
Stanovy Českého svazu stolního hokeje z.s.

Čl. 1

Základní ustanovení

1. Spolek s názvem Český svaz stolního hokeje z.s. (dále jen Svaz) je samosprávný, dobrovolný a 
nepolitický svazek členů, kteří provozují sportovní činnost.

2. Sídlo svazu je na adrese Severovýchod 2, 789 01 Zábřeh

3. Svazu bylo přiděleno IČ: 2269499

Čl. 2

Účel a Činnost spolku

4. Základním účelem a činností Svazu je:

a. Organizovat a šířit stolní hokej a poskytovat tak všem občanům a zejména mládeži 
možnost hodnotné zábavy i soutěžní aktivity v tomto sportu.

b. Usilovat o kvalitu organizování stolního hokeje, o jeho všestrannou propagaci.

c. Podporování ustanovování nových klubů a povzbuzování činností klubů již existujících.

d. Napomáhání invalidním občanům se zapojováním do sportovního a občanského dění a 
na všech akcích Svazu těmto občanům pomáhat k umožnění stejných, regulérních 
podmínek jako pro všechny členy svazu.

Čl. 3

Orgány Svazu

5. Orgány svazu jsou:

a. Valná hromada

b. Výkonný výbor

6. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. 

7.  Právo účasti na Valné hromadě mají všichni členové svazu, hlasovat však mohou pouze členové 
starší 18 let, kteří se zúčastnili minimálně 3 turnajů pořádaných Svazem v době mezi řádnými 
valnými hromadami.

8. Valná hromada je svolávána výkonným výborem Svazu minimálně jedenkrát ročně. Valná 
hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, nebo zástupcům týmů, a to buď na adresu 
bydliště/sídla nebo na elektronickou adresu.

9. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu minimálně třetiny 
z celkového počtu členů, majících právo na valné hromadě hlasovat. V tomto případě ji musí 
výkonný výbor svazu svolat na nejbližší turnaj pořádaný Svazem, nejpozději však 60 dnů od 
převzetí žádosti.

10. Zasedání valné hromady může být odvoláno nebo odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

11. Do působnosti valné hromady náleží zejména:



a. Rozhodnutí o změně stanov,

b. Rozhodnutí o zrušení Svazu nebo o jeho přeměně,

c. Volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání prezidenta

d. Schvalování rozpočtu a zprávy o hospodaření Svazu,

e. Schvalovat výši členských příspěvků

12. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se valné hromady účastní alespoň 3 členové svazu 
mající právo na valné hromadě hlasovat.

13. Zasedání valné hromady řídí prezident Svazu, nebo pověřený člen výkonného výboru. 

14. Výkonný výbor Svazu zabezpečuje plnění činností svazu v období mezi valnými hromadami.

15. Výkonný výbor má 3 členy.

16. Členem výkonného výboru je vždy prezident jakožto statutární orgán Svazu.

17. Funkční období výkonného výboru jsou dva roky.

18. Výkonný výbor svolává k zasedání prezident nebo v případě, kdy tak prezident nečiní nebo 
nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby.

19. Výkonný výbor se je schopen usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 
usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

20. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování o všech záležitostech, pokud nejsou 
svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady.

21. Výkonný výbor zejména:

a. Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a 
opatření k jejich realizaci,

b. Organizuje a řídí činnost Svazu,

c. Schvaluje a vydává vnitřní předpisy Svazu, pokud jejich jednání není výslovně svěřeno do 
působnosti valné hromady,

d. Připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

e. Dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku Svazu,

f. Zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

g. Rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

22. Prezident je statutárním orgánem Svazu. Prezident jedná jménem svazu, a to v souladu 
s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě že prezident jedná jménem Svazu 
v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit Svazu škodu, kterou tímto jednáním 
způsobil.

23. Prezident Svazu podepisuje jménem Svazu tak, že k vytištěnému, nebo napsanému názvu Svazu 
připojí svůj podpis.

24. Funkční období prezidenta je dvouleté.



Čl. 4

Členství

25. Členství ve Svazu je dobrovolné, individuální a nepřenositelné.

26. Členství se rozlišuje na:

a. Řádné,

b. Čestné.

27. Řádným členem Svazu se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba starší 18 let a to 
po odehrání 3 turnajů a která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Svazu a hodlá se podílet na 
naplňování společných zájmů s ostatními členy Svazu.

28. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se mimořádně zasloužila o rozvoj 
stolního hokeje. Čestný člen neplatí členské příspěvky, nemůže volit a být volen do orgánů 
Asociace, jinak má všechna práva a povinnosti člena Svazu. Čestné členství uděluje valná 
hromada Svazu na návrh výboru Svazu, s tím že je potřeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

29. Základní práva členů Svazu jsou:

a. Účastnit se akcí pořádaných Svazem,

b. Být informován o pořádání akcí v rámci Svazu,

c. Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Svazu,

d. Účastnit se jednání orgánů Svazu, jedná-li se o činnost či chování daného člena.

30. Základní povinnosti členů Svazu jsou:

a. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti Svazu,

b. Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Svazu,

c. Odpovědně plnit funkce a úkoly, jimiž je v souladu se stanovami a vnitřními normami 
Svazu pověřen,

d. Dbát o dobrou pověst Svazu,

e. Pokud vystupuje jako hráč, dodržovat soutěžní řád Svazu.

31. Členství ve Svazu zaniká:

a. Vystoupením člena,

b. Vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních 
předpisů Svazu, usnesení a rozhodnutí orgánů Svazu nebo jiných členských povinností,

c. Úmrtím

d. Zánikem Svazu.



32. O vyloučení člena rozhoduje Výkonný výbor Svazu. Proti rozhodnutí o zrušení členství se člen 
může odvolat k valné hromadě. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo 
zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

33. Svaz nevede seznam členů.

Čl. 6

Majetek a hospodaření

34. Finanční zdroje Svazu jsou tvořeny:

a. Členskými příspěvky,

b. Příjmy z pořádání akcí,

c. Dary

d. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty atd.

35. Finanční zdroje Svazu jsou používány na základě rozpočtu a na jejich konkrétním využívání 
rozhoduje výkonný výbor svazu.

36. Rozpočet svazu je vypracováván výkonným výborem a schvalován valnou hromadou. Dodatečné 
změny rozpočtu schvaluje výkonný výbor a zásadní změny valná hromada.


