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ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU 

STANOVY SPOLKU 
 

 

I. Základní ustanovení 

 

Článek 1 

Název, sídlo a postavení spolku 

 

1. Název spolku je Českomoravský svaz hokejbalu (dále jen „ČMSHb“ nebo 

„Spolek“). Spolek používá zkratku ČMSHb a svůj znak (logo), v anglické verzi se 

používá název Czech Ball Hockey Federation nebo zkratka CBHF. 

2. Spolek je svobodným a dobrovolným zájmovým sdružením fyzických a 

právnických osob ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník).  

3. Sídlem Spolku je Praha. 

4. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl L, vložka 753. 

5. Spolku bylo přiděleno IČ 49 62 64 85. 

6. ČMSHb je vytvořen na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na 

politických stranách a hnutích. Je organizátorem a představitelem hokejbalu 

v České republice. 

7. Hlavní činností Spolku je provozování hokejbalu jakožto veřejně prospěšné 

činnosti. 

8. Jakákoli vedlejší hospodářská činnost spolku slouží výlučně k podpoře jeho hlavní 

činnosti. 

9. ČMSHb  je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, která jedná svým 

vlastní jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle těchto Stanov. ČMSHb 

zastupuje české hokejbalové hnutí v mezinárodních organizacích a náleží mu 

samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení české národní 

hokejbalové reprezentace. 

10. Na základě rozhodnutí valné hromady Spolku může ČMSHb vstupovat do jiných 

právnických osob či sdružení sportovních subjektů. 

11. ČMSHb má své pobočné spolky, vůči nimž má postavení hlavního spolku. Pobočné 

spolky jsou zřizovány v návaznosti na územní uspořádání České republiky za 

účelem plnění úkolů ČMSHb. Úplný seznam pobočných spolků ČMSHb tvoří přílohu 

č. 1 těchto Stanov. 

12. Základním dokumentem ČMSHb jsou jeho Stanovy, které jsou závazné pro 

všechny členy a všechny pobočné spolky. Z těchto Stanov musí vycházet veškeré 

vnitřní předpisy ČMSHb. 
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Článek 2 

Účel, poslání a hlavní činnosti 

 

1. Posláním ČMSHb je pečovat o komplexní rozvoj hokejbalu v České republice a 

vytvářet pro něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky. 

2. ČMSHb plní zejména tyto hlavní úkoly: 

(a) organizuje, řídí, koordinuje a metodicky usměrňuje v souladu s platnými 

stanovami, předpisy a nařízeními ČMSHb sportovní činnost v hokejbale na 

území ČR, 

(b) zabezpečuje rozvoj hokejbalu a jeho reprezentaci, zpracovává pro tyto 

potřeby poznatky z oblasti teorie, metodiky a technických norem, zajišťuje 

výchovu a zvyšování kvalifikace odborných pracovníků, 

(c) zajišťuje vzdělání svých členů formou studií, kurzů, školení, doškolování a 

dalšího odborného vzdělávání, 

(d) zastupuje a chrání zájmy a práva hokejbalu a svých členů v jednání se 

státními, politickými orgány a jinými organizacemi v České republice i v 

zahraničí, 

(e) zabezpečuje sportovní reprezentaci České republiky v soutěžích Mezinárodní 

hokejbalové federace (ISBHF), pořádá mezistátní utkání a zajišťuje potřebnou 

přípravu družstev sportovní reprezentace, 

(f) organizuje a řídí soutěže v hokejbale na území ČR. Za tímto účelem zřizuje 

pracovní orgány s vymezením působnosti a delegací pravomocí potřebných 

k zajištění činnosti dané oblasti, 

(g) vydává pravidla, řády, legislativní předpisy, odbornou literaturu a tiskoviny 

pro činnost v rámci ČMSHb v návaznosti na předpisy mezinárodních institucí, 

(h) spravuje vlastní a svěřený majetek a práva. Pečuje o rozvoj materiálně 

technické základny pro hokejbal, metodicky pomáhá při budování hřišť a 

dalších zařízení potřebných pro rozvoj hokejbalu, 

(i) udržuje a rozvíjí partnerské vztahy s ostatními sportovními spolky a 

sportovními svazy v ČR, a spolu s nimi se podílí na vytváření podmínek pro 

rozšiřování dostupnosti sportu a pro jeho rozvoj. Svaz se může stát členem 

jiných sportovních sdružení, 

(j) zabezpečuje propagaci hokejbalu v hromadných sdělovacích prostředcích, 

vyhlašuje ankety v souvislosti s hokejbalovými soutěžemi a činností 

reprezentačních družstev, 

(k) vede své členy k pozitivnímu působení na veřejnost, zejména na mládež, ke 

zdravému způsobu života a k ochraně před závislostí na negativních 

celospolečenských jevech, 

(l) podle potřeby zřizuje nadace a fondy, popřípadě jiné neziskové instituce 

k podpůrným a humanitárním účelům, 

(m) usiluje nejen o zvyšování sportovního mistrovství, ale klade důraz též na 

výchovu sportovců v duchu vlastenectví, humanismu a vzájemného 

sportovního přátelství. 

3. ČMSHb k podpoře plnění svých úkolů může svým jménem provozovat obchodní 

nebo podnikatelskou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto 

účely zakládat právní subjekty nebo se podílet na zakládání jiných právních 

subjektů. 
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4. ČMSHb spolupracuje se zahraničními partnerskými hokejbalovými organizacemi, a 

tak pomáhá vytvářet nabídku mezinárodních sportovních vztahů mezi členy a 

podmínky pro jejich rozvoj.  

5. ČMSHb je členem Mezinárodní hokejbalové federace (ISBHF) v souladu s jejími 

stanovami. 
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II. Členství 

 

Článek 3 

Členství v ČMSHb 

 

1. Členem ČMSHb se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a Stanovami ČMSHb. 

2. Členy ČMSHb se mohou stát fyzické osoby a osoby právnické (hokejbalové kluby). 

O přijetí za člena rozhoduje Předsednictvo ČMSHb, popřípadě jím pověřený orgán 

na základě písemné přihlášky a u právnických osob také na základě předložení 

stanov nebo jiného zakládacího dokumentu. Přihláška do ČMSHb obsahuje 

prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do ČMSHb dobrovolně, zavazuje se 

dodržovat Stanovy a ostatní předpisy ČMSHb a podřizovat se rozhodnutím orgánů 

ČMSHb. Právnické osoby (hokejbalové kluby) v přihlášce uvedou, na základě 

místa svého sídla, do kterého pobočného spolku (podle článku 12) se přihlašují. 

Dojde-li v průběhu členství v ČMSHb ke změnám skutečností uvedených 

v přihlášce do ČMSHb, oznámí člen ČMSHb tyto změny do 30 dnů sekretariátu 

ČMSHb a doloží je stejným způsobem jako při podání přihlášky. Na členství v 

ČMSHb není právní nárok. 

3. Nový člen je vzat do ústřední registrace a je mu přiděleno identifikační číslo platné 

v rámci ČMSHb.  

4. Přidruženým členem se může stát jiná právnická osoba, která o členství ve svazu 

požádá a zaváže se za své členy plnit Stanovy, podílet se na činnosti 

hokejbalového svazu a zaplatit stanovený příspěvek. Přidružené členy může 

přijímat jak TJ/SK, tak vyšší orgán svazu. 

5. Čestným členem svazu se může stát fyzická osoba, která se zvláště významným 

nebo mimořádně záslužným způsobem podílela nebo podílí na rozvoji hokejbalu a 

ČMSHb. Návrhy může podat TJ/SK nebo orgány ČMSHb. Čestné členy schvaluje 

Předsednictvo ČMSHb. 

6. Členství v ČMSHb zaniká: 

(a) vystoupením, 

(b) odnětím členství Předsednictvem ČMSHb pro hrubé nebo opakované porušení 

členských povinností, 

(c) úmrtím osoby či právním zánikem člena 

7. Při zániku členství může Předsednictvo ČMSHb rozhodnout v zájmu prospěchu 

hokejbalu, že soutěžní práva převede na jiného člena.  

 

Článek 4 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Práva a povinnosti členů ČMSHb a účastníků soutěží upravují Stanovy, řády a 

předpisy ČMSHb. 

2. Mezi základní práva členů patří: 

(a) podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností se účastnit 

sportovních soutěží ČMSHb, 

(b) účastnit se prostřednictvím svých zástupců jednání valné hromady ČMSHb a 

valné hromady příslušného územního orgánu, 

(c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a podle povahy věci buď přímo 

nebo prostřednictvím zástupce sdruženého subjektu v orgánech ČMSHb, 
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(d) účastnit se vytváření orgánů ČMSHb navrhováním a volbou kandidátů do 

orgánů ČMSHb, 

(e) volit (přímo nebo prostřednictvím delegovaných zástupců) a být volen (po 

dosažení 18 let) do všech volených orgánů ČMSHb, 

(f) být informován o činnosti ČMSHb, stavu jeho hospodaření, vyjadřovat se 

k nim a podílet se na určení zásad hospodaření, přerozdělování a užití 

společných zdrojů ČMSHb. 

3. Mezi základní povinnosti členů patří: 

(a) dodržovat Stanovy, řády a předpisy ČMSHb a podrobovat se rozhodnutím 

orgánů ČMSHb s právem odvolat se proti rozhodnutí vydaným v první 

instanci, 

(b) vykonávat sportovní činnost, soutěžit a o případný sportovní úspěch či 

vítězství usilovat v duchu fair play, 

(c) řádně a včas hradit členské příspěvky a poplatky, 

(d) svoji činností přispívat k rozvoji hokejbalu, popularizovat jej především u 

mládeže, přispívat k získávání nových členů ke sportovní činnosti, 

(e) šetřit a zvelebovat majetek ČMSHb, 

(f) dodržovat Antidopingovou chartu a předpisy související s bojem proti dopingu. 

 

Článek 5 

Zájmová sdružení 

 

1. V rámci ČMSHb mohou se souhlasem Předsednictva ČMSHb působit zájmové 

skupiny, jejichž cílem je uplatňovat zájmy svých členů (sdružení hráčů, sdružení 

trenérů apod.). Stanovy těchto zájmových skupin musí být v souladu se 

Stanovami ČMSHb a potvrzeny Předsednictvem ČMSHb. 
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III. Organizační výstavba ČMSHb 

 

Článek 6 

Orgány ČMSHb 

1. Základními orgány Spolku jsou: 

(a) Valná hromada - jako orgán nejvyšší 

(b) předseda ČMSHb – jako statutární orgán 

(c) Předsednictvo ČMSHb - jako orgán výkonný 

(d) Kontrolní komise ČMSHb - jako orgán kontrolní 

2. Jednotlivé orgány se při své činnosti řídí svými jednacími řády. Všechny orgány 

ČMSHb svá rozhodnutí, usnesení nebo jiná opatření přijímají vždy na základě 

většinové vůle, vyjádřené podporou nadpoloviční většiny přítomných členů. 

Předsednictvo ČMSHb a Kontrolní komise může přijímat rozhodnutí jen za 

podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Usnášení schopnost valné 

hromady je upravena v článku 7. 

3. Hlasování je veřejné, pokud hlasující orgán nerozhodne v konkrétním případě, že 

hlasování bude tajné.  

4. Volby do orgánů na všech územních úrovních jsou tajné. 

 

Článek 7 

Valná hromada 

 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je Valná hromada. Valná hromada ČMSHb je tvořena 

49 delegáty. Delegáti na valnou hromadu ČMSHb jsou voleni na valných 

hromadách pobočných spolků ČMSHb. Přesný klíč rozdělení počtu delegátů za 

jednotlivé regiony stanovuje Předsednictvo ČMSHb s ohledem na stav členské 

základy v jednotlivých regionech k 31. 12. roku předcházejícího termínu valné 

hromady. 

2. Řádnou valnou hromadu svolává Předsednictvo ČMSHb nejméně jednou ročně. 

Předsednictvo ČMSHb je povinno zveřejnit termín, místo a navržený program 

jednání valné hromady nejpozději 10 dnů před jejím konáním na webu ČMSHb a 

doručit v písemné formě (elektronicky) všem pobočným spolkům, které zajistí 

distribuci jednotlivým delegátům valné hromady za příslušný region. 

3. Mimořádnou valnou hromadu svolá Předsednictvo ČMSHb v případě: 

(a) pokud to samo považuje za nutné,  

(b) požádá-li o to písemně nadpoloviční většina pobočných spolků, a to vždy 

s konkrétním návrhem programu jednání valné hromady, 

(c) požádá-li o to písemně minimálně 1/3 všech klubů, a to vždy s konkrétním 

návrhem programu jednání valné hromady. 

4. Mimořádnou valnou hromadu je Předsednictvo ČMSHb povinno svolat do dvou 

měsíců od doručení podnětu. 

5. Valná hromada ČMSHb je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 

delegátů. Limit pro pozdní příchod delegátů je 30 minut. Po tomto časovém limitu, 

i když není přítomna nadpoloviční většina delegátů, je Valná hromada ČMSHb 

usnášeníschopná v případě, je-li přítomno minimálně 20 delegátů. K zajištění 

průběhu jednání si Valná hromada ČMSHb schvaluje jednací řád. 
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6. Každý delegát má na valné hromadě jeden hlas. Mandát delegáta valné hromady 

je nezastupitelný. Valné hromady se dále zúčastňují předsedové komisí ČMSHb a 

pozvaní hosté.  

7. Valnou hromadu řídí předseda ČMSHb nebo místopředseda, popřípadě pověřený 

člen Předsednictva ČMSHb. Valná hromada se řídí jednacím a volebním řádem, 

jehož návrh zpracuje Předsednictvo ČMSHb a doručí delegátům valné hromady 

před jejím zahájením. 

8. Valná hromada ČMSHb je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které 

souvisejí s posláním ČMSHb, jeho majetkem a hospodařením i výkonem jeho 

poslání pro sdružené subjekty. 

9. Valná hromada ČMSHb přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy na základě 

schválení nadpoloviční většiny přítomných delegátů, a to především v těchto 

zásadních bodech: 

(a) vznik, zánik, rozdělení či sloučení ČMSHb, 

(b) rozhodování o členství ČMSHb v národních i mezinárodních tělovýchovných a 

jiných organizacích, 

(c) schvaluje Stanovy ČMSHb, jejich změny či dodatky, 

(d) projednává a schvaluje zprávu o stavu rozvoje hokejbalu v ČR a o činnosti 

Předsednictva ČMSHb za období od poslední valné hromady, 

(e) volí a odvolává členy Předsednictva ČMSHb, stejně tak i členy Kontrolní 

komise, 

(f) schvaluje rozpočet ČMSHb na další období, 

(g) projednává a bere na vědomí zprávu o hospodaření a zprávy o činnosti dalších 

orgánů ČMSHb, 

(h) schvaluje svůj jednací a volební řád, 

(i) schvaluje organizační a jednací řád Předsednictva ČMSHb, 

(j) rozhoduje o vstupu i vystoupení z obchodních společností, případně jejich 

zřízení či zániku. 

(k) rozhoduje o vzniku, změně a zániku pobočného spolku 

10. Funkční období orgánů ČMSHb volených valnou hromadou ČMSHb je čtyřleté, 

pokud Valná hromada ČMSHb před jejich volbou nerozhodne jinak. V případě 

doplňovací volby některého člena v průběhu volebního období se doplňovací volba 

provádí jen do konce tohoto volebního období. V případě, že po uplynutí volebního 

období nezvolí Valná hromada ČMSHb nový orgán, plní končící orgán dále svoji 

funkci do doby, než dojde ke zvolení nového orgánu. 

 

Článek 8 

Předseda ČMSHb 

 

1. Předseda Spolku je jeho statutárním orgánem, jedná jeho jménem a činí právní 

úkony. Tuto pravomoc může na základě písemného zmocnění delegovat na 

generálního sekretáře nebo jiného člena Předsednictva ČMSHb. 

2. Předseda Spolku je zvolen na prvním zasedání Předsednictva ČMSHb v pří-

slušném volebním období. 
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Článek 9 

Předsednictvo ČMSHb 

 

1. Předsednictvo ČMSHb je výkonným a řídícím orgánem a v období mezi valnými 

hromadami vykonává usnesení valné hromady ČMSHb, zajišťuje činnost a provoz 

ČMSHb, výkon jeho pravomocí a působnosti, které jsou jeho posláním.  

2. Předsednictvo ČMSHb se řídí svým organizačním a jednacím řádem schváleným 

valnou hromadou. Organizační řád upravuje činnost Předsednictva ČMSHb a jeho 

členů, upravuje rozdělení funkcí. Jednací řád upravuje způsob schvalování 

projednávaných bodů, návrhů a směrnic ČMSHb. 

3. Předsednictvo ČMSHb má maximálně jedenáct a minimálně sedm členů. Přesný 

počet členů Předsednictva ČMSHb pro příslušné volební období schvaluje na návrh 

Předsednictva ČMSHb volební Valná hromada. Počet členů Předsednictva ČMSHb 

musí být lichý. Způsob nominace kandidátů a provádění voleb stanovuje volební 

řád. 

4. Zvolení členové Předsednictva ČMSHb na svém prvním zasedání zvolí ze svého 

středu předsedu a nejvýše dva místopředsedy. Každý člen Předsednictva ČMSHb 

je zpravidla pověřen řízením odborného úseku činnosti ČMSHb.  

5. Předsednictvo ČMSHb je v období mezi valnými hromadami oprávněno provést 

dočasnou kooptaci nejvýše dvou svých členů v případě, že některý ze stávajících 

členů Předsednictva ČMSHb přestane svou funkci vykonávat. Nejbližší Valná 

hromada provede následně doplňovací volbu za odstoupivší členy.  

6. Předsednictvo ČMSHb se schází nejméně čtyřikrát ročně a je oprávněno 

rozhodovat ve všech věcech, které nejsou Stanovami vyhrazeny valné hromadě, 

nebo které si Valná hromada vyhradí svým usnesením.  

7. Předsednictvo ČMSHb však není oprávněno zasahovat do činnosti Kontrolní 

komise.  

8. Pro plnění úkolů vyplývajících z poslání ČMSHb vytváří Předsednictvo ČMSHb 

odborné komise. Předsednictvo ČMSHb schvaluje statut pro činnost těchto komisí, 

jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy. 

9. Předsednictvo ČMSHb schvaluje delegáty a jmenuje zástupce na akce pořádané 

Mezinárodní hokejbalovou federací (ISBHF), navrhuje zástupce do jejich orgánů a 

komisí včetně návrhu na jejich případné odvolání. 

 

Článek 10 

Kontrolní komise ČMSHb 

 

1. Kontrolní komise ČMSHb je nezávislým revizním a kontrolním orgánem ČMSHb.  

2. Kontrolní komise má 3 členy, které volí Valná hromada ČMSHb, vždy na dobu 4 

let.   

3. Kontrolní komise ze svého středu volí předsedu. 

4. Kontrolní komise je v období mezi valnými hromadami ČMSHb oprávněna provést 

kooptaci nejvýše jednoho svého člena v případě, že některý ze zvolených členů 

valnou hromadou odstoupí z funkce. Nejbližší Valná hromada ČMSHb provede 

následně doplňovací volbu za odstoupivší členy. 

5. Kontrolní komise se ve své činnosti řídí Stanovami ČMSHb a svým statutem, který 

na návrh Kontrolní komise schvaluje Předsednictvo ČMSHb.  

6. Kontrolní komise je oprávněna provádět: 

(a) sledovat plnění usnesení valné hromady ČMSHb, 
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(b) sledovat dodržování Stanov ČMSHb, řádů hokejbalu a směrnic ČMSHb, 

(c) provádět kontrolu hospodaření ČMSHb, jeho orgánů a nižších organizačních 

článků, 

(d) provádět kontrolu hospodaření u členů ČMSHb při čerpání jim poskytnutých 

finančních účelových dotací od nebo prostřednictvím ČMSHb. 

(e) Kontrolní komise nezasahuje do kompetencí Předsednictva ČMSHb, je 

nezávislá a za svou činnost odpovídá valné hromadě ČMSHb.  

(f) Kontrolní komise podává zprávy a návrhy Předsednictvu ČMSHb a valné 

hromadě ČMSHb k přijetí dalších nebo nápravných opatření. 

7. Předseda Kontrolní komise nebo jím pověřený člen se může účastnit jednání 

Předsednictva ČMSHb s hlasem poradním.  

8. Kontrolní komisi pro výkon její funkce musí být poskytnuty Předsednictvem 

ČMSHb, nižšími organizačními články, pobočnými spolky i všemi členy ČMSHb 

všechny potřebné podklady a informace. 

9. Členové Kontrolní komise nemohou během svého funkčního období vykonávat 

žádné další funkce a činnosti, ve kterých by se dostali do závislého nebo 

podřízeného vztahu k orgánům, ke kterým mají kontrolní kompetence. 

 

Článek 11 

Sekretariát 

 

1. Sekretariát  ČMSHb je profesionálně odborně kvalifikovaným pracovištěm, které 

zřizuje Předsednictvo ČMSHb k realizaci svých rozhodnutí a k zabezpečování všech 

operativních a praktických potřeb ČMSHb.  

2. V čele sekretariátu je generální sekretář, kterého jmenuje a odvolává 

Předsednictvo ČMSHb. 
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IV. Organizační jednotky ČMSHb 

 

Článek 12 

Pobočné spolky ČMSHb 

 

1. Jako organizační jednotka ČMSHb mohou být v rámci ČMSHb zakládány pobočné 

spolky, které se zřizují v návaznosti na krajské uspořádání České republiky na 

územním principu. Na činnosti příslušného pobočného spolku se podílí členské 

kluby Spolku, které mají sídlo na území příslušného pobočného spolku. 

2. Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti ČMSHb. Návrh 

na zápis pobočného spolku do spolkového rejstříku podává ČMSHb. 

3. Každý pobočný spolek může v záležitostech vymezených Stanovami ČMSHb nebo 

z pověření Předsednictva ČMSHb jednat vlastním jménem. 

4. Ode dne zápisu každého pobočného spolku do spolkového rejstříku neručí ČMSHb 

za závazky a dluhy svého pobočného spolku. 

5. Způsobem a za podmínek stanovených v těchto Stanovách je ČMSHb oprávněn 

zakládat další pobočné spolky nebo tyto měnit a rušit. Zakladatelem jakéhokoli 

pobočného spolku založeného v rámci ČMSHb je vždy ČMSHb. 

6. Nový pobočný spolek ČMSHb může být založen pouze rozhodnutím Valné hromady 

Spolku, jehož součástí je i odpovídající doplnění Stanov v příloze 1. 

7. Jakýkoli existující pobočný spolek může být přeměněn nebo zrušen pouze 

rozhodnutím Valné hromady, jehož součástí je i případná odpovídající změna 

Stanov v příloze 1. 

8. Sídlo příslušného pobočného spolku musí být na území kraje na jehož území 

pobočný spolek působí. Sídlo příslušného pobočného spolku schvaluje 

Předsednictvo ČMSHb. 

9. Pobočné spolky se řídí Stanovami ČMSHb a směrnicemi ČMSHb. 

10. Pobočný spolek na příslušném území vytváří podmínky pro rozvoj hokejbalu. 

Vlastním jménem jedná pobočný spolek především v těchto případech: 

(a) v souladu s usnesením valné hromady ČMSHb zabezpečuje rozvoj hokejbalu 

na příslušném území, 

(b) organizuje na svém území soutěže, školení trenérů a rozhodčích hokejbalu, 

(c) v součinnosti s orgány krajských samospráv, státní správy a jinými 

institucemi se podílí na zabezpečování finanční podpory hokejbalu na svém 

území.    

11. Orgány pobočného spolku jsou: 

(a) Valná hromada pobočného spolku – jako orgán nejvyšší 

(b) předseda pobočného spolku – jako statutární orgán 

(c) Výkonný výbor pobočného spolku – jako orgán výkonný 

(d) Kontrolní komise pobočného spolku – jako orgán kontrolní 

12. Nejvyšším orgánem pobočného spolku je valná hromada, která se schází nejméně 

jednou ročně. Na valnou hromadu pobočného spolku vysílají delegáty subjekty 

sdružené v ČMSHb a působící na území příslušného pobočného spolku, a to podle 

klíče přijatého příslušným Výkonným výborem pobočného spolku. 

13. Na tvorbu, složení, úkoly a pravomoci Valné hromady pobočného spolku, 

Výkonného výboru pobočného spolku a Kontrolní komise pobočného spolku se 

přiměřeně použijí ustanovení těchto Stanov. 
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14. Pokud Výkonný výbor příslušného pobočného spolku nesvolá Valnou hromadu 

pobočného spolku v termínu dle odst. 12, je oprávněno k jejímu svolání 

Předsednictvo ČMSHb, a to ve lhůtě do šesti měsíců od uplynutí jednoho roku od 

poslední Valné hromady pobočného spolku.  
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V. Právní osobnost a hospodaření ČMSHb 

 

Článek 13 

Právní osobnost 

 

1. ČMSHb je právnickou osobou charakteru spolku s vlastní právní osobností, a to na 

základě zápisu do veřejného spolkového rejstříku u příslušného soudu. 

 

Článek 14 

Majetek ČMSHb 

 

1. Majetek svazu tvoří hmotný movitý i nemovitý majetek, finanční prostředky, 

pohledávky a jiná majetková práva. Svaz může svým jménem jednat a nabývat 

práv a zavazovat se, a má samostatnou majetkovou odpovědnost. 

2. Majetek vzniká z členských či jiných příspěvků, z výtěžků poskytovaných služeb a 

akcí pořádaných svazem, z hospodářské činnosti, z darů, grantů, dotací a jiných 

příjmů. 

3. Spolky sdružené ve svazu, které jsou sdruženy zároveň v jiné tělovýchovné, 

sportovní instituci, mají nárok na poskytnutí příspěvků v rámci svazu pouze v tom 

případě, nejsou-li jim obdobné prostředky poskytovány touto institucí ze stejných 

zdrojů. 

4. K plnění úkolů a podpoře hlavní činnosti může být vyvíjena vedlejší hospodářská 

činnost. 

5. Předsednictvo ČMSHb je oprávněno pozastavit nebo zrušit financování členského 

spolku, pobočného spolku nebo nižšího orgánu, který s prostředky, které mu byly 

poskytnuty ze zdrojů Spolku a které podléhají vyúčtování, nakládá v rozporu s 

jejich účelem nebo dokonce v rozporu s českým právním řádem. Obdobný postup 

je Předsednictvo ČMSHb oprávněno použít v případě, že členský spolek, pobočný 

spolek nebo nižší orgán uvedl nesprávné, nepravdivé nebo žádné informace, které 

jsou důležité pro stanovení společných kritérií pro účely přerozdělení společných 

zdrojů svazu mezi členské spolky, pobočné spolky nebo nižší orgány. 
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VI. Uplatňování práv a řešení sporů 

 

Článek 15 

Řešení sporů 

 

1. Členové ČMSHb, jeho orgány i organizační jednotky, jakož i všichni účastníci 

soutěží jsou povinni případné spory vyplývající ze Stanov, řádů a předpisů ČMSHb 

řešit prostřednictvím orgánů ČMSHb. Strany zúčastněné v těchto sporech jsou 

povinny vyčerpat k jejich urovnání všechny prostředky, které poskytují řády a 

předpisy ČMSHb dříve, než se případně obrátí na jiné instituce. Porušení tohoto 

ustanovení podléhá sankcím a může být i důvodem ke zrušení členství v ČMSHb.  

2. Orgány ČMSHb na všech stupních jsou povinny dbát toho, aby práva členů 

vyplývající ze Stanov, řádů a předpisů byla uplatňována v souladu s principy 

čestného sportovního soutěžení i pravidly morálky. Porušení Stanov, řádů a 

předpisů, jejich obcházení, jakož i neplnění povinností podle nich uložených je 

nepřípustné a podléhá sankcím 

3. Řešení sporů mezi jednotlivými organizačními složkami svazu provádí 

Předsednictvo ČMSHb.  

4. Řešení ostatních sporů provádí Valná hromada. 
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VII. Závěrečná ustanovení 

 

Článek 16 

Zánik ČMSHb 

 

1. ČMSHb zaniká rozhodnutím třípětinové většiny delegátů valné hromady. 

2. Vypořádání majetku ČMSHb projedná a rozhodne na návrh Předsednictva ČMSHb 

třípětinová většina delegátů valné hromady, která rozhodla o zániku Spolku. 

 

Článek 18 

Přechodná a závěrečné ustanovení 

 

1. Návrhy na změny Stanov ČMSHb mohou členové a orgány ČMSHb předkládat na 

sekretariát ČMSHb každoročně před konáním valné hromady, a to nejpozději do 

konce měsíce března. Navržené změny Stanov ČMSHb projednává Valná hromada 

a schvaluje nadpoloviční většinou delegátů.   

2. Ve všech případech, na které nelze přímo aplikovat Stanovy, rozhoduje 

Předsednictvo ČMSHb ve smyslu Stanov. 

3. Všichni členové ČMSHb svým přihlášením k ČMSHb dávají ČMSHb výslovný 

souhlas s užitím osobních údajů, a to zejména za účelem jejich shromažďování, 

vedení či zpracování jiným způsobem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Osobní 

údaje budou použity výhradně v rámci vztahů vyplývajících z účasti ČMSHb a za 

účelem naplnění cílů ČMSHb stanovených v těchto Stanovách či vnitřních 

předpisech ČMSHb. Členské kluby sdružené v ČMSHb svým přihlášením k ČMSHb 

souhlasí s členstvím v příslušném pobočném spolku ČMSHb. Rozhodujícím pro 

zařazení členského klubu do příslušného pobočného spolku ČMSHb je místo sídla 

členského klubu. 

4. V případě, že jakékoliv ujednání těchto Stanov bude shledáno neplatným, či 

nevyhnutelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních 

ustanovení těchto Stanov. 

5. Valná hromada ČMSHb zmocňuje Předsednictvo ČMSHb provést ve své 

kompetenci administrativní formální úpravy Stanov, které nesmějí měnit jejich 

věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu 

může Předsednictvo ČMSHb odstraňovat všechny vady Stanov k dosažení jejich 

souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku. 

6. Tyto Stanovy byly schváleny valnou hromadou ČMSHb dne 12. 06. 2015. 

7. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení. Stejným dnem pozbývají platnosti 

Stanovy ČMSHb schválené dne 11. 06. 2011. 
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Příloha 1 

Seznam pobočných spolků Českomoravského svazu hokejbalu 

 

(1) Regionální svaz hokejbalu pro Prahu a Středočeský kraj,  

IČ: 227 69 081, spisová značka L 51636 vedená u Městského soudu v Praze 

(2) Regionální svaz hokejbalu pro Plzeňský a Karlovarský kraj,  

IČ: 227 69 153, spisová značka L 51637 vedená u Městského soudu v Praze 

(3) Regionální svaz hokejbalu pro Jihočeský kraj,  

IČ: 227 69 145, spisová značka L 51638 vedená u Městského soudu v Praze 

(4) Regionální svaz hokejbalu pro Ústecký a Liberecký kraj,  

IČ: 227 69 137, spisová značka L 51639 vedená u Městského soudu v Praze 

(5) Regionální svaz hokejbalu pro Pardubický a Královehradecký kraj,  

IČ: 227 69 111, spisová značka L 51641 vedená u Městského soudu v Praze 

(6) Regionální svaz hokejbalu pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj,  

IČ: 227 69 129, spisová značka L 51640 vedená u Městského soudu v Praze 

(7) Regionální svaz hokejbalu pro Vysočinu a Jihomoravský kraj, 

IČ: 227 69 099, spisová značka L 51642 vedená u Městského soudu v Praze 


