sportovních, kulturních,
společenských a charitativních akcí a vzdělávací činností.
Spolek je oprávněn uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou či fyzickou osobou pro
zajištění svých aktivit. Takovou smlouvu však musí před jejím podpisem schválit
výkonný výbor Spolku.
Spolek bude hospodařit se svěřenými prostředky dle finančního plánu a rozpočtu, který
schválí výkonný výbor Spolku. Výkonný výbor Spolku může ve výjimečných případech
povolit užití finančních prostředků odchylně od stanoveného finančního plánu a
rozpočtu, a to do výše, kterou stanoví.
Čl. XIII
Zánik Spolku

www.caihp.cz

1.

Spolek zaniká:
a)
b)
c)

dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí výkonného výboru Spolku, který
současně rozhodne o vypořádání majetku Spolku;
fúzí s jiným spolkem;
jiným způsobem stanoveným právními předpisy.
Čl. XIV
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.

4.

Spolek je oprávněn ke své činnosti vytvořit vlastní logo, přičemž použití loga podléhá
písemnému souhlasu výkonného výboru Spolku.
Práva a povinnosti, které tyto stanovy Spolku výslovně neupravují, se řídí příslušnými
právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto stanov Spolku neovlivní
vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli
ustanovení těchto stanov Spolku by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti
(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami),
výkonný výbor se zavazuje k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného
ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu.
Tyto stanovy Spolku byly schváleny výkonný výborem Spolku dne 17. srpna 2018,
nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení.
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