Český svaz ledního hokeje z.s.

STATUT
VÝKONNÉHO VÝBORU
ČSLH

Schválený výkonným výborem ČSLH dne 10. 9. 2020

Článek 1
Základní ustanovení
1. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „VV ČSLH“) je mezi
konferencemi orgánem ČSLH s plnými kompetencemi pro řízení jeho činnosti v plném
rozsahu a v souladu se Stanovami ČSLH (Stanovy ČSLH čl. 11, odst. 4).
2. VV ČSLH zastřešuje jednotlivé základní oblasti struktury svazu, metodicky je řídí a
koordinuje jejich činnost při respektování rozhodovacích pravomocí, vnitřní struktury
předpisů a nařízení, které si oblasti vytváří jako potřebné nástroje pro zajištění vymezeného
předmětu činnosti.
3. VV ČSLH podává zprávu o své činnosti konferenci ČSLH.
Článek 2
Složení VV ČSLH
VV ČSLH je volen konferencí ČSLH dle Stanov ČSLH na čtyřleté funkční období.
1. VV ČSLH je složen z prezidenta, třech viceprezidentů a sedmi členů.
2. VV ČSLH volí z řad svých členů tři viceprezidenty.
3. VV ČSLH prostřednictvím svého prezidenta, viceprezidentů a svých členů řídí a odpovídá
za oblasti ČSLH:
a) prezident řídí tři viceprezidenty, a to viceprezidenta pro vrcholový hokej, viceprezidenta
pro výkonnostní hokej a viceprezidenta pro rozvoj hokeje, přímo odpovídá za
 oblast reprezentační,
 oblast rozhodčích a
 Síň slávy ČSLH;
b) viceprezident pro vrcholový hokej odpovídá za
 oblast vrcholového hokeje,
 oblast Asociace profesionálních klubů ledního hokeje a extraligy ledního hokeje,
 oblast sportovně-technickou,
 oblast trenérskou a
 oblast disciplinární;
c) viceprezident pro výkonnostní hokej odpovídá za
 oblast výkonnostního hokeje,
 prostřednictvím poradního výboru ČSLH za oblast krajských výkonných výborů
ČSLH (dále také jako „KVV ČSLH“),
 oblast brankářů,
 oblast mládeže,
 oblast para hokeje,
 oblast ženského hokeje,
 oblast lékařskou,
 oblast mezinárodních vztahů,
 oblast organizace a legislativy a
 smírčí komisi ČSLH;
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d) viceprezident pro rozvoj hokeje odpovídá za







oblast ekonomicko-marketingovou,
oblast fair-play,
oblast hráčů ledního hokeje,
rozvoj infrastruktury,
Nadační fond Ivana Hlinky a
oblast veteránského hokeje.

4. V rámci jednotlivých oblastí si VV ČSLH zřizuje odborné komise. Jednotlivé komise se
shodují s výše uvedenými oblastmi ČSLH. Počet a funkce potřebných komisí stanoví VV
ČSLH, který rovněž jmenuje jejich předsedy a členy navržené viceprezidentem příslušné
oblasti, v jehož působnosti komise pracuje. Pro oblast výkonnostního hokeje je odborná
komise nahrazena poradním výborem ČSLH, který se skládá ze zástupců krajských
výkonných výborů ČSLH.
5. Za ČSLH jedná navenek prezident ČSLH, viceprezidenti ČSLH a generální sekretář ČSLH,
a to do finančního limitu stanoveného příslušnou vnitřní směrnicí ČSLH každý z nich
samostatně, nad tento limit ve dvojici.
6. VV ČSLH může rozhodovat i mimo zasedání (rozhodování per rollam) v písemné formě
nebo s využitím technických prostředků.
7. V období mezi zasedáními VV ČSLH je prezident oprávněn učinit neodkladná rozhodnutí,
která jinak spadají do kompetence VV ČSLH, je však povinen každé takové rozhodnutí
předložit na nejbližším zasedání VV ČSLH ke schválení VV ČSLH.
Článek 3
Práva a povinnosti členů VV ČSLH
1. Členové VV ČSLH jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu českého ledního
hokeje a para hokeje s ohledem na jejich zájmy a společenskou vážnost. Členové VV ČSLH
mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících
s výkonem jejich funkce.
2. Členové VV ČSLH jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na práci VV
ČSLH. Jsou odpovědni za výsledky na svěřeném odborném úseku činnosti.
3. V případě jednání, které je neslučitelné se zájmy ČSLH a zásadami práce VV ČSLH, stejně
jako v případě pasivního přístupu k výkonu funkce ve VV ČSLH, může být příslušný člen
VV ČSLH bez výjimky odvolán z funkce. Opodstatněnost návrhu na jeho odvolání
projednává VV ČSLH na svém nejbližším zasedání po doručení návrhu a jeho dokladování.
K odvolání je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů VV ČSLH. Důvody
odvolání budou sděleny na nejbližší konferenci ČSLH.
4. V případě ukončení činnosti ve VV ČSLH některého z jeho členů, navrhne kooptaci nového
člena VV ČSLH viceprezident zodpovědný za příslušnou oblast činnosti VV ČSLH, z níž
byl odstupující člen VV ČSLH. Kooptace je možná v maximálním počtu dvou členů VV
ČSLH z jednotlivých oblastí.
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5. Všichni členové VV ČSLH jsou povinni dodržovat zásady tolerance, spolupráce a úsilí o
dosažení dohody.
Článek 4
Působnost a pravomoc VV ČSLH
1. VV ČSLH schvaluje delegáty a jmenuje zástupce na akce pořádané Mezinárodní federací
ledního hokeje, navrhuje zástupce do jejích orgánů a komisí včetně návrhu na jejich
případné odvolání.
2. VV ČSLH zřizuje dle potřeb a možností odborný profesionální sekretariát, stanoví rozsah
jeho působnosti a jmenuje generálního sekretáře ČSLH, který je VV ČSLH odpovědný za
chod sekretariátu dle ustanovení čl. 17 Stanov ČSLH.
3. VV ČSLH uzavírá smluvní vztahy za účelem zajištění činnosti ČSLH ve všech oblastech.
4. VV ČSLH zřizuje obchodní společnost, jejímž majitelem je ČSLH. Prostřednictvím této
společnosti zajišťuje činnost ČSLH.
5. VV ČSLH zejména:
a) projednává a schvaluje rozpočet ČSLH a obchodní společnosti, jejímž majitelem je
ČSLH,
b) projednává a schvaluje systémy soutěží ČSLH včetně postupů a sestupů mezi soutěžemi
řízenými ČSLH, případně třetí osobou z pověření ČSLH,
c) projednává a schvaluje dotace a příspěvky členům ČSLH či třetím osobám,
d) vydává řády a ostatní předpisy ČSLH a schvaluje jejich úpravy, doplňky a změny,
e) provádí výklad řádů a ostatních předpisů ČSLH,
f) jmenuje členy realizačních týmů reprezentačních družstev ČR,
g) rozhoduje ve všech ostatních otázkách, které svým charakterem patří do jeho působnosti
nebo o kterých si rozhodnutí vyhradí.
6. Členové VV ČSLH řídí své oblasti na základě delegovaného rozsahu pravomocí, který jim
zaručuje potřebnou samostatnost pro vytváření vnitřní struktury oblasti, předpisů a nařízení
nutných pro zajištění vymezeného předmětu činnosti příslušné oblasti.
Článek 5
Jednání VV ČSLH
1. Schůze VV ČSLH svolává prezident ČSLH prostřednictvím sekretariátu ČSLH dle potřeby,
nejméně však desetkrát v kalendářním roce.
2. VV ČSLH musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.
3. Zasedání VV ČSLH se svolává nejméně jeden den před jeho konáním, a to pozvánkou, z níž
musí být zřejmé místo a čas zasedání a okruhy záležitostí, které mají být na zasedání
projednány. Pozvánka musí být ve lhůtě uvedené v předchozí větě tohoto odstavce doručena
členům VV ČSLH elektronickou poštou na jejich e-mailové adresy.

2020-09-10 Statut VV ČSLH

4

4. Jednání VV ČSLH je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Při
přijímání usnesení usilují členové VV ČSLH o dohodu. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o
usnesení hlasování. Přijat je návrh, pro který hlasuje nadpoloviční většina všech členů VV
ČSLH. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas prezidenta ČSLH.
5. Záležitost, která nespadá do okruhů záležitostí obsažených v pozvánce na zasedání VV
ČSLH, lze rozhodnout jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů VV ČSLH.
Přijme-li VV ČSLH v takové záležitosti rozhodnutí, platí, že tím byl současně udělen
souhlas dle předchozí věty tohoto odstavce.
6. VV ČSLH může dle potřeby na své zasedání přizvat předsedy a členy odborných komisí,
profesionální pracovníky sekretariátu ČSLH, funkcionáře a hosty dle povahy
projednávaných otázek s právem poradního hlasu.
7. Zasedání VV ČSLH se účastní jako stálí hosté s hlasem poradním čestný prezident ČSLH,
předseda dozorčí rady ČSLH, generální sekretář ČSLH, ředitel extraligy ledního hokeje,
ředitel obchodní společnosti, jejímž majitelem je ČSLH, a právní zástupce ČSLH, případně
dle potřeby VV ČSLH další osoby.
8. Prezident ČSLH, viceprezidenti ČSLH a členové VV ČSLH zodpovídají za materiály
předkládané VV ČSLH k rozhodování a schvalování za příslušnou oblast či komisi, za
kterou nesou dle schválené struktury VV ČSLH odpovědnost.
9. Všichni členové VV ČSLH respektují zásadu plné vzájemné informovanosti, věcného a
efektivního jednání při rozhodování a schvalování materiálů ve snaze o dosažení dohody ve
prospěch činnosti ČSLH a příslušné oblasti činnosti ČSLH.
10. Zasedání VV ČSLH řídí prezident ČSLH nebo jím pověřený viceprezident ČSLH nebo
generální sekretář ČSLH. Všichni přítomní jsou povinni dodržovat disciplinu a zásady
stanovené řídícím zasedání.
11. Generální sekretář ČSLH zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání VV ČSLH, z něhož musí být
patrné, kdy se zasedání VV ČSLH konalo a jaká rozhodnutí VV ČSLH přijal.
12. Prezident ČSLH má právo se přímo spolupodílet na řízení a rozhodování ve všech oblastech
a úsecích činnosti ČSLH.
13. Prezident ČSLH, viceprezidenti ČSLH a členové VV ČSLH mají právo přímo řídit a
rozhodovat ve svěřené oblasti.
14. Všichni členové VV ČSLH jsou povinni respektovat lineární strukturu řízení
VV ČSLH a rozsah svěřených pravomocí včetně posloupnosti předávání informací, tj.
komise/oblast - VV ČSLH se zpětnou vazbou.
15. Veškerá rozhodnutí a informace označené jako interní jsou členové VV ČSLH a přizvaní
účastníci zasedání VV ČSLH povinni udržet v tajnosti způsobem, který stanoví prezident
ČSLH nebo jiný řídící zasedání.
16. Pro účely styku s médii slouží funkce tiskového mluvčího.
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17. Členové VV ČSLH dodržují zásady loajálnosti s prohlášením prezidenta ČSLH či pověřené
osoby, pokud tyto nejsou v přímém rozporu s činností VV ČSLH nebo se Stanovami ČSLH.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
Tento Statut VV ČSLH byl schválen VV ČSLH dne 10. 9. 2020 a tímto dnem nabyl účinnosti.
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