
Příloha 18 

1 / 6 

 

SOUHRN NÁVRHŮ NOVÝCH ZM ĚN STANOV A ŘÁDŮ ČSLH DOPORUČENÝCH ČI 
NEDOPORUČENÝCH VÝKONNÝM VÝBOREM ČSLH KE SCHVÁLENÍ KONFERENCÍ 

ČSLH 18. 6. 2016 
  

 
 
(1) STANOVY 
 
 
 

Článek 1 
Název, sídlo a postavení 

 
7. Sídlo ČSLH je v Praze. Adresu sídla ČSLH schvaluje  
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit vzhledem k jeho neúplnosti. 
 
 

Článek 3 
Soulad stanov ČSLH a závaznost usnesení 

 
1. Stanovy či jiné obdobné listiny členů sdružených v rámci ČSLH musí být v zásadním souladu s těmito 
stanovami. nesmí být v zásadním rozporu s těmito stanovami. 
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť je v principu řešen návrhem na úpravu stanov 
předkládaným konferenci VV ČSLH. 
 
 

Článek 4 
Členství v ČSLH 

 
1. Členy ČSLH se mohou stát fyzické osoby a osoby právnické nebo oddíly a kluby ledního hokeje a 
sledge hokeje, mající provozování ledního hokeje nebo sledge hokeje v předmětu své činnosti.  , jejichž 
činnost spadá do oblasti předmětu činnosti ČSLH dle čl. 2 těchto stanov. O přijetí člena rozhoduje výkonný 
výbor ČSLH na základě přihlášky a to podané individuálně, přímo nebo prostřednictvím spolků či sdružení 
(zájmových, regionálních a jiných). 
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť je komplexně řešen návrhem na úpravu stanov 
předkládaným konferenci VV ČSLH. 
 
3. Přímé individuální členství fyzických osob v ČSLH je možné, pokud takový jednotlivec podá písemnou 
přihlášku do výkonnéhovýkonnému výboru ČSLH. Členství těchto členů může upravit výkonný výborje 
upraveno zvláštní směrnicí, jejíž znění navrhuje výkonný výbor a schvaluje konference ČSLH. 
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť je komplexně řešen návrhem na úpravu stanov 
předkládaným konferenci VV ČSLH. 
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Článek 5 
Práva a povinnosti řádných členů 

 
1. Členové ČSLH v souladu s článkem 2 těchto stanov především:  
a) pečují o rozvoj a propagaci ledního hokeje v ČR, zejména pak o jeho přitažlivost a rozšiřování mezi 
mládeží, zastupují zájmy ledního hokeje při jednáních se státními orgány a jinými organizacemi v rámci 
své působnosti,  
b) v souladu s organizační strukturou ČSLH a rozsahem kompetencí stanovených výkon-ným výborem se 
podílí na tvorbě předpisů a řádů výlučně pro oblast své vymezené působnosti v rámci ČSLH,  
c) zodpovídají za svou činnost v souladu se stanovami ČSLH, řídí a rozhodují v oblasti své působnosti,  
d) zajišťují činnost svých celků v souladu se zájmy českého hokeje a jeho reprezentace,  
e) řídí se platnými předpisy a řády ČSLH včetně směrnic a rozhodnutí výkonného výboru ČSLH, 
f) mají právo účastnit se konferencí ČSLH a hlasovat na nich dle pravidel uvedených v čl. 7 těchto stanov.  
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť oprávnění jednotlivých členů ČSLH povolávat 
delegáty na konference ČSLH všech úrovní je řešeno návrhem na úpravu stanov předkládaným 
konferenci VV ČSLH. 
 
 
 

Článek 6 
Struktura orgánů 

 
2. Orgány jsou vytvářeny v souladu s hlavním předmětem své činnosti ČSLH, a to na základě 
profesionálních a odborných hledisek pro jejího řízení, organizování a koordinaci.  
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť je řešen návrhem na úpravu stanov 
předkládaným konferenci VV ČSLH. 
 
 

Článek 7 
Konference ČSLH 

 
1. Nejvyšším orgánem je konference ČSLH, kterou svolává jedenkrát za dva roky výkonný výbor. Den, 
místo konání, program jednání a klíč k volbě delegátů určí a oznámí výkonný výbor dva měsíce předem a 
písemně o tom uvědomí členy ČSLH.  
 
2. Delegáti s hlasem rozhodujícím jsou: prezident a viceprezidenti výkonného výboru ČSLH, předseda 
dozorčí rady ČSLH a zástupci členůčlenové ČSLH, jejichž mužstva jsou zapojena do extraligy mužů, I. 
ligy mužů, II. ligy mužů a dále ti členové nesplňující předchozí kritéria, jejichž alespoň tři mládežnické 
týmy jsou zapojeny do soutěží zaštiťovaných ČSLH, a to nejméně tři roky po sobě jdoucí. Mládežnickými 
týmy se rozumí přípravka, mladší žáci, starší žáci, mladší dorost, starší dorost a junioři. a sdružení dle klíče 
stanoveného výkonným výborem ČSLH..  
 
VV ČSLH tyto návrhy nedoporučuje schválit, neboť jsou komplexně řešeny návrhem na úpravu 
stanov předkládaným konferenci VV ČSLH, a to plně v souladu s dlouhodobě zavedenou praxí. 
 
 
 



Příloha 18 

3 / 6 

 

 
 
 
 

Článek 8 
Příprava konference ČSLH 

 
Návrhy na členství ČSLH v mezinárodních organizacích nebo návrhy na vystoupení z nich musí být členy 
ČSLH zaslány výkonnému výboru 40 dnů před dnem konání konference ČSLH. Výkonný výbor je doplní 
o vlastní návrhy a zajistí jejich doručení včetně vlastních návrhů delegátům konference ČSLH. Návrhy 
podané po tomto termínu uvedeném ve větě první tohoto článku nebudou konferencí projednány. 
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť doporučuje zachovat stávající textaci 
doplněnou návrhem na úpravu stanov předkládaným konferenci VV ČSLH. 
 
 
 

Článek 9 
Pravomoc a působnost konference ČSLH 

 
2. Hlavní úkoly konference jsou především:  
a) projednat zprávu o činnosti výkonného výboru ČSLH, včetně zprávy o hospodaření ČSLH, dozorčí rady 
ČSLH a arbitrážní komise ČSLH v uplynulém období,  
b) schvalovat změny a doplňky stanov ČSLH a dalších společných předpisů a norem ČSLH,  
c) projednat a schválit rámcový program činnosti ČSLH na další období,  
d) projednat a schválit rámcový návrh hospodaření ČSLH na příští období,  
e) volit na čtyřleté období prezidenta ČSLH, členy výkonného výboru ČSLH navržené jednotlivými členy a 
krajskými výkonnými výbory ČSLH, předsedu dozorčí rady a její členy a předsedu arbitrážní komise,  
f) schválit udělení čestného členství ČSLH,  
g) schválit udělení titulu čestného prezidenta ČSLH.  
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit vzhledem k tomu, že se zde jedná též o hospodaření 
dceřiné společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., Nadačního fondu Ivana Hlinky a případně dalších 
obdobných v budoucnu vzniklých subjektů. 
 
 

Článek 11 
Výkonný výbor ČSLH 

 
Výkonný výbor ČSLH je statutárním orgánem ČSLH a je volen konferencí ČSLH dle stanov ČSLH. 
  
1. Výkonný výbor ČSLH je složen z prezidenta a deseti členů s tím, že šest pět členů je voleno do 
výkonného výboru ze zástupců vrcholového hokeje a čtyři pět členovéů jsoue volenio do výkonného 
výboru ze zástupců výkonnostního hokeje. Vrcholovým hokejem se rozumí extraliga mužů a I. liga mužů 
ČR a výkonnostním hokejem se rozumí všechny ostatní soutěže ČSLH.  
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť doporučuje zachovat stávající dlouhodobě 
fungující model. 
 
4. Výkonný výbor ČSLH je mezi konferencemi orgánem ČSLH s plnými kompetencemi pro řízení jeho 
činnosti v plném rozsahu a v souladu se stanovami ČSLH. 



Příloha 18 

4 / 6 

 

 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť doporučuje zachovat stávající textaci. 
 
7. Prezident ČSLH řídí a odpovídá za činnost výkonného výboru, je povinen zajistit vedení účetnictví a 
evidencí dle platných norem českého práva, předkládá jménem výkonného výboru konferenci zprávy o 
činnosti a hospodaření ČSLH, návrhy rozpočtu, účetní uzávěrky a dalších listin, které ČSLH zpracovává na 
základě zákona nebo těchto stanov, a zastupuje ČSLH navenek, pokud v těchto stanovách není uvedeno 
jinak. Prezidentovi ČSLH náleží finanční odměna ve výši, která umožní, aby se mohl plnohodnotně 
věnovat funkci a z ní vyplývajícím povinnostem v plném rozsahu. Výši této odměny schvaluje výkonný 
výbor ČSLH.  
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť podstatná část zde uvedených povinností 
dopadá dle příslušných právních předpisů a stanov na statutární orgán ČSLH, tj. VV ČSLH, jako 
celek. 
 
 
 

Článek 12 
Práva a povinnosti členů výkonného výboru ČSLH 

 
4. V případě ukončení činnosti ve výkonném výboru ČSLH některého z jeho členů, navrhne kooptaci 
nového člena viceprezident zodpovědný za příslušnou oblast činnosti výkonného výboru, z něhož byl 
odstupující člen. Kooptace je možná v maximálním počtu dvou členů z jednotlivých oblastí a musí být 
potvrzena na následující konferenci. V případě, že k potvrzení kooptovaných členů výkonného výboru 
nedojde, konference zvolí členy nové..  
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť tato problematika je řešena právní úpravou 
spolků a není na místě se v tomto směru od právní úpravy v rámci stanov odchylovat. 
 
 

Článek 14 
Odborné komise a poradní výbor ČSLH 

 
1. ČSLH pro zajištění činnosti v rámci své struktury a řízení jejích jednotlivých oblastí a odborných úseků 
zřizuje odborné komise a poradní výbor ČSLH.  
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť existence a složení poradního výboru ČSLH je 
výslovně upraveno v dalších odstavcích tohoto článku stanov. 
 
 

Článek 15 
Dozorčí rada ČSLH 

 
1. Dozorčí rada ČSLH je stálým orgánem mezi konferencemi ČSLH provádějícím nezávislý dozor nad 
majetkovým a finančním hospodařením ČSLH i nad dodržováním stanov ČSLH a obecně platných norem. 
Je složena z odborníků volených konferencí ČSLH na dobu čtyř let. Dozorčí rada ČSLH má nejvýše sedm 
členů v zastoupení:  
- předseda,  
- tři členové pro oblast vrcholového hokeje,  
- tři členové pro oblast výkonnostního hokeje.  
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MůžeDozorčí rada může vykonávat svoji funkci, pokud počet jejích členů neklesne pod pět. Pokud počet 
členů dozorčí rady ČSLH klesne pod stanovený počet, tento počet dozorčí rada doplní na potřebný stav 
kooptací, která podléhá schválení nejbližší konferenci ČSLH.  
Členy dozorčí rady ČSLH může odvolat jen konference ČSLH. Dozorčí rada ČSLH volí ze svého středu 
místopředsedu dozorčí rady ČSLH. Dozorčí rada ČSLH jedná na základě svého jednacího řádu, který 
schvaáluje k provedení těchto stanovila. 
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit z důvodu jeho nadbytečnosti. 
 
 

Článek 16 
Arbitrážní řízení 

 
1. Spory vzniklé mezi členy ČSLH, případně spory mezi členy a orgány ČSLH, jejichž rozhodování není 
upraveno žádným předpisem ČSLH, a které se nepodaří vyřešit smírem, jakož i odvolání k rozhodnutí k 
tomu určenýmch orgánům ČSLH se řeší arbitrážním řízením.  
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť doporučuje zachovat stávající textaci ve znění 
návrhu na úpravu stanov předkládaného konferenci VV ČSLH. 
 
 
3. Proti rozhodnutí arbitrážní komise ČSLH není možné odvolání. Nerespektování rozhodnutí arbitrážní 
komise ČSLH je důvodem k odnětí členství dle čl. 4 odst. 5 písm. b) těchto stanovznamená vyloučení 
příslušného subjektu z ČSLH. Návrh na vyloučení odnětí členství předloží arbitrážní komise ČSLH 
výkonnému výboru ČSLH ke schválení.  
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť je řešen návrhem na úpravu stanov 
předkládaným konferenci VV ČSLH. 
 
 

Článek 21 
Finanční hospodaření 

 
3. ČSLH zodpovídá za vedení účetnictví dle obecně platných předpisů ČR. Sestavuje a předkládá daňová 
přiznání a účetní evidence stanovené pro právnické osoby.  
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť nespatřuje důvod cokoliv v tomto směru měnit 
na stávajícím textu stanov, který odpovídá platné právní úpravě.  
 
 

Článek 22 
Zájmová sdružení 

 
1. V rámci ČSLH mohou vyvíjet činnost zájmová sdružení právnických osob, která mohou hájit zájmy 
členů ČSLH, rozhodčích, trenérů, hráčů, popř. dalších zájmových skupin. 
 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť se zde nejedná pouze o zájmová sdružení 
právnických osob, nýbrž o zájmová sdružení v nejširším slova smyslu bez zřetele k jejich případné 
právní osobnosti. 
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(2) SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 

 

Článek 207 

1. Řídící orgán soutěže má právo uložit družstvu pokutu do výše 100.000,- Kč nebo nezařadit do 
soutěže nebo vyloučit z účasti v soutěži družstvo, které neplní nebo porušuje Stanovy a řády ČSLH 
v platném znění nebo své povinnosti stanovené Řídícím orgánem soutěže, nebo které nesplníilo či 
neplní podmínky účasti družstva v příslušné soutěži dle čl. 203 až 206 SDŘ. Peněžitou pokutu 
podle tohoto bodu nelze uložit současně se sankcí nezařazení nebo vyloučení družstva ze soutěže. 

 
VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit, neboť možnost uložit klubu za výše uvedená 
provinění finanční pokutu vyplývá již z dalších ustanovení SDŘ a dle názoru VV ČSLH není na 
místě brát pro zde předpokládaný případ řídícímu orgánu soutěže možnost vedle případného 
nezařazení do soutěže či vyloučení z ní uložit klubu též finanční pokutu.    

 
 

Článek 523 

5. U uloženého TH musí být uložen trest zastavení činnosti na minimálně jedno nejbližší utkání 
v příslušné soutěži nebo turnaji. Zjistí-li disciplinární komise po projednání provinění hráče, 
kterému byl uložen trest ve hře, že tento trest byl uložen v rozporu s Pravidly ledního hokeje 
nesprávně, zruší svým rozhodnutím automatické zastavení činnosti hráče na jedno utkání.  
 

VV ČSLH tento návrh nedoporučuje schválit pro jeho faktickou nerealizovatelnost v praxi a 
vzhledem k nutnosti respektování pravidel IIHF. 
 

Článek 610 

Orgán Pprojednávající protest učiní závěr, zda je protest oprávněný či nikoliv. Při oprávněnosti 
protestu současně přijme navazující opatření a rozhodnutí. Výsledek jednání se podávajícímu Klubu 
sdělí písemně do osmi dnů od projednání. 
 
VV ČSLH tento návrh doporučuje ke schválení konferencí.  


