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STANOVY 

ASOCIACE HOKEJBALOVÝCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY z.s. 

 

V souvislosti se změnami příslušných právních předpisů vydává se dle příslušných ustanovení zákona 

č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, toto úplné znění Stanov spolku Asociace hokejbalových klubů 

České republiky z.s. 

 

Článek I 

Název a sídlo 

1. Asociace hokejbalových klubů České republiky z.s. (dále jen spolek) vznikla dne 5.2.1992. 

 

2. Spolek má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu s těmito 

stanovami a obecně závaznými předpisy. 

 

3. Sídlem spolku je U Domova důchodců 1356/33, Dobrá Voda u Českých Budějovic, PSČ 373 16. 

 

4.  IČ: 482 05 273 

 

 

Článek II 

Poslání a cíle 

 

1. Spolek je samostatnou tělovýchovnou organizací, dobrovolným sdružením hokejbalových 

klubů v České republice.  

 

2. Úkolem spolku je usměrňování a koordinování hokejbalového sportu. Spolek je budován na 

základě dobrovolnosti. 

 

3. Spolek dále:  

 

- Pečuje o školení rozhodčích, trenérů a funkcionářů. 

 

- Prostřednictvím svých orgánů řídí a organizuje hokejbalové soutěže pro všechny věkové 

kategorie a vydává k tomu řády a pravidla. 

 

- Je poradním orgánem hokejbalových klubů při výstavbě hokejbalových zařízení. 

 

- Ve svém programu usiluje především o rozvoj rekreačního hokejbalu a také hokejbalu 

jako výkonnostního sportu.  
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4. Účelem spolku je zabezpečovat rozvoj sportovní a tělovýchovné činnosti v rámci své 

působnosti a vytvářet všem sdruženým členům podmínky pro jejich činnost. 

 

K naplnění tohoto účelu spolek v úzké spolupráci s příslušnými orgány státní správy a dalšími 

orgány a organizacemi zejména: 

a) Zpracovává koncepci rozvoje sportovní a tělovýchovné činnosti v rámci své působnosti. 

b) Vytváří ekonomické předpoklady k rozvoji své činnosti a v něm sdružených členů. 

c) Spoluvytváří podmínky a odpovídá za úroveň sportovní a tělovýchovné přípravy svých 

členů. 

d) Vede své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel. 

e) Chrání práva a oprávněné zájmy svých členů související s činností spolku. 

f) K zajištění svého poslání může provozovat samostatnou hospodářskou činnost; za tím 

účelem může zřizovat svá hospodářská a účelová zařízení. 

 

 

 

 

Článek III 

 

Struktura, orgány a aparát asociace 

 

Struktura 

1. Hokejbalové kluby (TJ, SK, adt.) jsou základními články Asociace hokejbalových klubů ČR z.s. 

(dále také AHbK ČR) a jsou v ní dobrovolně sdruženy. Po organizační a ekonomické stránce 

jsou zcela samostatné. Mohou mít vlastní právní subjektivitu nebo být bez ní. V druhém 

případě jsou po právní stránce součástí Asociace hokejbalových klubů ČR z.s. Volí si své 

vlastní řídící orgány na členských schůzích či valných hromadách. 

 

Orgány  

 

1. Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů 

určených podle těchto stanov. 

 

2. Orgány spolku jsou: 

a) Kongres 

b) Výkonný výbor AHbK ČR (dále také VV) 

c) Prezidium VV 

d) Prezident Asociace hokejbalových klubů ČR (dále jen prezident AHbK ČR) 

 

3. Kandidát navržený do volené funkce v orgánech spolku musí být ke dni konání volební schůze 

Kongresu nebo Výkonného výboru řádným členem spolku. 

 

4. Volba všech orgánů spolku se koná zásadně tajně. Zvolen je ten, kdo získá více než 50% hlasů 

přítomných delegátů Kongresu. V případě, že navržený tohoto procenta nedosáhne, může se 

zúčastnit i druhého kola voleb, bude-li vyhlášeno. Nedostane-li ani ve druhém kole 50% 

hlasů, není zvolen. 
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5. Návrhy rozpočtu, řádů, pravidel, soutěží a stanov či jejich změn musí být schváleny nejméně 

75% hlasů přítomných delegátů Kongresu, resp. Výkonného výboru. 

 

6. S výjimkou případů uvedených v odst. 4 a 5 tohoto článku je možné, bude-li dán souhlas 

všech přítomných, hlasovat o ostatních záležitostech veřejným hlasováním. 

 

7. Delegáti na Kongres s hlasem rozhodujícím jsou voleni jednotlivými kluby.  

 

Aparát 

 

1. K zabezpečení činnosti zřizuje Asociace hokejbalových klubů ČR z.s. nezbytný administrativní 

aparát. Je řízen prezidentem AHbK ČR. 

 

 

Článek IV 

Kongres 

1. Nejvyšším orgánem spolku je Kongres složený ze zástupců všech sdružených klubů. Každý 

klub je v Kongresu zastoupen jedním delegátem. Mimořádný Kongres může být svolán, 

požádá-li o to polovina klubů. Kongres je vrcholným orgánem AHbK ČR z.s. a schází se 

nejméně 1x za 4 roky. Jeho výkonnou složkou je Výkonný výbor, který se schází nejméně 1x 

za rok, a to po skončení soutěží. 

 

2. Kongres je oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců klubů. 

Rozhodnutí je přijato, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných. 

 

3. Kongres rozhoduje o zásadních otázkách spolku, zejména: 

a) Projednává zprávu o činnosti a hospodaření spolku 

b) Schvaluje plán práce a rozpočet spolku 

c) Volí Výkonný výbor a Revizní komisi na období čtyři roky 

d) Schvaluje Stanovy a jiné předpisy, které svým významem přesahují obvyklou operativní 

činnost 

e) Rozhoduje o vyloučení klubu ze spolku  

f) Plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí výkonného výboru 

g) Rozhoduje o vzniku a zániku spolku a způsobu likvidace jejího majetku 

h) Rozhoduje o názvu, sídle a symbolice spolku 

i) Rozhoduje o všech dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí 

 

 

Článek V 

Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor AHbK ČR z.s. tvoří funkcionáři, kteří budou dle stanoveného klíče navrženi 

hokejbalovými kluby a zvoleni na Kongresu. 

 

2. Výkonný výbor plní z pověření Kongresu zejména tyto úkoly: 
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a) Zastupuje a reprezentuje AHbK z.s. na veřejnosti. 

b) Organizuje a řídí republikové soutěže. 

c) Zpracovává sportovní kalendář. 

d) Školí a doškoluje rozhodčí a trenéry vyšších stupňů. 

e) Volí ze svého středu prezidenta AHbK ČR. 

Výkonný výbor volí ze svého středu rovněž Prezidium, ve kterém jsou tito funkcionáři: 

prezident a viceprezidenti. Prezidium AHbK ČR z.s. se schází nejméně 1x za 2 měsíce a řeší 

operativní úkoly AHbK ČR z.s. 

 

3. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů spolku v období mezi Kongresy. Skládá se z pěti 

členů. Jeho funkční období je čtyřleté. Svolává ho Prezident AHbK ČR zpravidla jedenkrát 

měsíčně. Výkonný výbor je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny 

Kongresu. Členem výkonného výboru je člen spolku zvolený Kongresem do Výkonného 

výboru. Návrhy na kandidáty do funkce člena Výkonného výboru podávají členové spolku, 

kteří dovršili 18 let věku, z řad členů spolku, kteří dovršili 18 let věku. Rozhodným datem je 

věk člena ke dni konání Kongresu. 

 

4. Jednání Výkonného výboru řídí předseda Výkonného výboru, který je volen členy Výkonného 

výboru. Výkonný výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina 

jeho členů. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výkonného výboru. 

 

5. Členství ve Výkonném výboru zaniká: 

a) Uplynutím doby 

b) Odvoláním z funkce Kongresem na základě návrhu mateřského klubu 

c) Vzdáním se funkce 

d) Zánikem členství ve spolku 

 

 

 

Článek VI 

Prezident AHbK ČR a jednání za spolek 

a) Prezident AHbK ČR je statutárním orgánem spolku a je volen Kongresem. 

b) Jménem spolku jedná a zastupuje jej Prezident AHbK ČR samostatně. 

c) Naplňuje rozhodnutí Kongresu a Výkonného výboru, zastupuje spolek navenek, 

rozhoduje o běžných záležitostech spolku, kromě těch, které jsou stanovami vyhrazeny 

jiným orgánům, nebo které si Výkonný výbor či Kongres vyhradí. 

d) Vede seznam členů spolku a je odpovědný za vedení účetnictví. 

e) Rozsah dalších pravomocí Prezidenta AHbK ČR stanoví Výkonný výbor. Prezident AHbK 

ČR připravuje podklady pro jednání Kongresu. 

 

 

 

Článek VII 

Revizní komise 

1. Členy Revizní komise volí Kongres. 
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2. Revizní komise reviduje hospodaření AHbK ČR z.s. a to na všech úrovních. 

 

3. Má právo upozornit na nedostatky i v ostatních oblastech činnosti a předložit návrhy na 

opatření. 

 

4. Zprávu o své činnosti podává Revizní komice výkonnému výboru a Kongresu. 

 

5. Revizní komise má tři členy.  Funkční období členů revizní komise je čtyřleté. Členem revizní 

komise je člen spolku zvolený Kongresem do Revizní komise. Návrhy na kandidáty do funkce 

člena revizní komise podávají členové spolku, kteří dovršili 18 let věku, z řad členů spolku, 

kteří dovršili 18 let věku. Rozhodným datem je věk člena ke dni konání Kongresu. 

 

6. Jednání Revizní komise řídí její předseda, který je volen členy Revizní komise. Revizní komise 

je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí 

je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy Revizní komise. 

 

 

 

 

Článek VIII 

Členství, práva a povinnosti 

 

1. Individuální členství: 

Je to členství jednotlivé fyzické osoby k určitému hokejbalovému klubu. Členem se stává 

podáním přihlášky a jejím přijetím příslušnou organizační složkou.  

 

2. Kolektivní členství: 

Kolektivním členem Asociace hokejbalových klubů ČR z.s. se stává každý hokejbalový klub, či 

jiná organizace, která podá řádnou přihlášku. Může to být organizace jak s právní 

subjektivitou, tak i bez ní, kterou Asociace hokejbalových klubů ČR z.s. přijme. 

 

Jsou dva druhy kolektivního členství: 

a) Asociačním členem se stává hokejbalový klub, SK, TJ nebo jakákoli jiná organizace 

s právní subjektivitou. 

b) Přímým členem se stává hokejbalový klub, SK, TJ nebo jiná organizace či společenství 

hokejbalistů bez právní subjektivity. V tomto případě jsou tyto organizace přímou 

součástí Asociace hokejbalových klubů ČR z.s. a jejich právní subjektivita je odvozena 

z právní subjektivity Asociace hokejbalových klubů ČR z.s. 

 

3. Práva a povinnosti členů: 

Práva: 

a) Zúčastnit se soutěží s postupy až do nejvyšší kategorie. 

b) Zúčastnit se školení a získávat kvalifikaci trenéra či rozhodčího. 

c) Aktivně se podílet na rozhodování Asociace hokejbalových klubů ČR z.s., volit a být volen 

do orgánů AHbK ČR z.s. na všech stupních. Volební právo má každý člen starší 18 let.  
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Povinnosti: 

a) Podílet se aktivně na činnosti hokejbalového klubu i Asociace hokejbalových klubů ČR z.s. 

b) Plnit úkoly vyplývající ze Stanov a usnesení orgánů AHbK ČR z.s. 

c) Pečovat o majetek a podílet se na výstavbě i údržbě hřišť. 

d) Zúčastňovat se sportovních soutěží a ostatních akcí. 

 

4. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická a právnická 

osoba, které mají předpoklady podílet se na rozvoji činnosti spolku a souhlasí s těmito 

stanovami a je přijata za člena. 

 

5. Členství vzniká na základě písemné přihlášky za člena spolku doručené výkonnému výboru 

spolku. 

 

6. Členství ve spolku zaniká: 

a) Vystoupením 

b) Vyškrtnutím 

c) Vyloučením 

d) Úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby 

e) Zánikem spolku 

 

7. Člen může na základě svého rozhodnutí kdykoliv vystoupit ze spolku. Členství zaniká 

uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo rozhodnutí o vystoupení 

písemně doručeno spolku. 

 

8. Dopustí-li se člen takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím ve spolku, může 

výkonný výbor rozhodnout o jeho vyloučení. Členství zaniká dnem doručení rozhodnutí 

vyloučenému členovi.  

 

 

 

 

Článek IX 

Majetek a hospodaření spolku 

 

1. Majetek spolku tvoří hmotný movitý i nemovitý majetek, finanční prostředky, pohledávky a 

jiná majetková práva. 

 

2. Zdrojem majetku jsou zejména: 

a) Majetek, majetková práva a stavy účtů u peněžních ústavů 

b) Administrativní poplatky související s činností spolku 

c) Dobrovolné příspěvky, dotace a dary 

d) Příjmy z hospodářské činnosti. 

 

3. K plnění úkolů a podpoře činnosti Asociace hokejbalových klubů ČR z.s. může být prováděna 

hospodářská činnost. 
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4. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje Kongres s přihlédnutím k potřebám a 

zájmům spolku. 

 

5. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem schváleným Kongresem na jeden rok, resp. Výkonným 

výborem v letech, kdy se nekoná Kongres. 

 

6. S finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat Prezident AHbK ČR 

a jím pověření členové Výkonného výboru. 

 

7. O nabývání, pozbývání a převodech movitého i nemovitého majetku spolku a výdajích 

v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený rozpočet rozhoduje Prezidium. 

 

 

Článek X 

Zánik spolku 

 

 

1. Na návrh Výkonného výboru nebo alespoň 2/3 členů spolku může Kongres schválit zrušení 

spolku a to v případě, že pro návrh hlasovaly 2/3 členů spolku. 

 

2. Kongres s přijetím rozhodnutí o zrušení spolku ustaví likvidátora, který provede majetkové 

vypořádání. 

 

 

Článek XI 

Závěrečná ustanovení 

1. Řešení sporů: 

Řešením sporů mezi jednotlivými členy Asociace hokejbalových klubů ČR z.s. je pověřen 

výkonný výbor. Odvolacím orgánem je Kongres. 

 

2. Provádění změn a doplňků ve stanovách: 

Změny a doplňky může navrhnout kterýkoliv člen AHbK ČR z.s. Schvaluje je Kongres. 

 

3. Právní úkony jménem spolku činí Prezident AHbK ČR nebo členové Prezidia na základě a 

v rozsahu Prezidentem AHbK ČR písemně udělené plné moci. 

 

4. Za členy spolku podle článku VIII těchto Stanov se považují všichni dosavadní členové 

Asociace hokejbalových klubů ČR z.s. 

 

5. Tyto upravené Stanovy projednal a schválil Kongres, který se konal dne 8.6.2015. 

 

6. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými předpisy, a to zejména 

Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 

 


