
Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec

Článek I.
Základní ustanovení

1. Zakládá se Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec.
2. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec je dobrovolným a samosprávným 

svazkem fyzických osob a právnických osob založený na demokratických 
zásadách za účelem zabezpečování materiálních, ekonomických, řídících, 
výukových, výchovných a tréninkových podmínek dětí, mládeže a dospělých 
při výkonu sportovní činnosti, zejména ledního hokeje. 

3. Sídlem spolku je Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Článek II
Účel spolku

1. Hlavní činností je vytváření materiálních a organizačních podmínek pro 
zájmovou, amatérskou i profesionální sportovní činnost svých členů, zejména 
hru ledního hokeje.
Při zajišťování hlavní činnosti Spolek zejména:
- organizuje a zajišťuje sportovní výuku a výcvik svých členů a dalších 

zájemců o hru ledního hokeje
- zajišťuje výpůjčku a nájem sportovišť a pořizuje sportovní vybavení pro 

své členy,
- účastní se sportovních soutěží a organizuje a pořádá utkání, turnaje a další 

sportovní závody
- účastní se na činnosti a komunikuje s Českým svazem ledního hokeje a 

dalšími národními sportovními svazy 
- komunikuje s ostatními sportovními spolky a kluby a zastupuje zájmy 

svých členů vůči nim,
- komunikuje s Městem Jindřichův Hradec, jeho orgány a představiteli, jako 

hlavním partnerem své činnosti
- komunikuje s orgány státní správy a samosprávy a s dalšími 

veřejnoprávními institucemi a zastupuje zájmy svých členů vůči nim
- zajišťuje sportovní a lidskou výchovu svých členů založenou na 

dodržování morálky, cti a důstojnosti a sportovních pravidel fair play
- dbá o znalosti svých trenérů a dalších činovníků spolku
- vede své členy k dodržování zdravotních zásad spojených s výkonem 

sportovní činnosti, zejména k dodržování prevence úrazů a nemocí a 
dodržování zákazu používání zakázaných látek a metod



2. Spolek může jako vedlejší činnost vyvíjet též hospodářskou činnost 
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti na podporu hlavní 
činnosti spolku nebo za účelem hospodárného využívání spolkového majetku. 
Zisk z takové činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost nebo správu 
spolku. 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona.

Článek III
Členství

1. Členem se může stát fyzická osoba se zájmem o lední hokej a která aktivně 
provozuje sportovní činnost v rámci Spolku ledního hokeje Jindřichův 
Hradec. Členem se může stát i právnická osoba, je-li provozování sportovní 
činnosti předmětem její činnosti. Členem se může stát i osoba nezletilá, tuto 
zastupuje při jednání se spolkem a při výkonu jejích hlasovacích práv 
zákonný zástupce. O přijetí člena rozhoduje Výkonný výbor Spolku na 
základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím Výkonného výboru 
Spolku o přijetí člena. 

2. Výkonný výbor Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které 
se zasloužily o rozvoj ledního hokeje. Čestní členové mají právo účasti na 
zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním.

3. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí 
Výkonný orgán spolku, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání. 
Seznam členů je přístupný všem členům spolku. 

4. Členství nelze převést ani postoupit jiné osobě.

Článek IV
Práva a povinnosti členů spolku

1. Členové, vyjma čestných členů, mají zejména právo: 
a. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku, 

b. volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti, 

c. hlasovat na Valné hromadě Spolku, vyjma členů, jejichž doba členství ve 
spolku je kratší než jeden kalendářní rok

d. účastnit se soutěží pořádaných Spolkem, 

e. navrhovat své zástupce do orgánů Spolku, 

f. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty, 

g. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými 
připomínkami. 



2. Povinnosti členů Spolku jsou zejména: 
a. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku, 

b. řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými 
Spolkem, případně příslušným sportovním svazem a mezinárodní sportovní 
organizací, 

c. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z 
rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku
d. aktivně provozovat sportovní činnost v rámci Spolku 

Článek V
Zánik členství

Členství ve Spolku zaniká: 
a. vyloučením, pro porušení povinností stanovených v čl. IV. těchto stanov, 

b. vystoupením, 

c. úmrtím člena - fyzické osoby, zánikem člena bez právního nástupce -
právnické osoby. 

Článek VI
Vyloučení člena ze Spolku

1. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. V. odst. 1 písm. a) těchto 
stanov okamžikem rozhodnutí Výkonného výboru Spolku o jeho vyloučení. 

2. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výkonného 
výboru Spolku v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení 
přezkoumala Rozhodčí komise. Rozhodčí komise zruší rozhodnutí o vyloučení 
člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám. 

Článek VII
Vystoupení ze spolku

Člen je oprávněn ze spolku vystoupit. Vystoupení je účinné okamžikem 
doručení oznámení o vystoupení Výkonnému výboru spolku.



Článek VIII
Orgány spolku

Orgány spolku jsou: 

1) Valná hromada
2) Výkonný výbor
3) Rozhodčí komise

Článek IX

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. 

2. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Výkonný výbor Spolku. 
Den, místo konání a program zasedání oznámí Výkonný výbor členům Spolku 
nejméně jeden měsíc před termínem zasedání Valné hromady. 

3. Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat místo, čas a program 
zasedání Valné hromady. 

4. Valnou hromadu řídí předseda Výkonného výboru, případně jiný člen 
Výkonného výboru pověřený předsedou Výkonného výboru. 

5. Zasedání Valné hromady může být blíže upraveno v Řádu Valné hromady. 

6. Valná hromada Spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny 
ze všech základních členů Spolku splňující podmínku pro možnost hlasování. 
Pro účely usnášeníschopnosti Valné hromady se neužije poradních hlasů 
uvedených v odst. 8. 

7. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných základních členů 
Spolku, přičemž každý základní člen Spolku má jeden hlas. 

8. Čestní členové a členové dalších orgánů Spolku se mohou účastnit zasedání 
Valné hromady Spolku s hlasem poradním. 

9. Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady Spolku zajišťuje Výkonný 
výbor Spolku. 

Článek X.
Působnost Valné hromady

1. Valná hromada Spolku zejména: 
a. Projednává zprávu o činnosti Výkonného výboru Spolku, 

b. Schvaluje Stanovy Spolku, vnitřní předpisy a řády Spolku a veškeré jejich 
změny; 



c. Schvaluje změnu účelu Spolku, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti; 

d. Projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období; 

e. Projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období; 

f. Volí na tříleté období z kandidátů členy Výkonného výboru včetně náhradníků 
a členy rozhodčí komise včetně náhradníků ; 

g. Schvaluje záměr udělení čestného členství Spolku; 

h. Projednává a schvaluje změnu názvu Spolku; 

i. Rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Spolku. 

j. Rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti. 

Článek XI.
Mimořádná Valná hromada Spolku

1. V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada Spolku, 
jestliže o to písemně Předsedu Výkonného výboru požádá: 
a. dvoutřetinová většina řádných členů Spolku; 

b. členové Výkonného výboru, případně Rozhodčí komise Spolku svým 
usnesením. 
2. Výkonný výbor je povinen svolat Mimořádnou Valnou hromadu Spolku do 
dvou měsíců ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených možností. 

3. Mimořádná Valná hromada Spolku je oprávněna rozhodovat o všech
záležitostech uvedených v čl. X. těchto Stanov. 

4. Ustanovení čl. IX. odst. 3, 4, 6, 7, 8 a 9 těchto Stanov se použijí obdobně. 

Článek XII.
Výkonný výbor Spolku

1. Výkonný výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost 
Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami.

2. Členy Výkonného výboru Spolku volí Valná hromada Spolku na dobu 3 let. 
Výkonný výbor Spolku je složen z předsedy a šesti členů.

3. Výkonný výbor Spolku může podle svých potřeb a možností zřídit 
administrativní aparát, funkci tajemníka, sportovního manažera přičemž při 
jejich zřízení / jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci.

4. Členové Výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku 
prospěchu účelu Spolku a s ohledem na jeho zájmy.

5. Členové Výkonného výboru jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně 
se podílet na činnosti Výkonného výboru Spolku. Členové Výkonného výboru 



Spolku mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů 
souvisejících s výkonem jejich funkce.

6. V případě ukončení činnosti některého z členů ve Výkonném výboru Spolku 
navrhne kooptaci nového člena Předseda Výkonného výboru Spolku, a to z 
náhradníků zvolených Valnou hromadou Spolku.

7. Schůze Výkonného výboru Spolku svolává předseda Výkonného výboru 
Spolku, a to podle potřeby, nejméně však šestkrát v kalendářním roce.

8. Výkonný výbor Spolku musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina 
jeho členů.

9. Výkonný výbor Spolku je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční 
většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru Spolku je nutná 
nadpoloviční většina přítomných členů Výkonného výboru Spolku. V případě 
rovnosti hlasů rozhodne hlas Předsedy Výkonného výboru Spolku.

10. Výkonný výbor Spolku může podle potřeby přizvat na své zasedání členy 
dalších orgánů Spolku, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.
11. Za Výkonný výbor jedná a Spolek navenek zastupuje předseda Výkonného 
výboru samostatně. 
12. Výkonný výbor volí a odvolává předsedu Výkonného výboru

Článek XIII.
Působnost Výkonného výboru

1. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné 
hromadě Spolku. 

Výkonný výbor Spolku zejména: 
a. Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Spolku, 
b. Zpřístupňuje žadateli seznam členů Spolku, 
c. Svolává Valnou hromadu, 
d. Oznamuje členům Spolku den, místo konání a program zasedání Valné hromady, 
e. Vyhotovuje zápis ze zasedání Valné hromady Spolku, 

f. Svolává mimořádnou Valnou hromadu Spolku, 
g. Rozhoduje o povinnosti platit členské příspěvky, stanovuje jejich výši a 
splatnost.
h. Podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát a funkci tajemníka a 
sportovního manažera
i. Rozhoduje o sportovním označení sportovního klubu, klubových barvách a 
logu



Článek XIV.
Rozhodčí komise Spolku

1. Rozhodčí komise je nezávislým orgánem Spolku, který rozhoduje sporné 
záležitosti náležející do samosprávy Spolku. 

2. Rozhodčí komise rozhoduje zejména spory mezi členy a Spolkem o placení 
členských příspěvků, spory mezi členy Spolku vzniklé ze smluv, spory mezi 
právnickými osobami a hráči a další obdobné spory. Rozhodčí komise dále 
přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku dle těchto Stanov. 
3. Rozhodčí komise má nejméně tři členy. Valná hromada může při volbě členů 
Rozhodčí komise určit, že počet členů bude vyšší jak 3, přičemž se nesmí jednat 
o počet dělitelný 2. Členem Rozhodčí komise může být jen bezúhonná a plně 
svéprávná osoba, která ve spolku nepůsobí jako člen Výkonného výboru nebo 
Kontrolní komise. 
4. Funkční období člena Rozhodčí komise je tříleté. 
5. Rozhodčí komise volí hlasováním ze svého středu předsedu. 
6. Z činnosti Rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu 
brání nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě. 
7. Rozhodčí komise Spolku musí rozhodnout ve věci samé nejpozději do 6 
měsíců.

Článek XV.
Závěrečná ustanoveni

1. Tyto stanovy Spolku byly přijaty a schváleny Valnou hromadou Spolku dne 
24.9.2015 a okamžikem schválení nabývají účinnosti. 

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních 
ustanovení těchto Stanov. 

V Jindřichově Hradci dne 24.9.2015




