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STANOVY  

  
Česká asociace rybníkového hokeje (dále jen „ČARH“)  

  
  

Článek I.  
Název, sídlo, postavení Spolku  

  
1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s 

ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Je 
organizátorem a představitelem rybníkového hokeje v České republice (dále jen „ČR“). 

2. Spolek působí v českém jazyce pod názvem: Česká asociace rybníkového hokeje, z.s., v 
anglickém jazyce pak pod názvem: Czech pond hockey association. 

3. ČARH je samostatnou, nepolitickou organizací. Svou činnost vyvíjí na základě a v rámci ústavy 
ČR a platných zákonů. Spolek dodržuje přísnou politickou, rasovou a náboženskou neutralitu.  

4. ČARH se může dále sdružovat a vstupovat za vzájemně výhodných podmínek do smluvních 
vztahů s jinými organizacemi. Rozhodovat o vstupu do takovýchto organizací nebo výstupu 
z nich přísluší členské schůzi  

5. Změna názvu nebo sídla je možná pouze usnesením členské schůze.  
6. Sídlem Spolku je Praha. 

 
 

Článek II.  
Účel Spolku  

  
1. Účelem ČARH je organizovat, řídit a propagovat rybníkový hokej a hokej v ČR s cílem 

soustavného rozvoje, propagace a přípravy kvalitní reprezentace.  
2. Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek tyto hlavní úkoly:  

 
a. organizuje, řídí, koordinuje a metodicky usměrňuje dle platných stanov a usnesení 

členské schůze sportovní činnost v rybníkovém hokeji a na území ČR,  
b. zabezpečuje rozvoj rybníkového hokeje a jejich reprezentaci, 
c. zastupuje zájmy českého rybníkového hokeje a svých členů v jednání se státními 

orgány a jinými organizacemi,  
d. organizuje a řídí soutěže a turnaje v rybníkovém hokeji na území ČR,  
e. podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své 

činnosti, reprezentace ČR a přípravy na ni a k částečnému zajištění prostředků na 
činnost pro členy,  

f. vydává předpisy a řády s celostátní působností, jimiž jsou především soutěžní, 
registrační řád a další,  

g. řídí činnost všech reprezentačních družstev,  
Článek III.  
Členství  

  
1. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby a právnické osoby. O přijetí člena rozhoduje 

Statutární orgán Spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím 
Statutárního orgánu Spolku o přijetí člena.  

2. Každý člen spolku se po vzniku členství stane součástí Seznamu členů. Zápisy a výmazy 
týkajících se členství osob ve spolku neprodleně provádí statutární orgán. Seznam členů bude 
zpřístupněn v sídle spolku.  
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Článek IV.  

Druhy členství   
  

1. Členství může být pouze základní. 
2. Se základním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami 

a právními předpisy.  
  

Článek V.  
Práva a povinnosti členů Spolku  

  
1. Základní členové mají zejména právo:  

 
a. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,  
b. volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti,  
c. hlasovat na Členské schůzi Spolku,  
d. účastnit se soutěží pořádaných Spolkem,  
e. navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,  
f. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,  
g. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.  

 
2. Povinnosti členů Spolku jsou zejména:  

 
a. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,  
b. naplňovat zejména hlavní účel Spolku 
c. hájit zájmy spolku 
d. nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku 
e. řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem, 

případně příslušnou mezinárodní organizací, jejíž součástí je Spolek,  
f. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a 

usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku.  
   

Článek VI. 
Zánik členství  

  

1. Členství v ČARH zaniká:  
 

a) vystoupením,  

b) vyloučením člena rozhodnutím členské schůze ČSRH pro hrubé nebo opakované porušení 
členských povinností;  

c) zánikem člena – právnické osoby,  
d) úmrtím člena – fyzické osoby.  

  
 
 
 

Článek VII.  
Vyloučení člena ze Spolku  
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1. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. V. odst. 1 písm. A) těchto stanov okamžikem 
rozhodnutí Statutárního orgánu Spolku o jeho vyloučení.  

 
  

Článek VIII.  
Vystoupení člena ze Spolku  

  
1. Člen Spolku může vystoupit ze Spolku v případě, že tento svůj záměr oznámí Statutárnímu 

orgánu Spolku.   
2. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení Statutárnímu orgánu Spolku.  

   
Článek IX.  

Orgány Spolku 
  

1. Orgány Spolku jsou:  
 

a. Statutární orgán,  
b. Členská schůze,  

  
  

Článek X. 
Statutární orgán 

  
1. Statutární orgán Spolku je individuální, a to prezident. Prezidenta volí a odvolává členská 

schůze. Funkční období prezidenta je pětileté. 
  

Článek XI.  
Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří jí všichni členové Spolku. Členská schůze 
ČARH má v rámci působnosti ČSRH pravomoc volební, normotvornou, rozhodovací a 
kontrolní.  
Do působnosti nejvyššího orgánů Spolku zpravidla náleží:  
 

a) určit hlavní zaměření činnosti Spolku,   
b) rozhodovat o změně Stanov,   
c) schválit koncepci a výsledek hospodaření Spolku,   
d) hodnotit činnost dalších orgánů Spolku,  
e) rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.   

  
2. Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán nejméně jedenkrát do roka. Statutární 

orgán svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů Spolku. Nesvolá-li 
statutární orgán Spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může 
ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám.  

3. Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě třiceti dnů před jeho konáním. 
Z pozvánky musí být patrné místo, čas a pořad zasedání.   

4. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů Spolku. Usnesení přijímá většinou 
hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.  
 

5. Jednání zahajuje a řídí obvykle prezident Spolku. Ten před zahájením ověří, zda je členská 
schůze schopná se usnášet. Prezident vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se 
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členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. Zápis z členské schůze podepisuje 
prezident a dva ověřovatelé a elektronicky se zasílá všem členům Spolku.  

6. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. 
Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí Spolek členům, 
kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.    
 
 

Článek XII. 
Majetek ČARH a zdroje příjmů 

1. Majetek ČSLH tvoří hmotný majetek, pohledávky, majetková práva a smluvně vázaný  
duševní a fyzický potenciál.  
2. Zdrojem příjmů ČSLH jsou:  

 
a. příjmy z činnosti reprezentačních družstev ČR doma a v zahraničí,  
b. příjmy ze získaných státních dotací, příp. dotací od jiných organizací a ústředních 

zdrojů,  
c. příjmy z hospodářských aktivit ČSRH,  
d. příjmy z poplatků a postihů,  
e. příjmy z reklamních a sponzorských smluv,  
f. dary,  
g. úvěry poskytnuté bankou,  
h. úroky z uloženého kapitálu a termínovaných vkladů,  
i. výnosy z podílnictví v jiných organizacích,  
j. jiné příjmy.  

 
Článek XIII.  

Závěrečná ustanoveni  
 
1. Jménem Spolku jedná prezident nebo osoby na základě zmocnění, poskytnuté statutárním 

orgánem. 
 

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení 
těchto Stanov. 
 

3. Tyto stanovy Spolku byly schváleny ustavující schůzi v Praze dne 29.05.2018 
 

  
 
 

 


