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STANOVY
zájmového sdružení právnických osob
„Asociace profesionálních klubů ledního hokeje“
se sídlem v Praze

I.
Název a sídlo Asociace
1.

Název: Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (dále jen jako
„Asociace“).

2.

Sídlo: Českomoravská 2420/15, PSČ: 190 00, Praha 9.

3.

Asociace je právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou.

II.
Členové Asociace
1.

HC Sparta Praha a.s., IČ: 618 60 875, se sídlem Za elektrárnou 419,
Praha 7, PSČ: 170 00

2.

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s., IČ: 601 12 476, se sídlem Sukova
třída 1735, Pardubice - Zelené Předměstí, PSČ: 530 02

3.

Bílí Tygři Liberec, s.r.o., IČ: 613 27 336, se sídlem Jeronýmova 494/20,
Liberec 7, PSČ: 460 07

4.

Mountfield HK, a.s., IČ: 019 16 441, se sídlem Komenského 1214/2,
Hradec Králové, PSČ: 500 03

5.

PSG Zlín, s.r.o., IČ: 255 66 016, se sídlem Březnická 4068, Zlín, PSČ: 760
01

6.

Piráti Chomutov a.s., IČ: 254 04 695, se sídlem Mostecká 5773, Chomutov,
PSČ: 430 01

7.

KOMETA GROUP, a.s., IČ: 262 96 195, se sídlem Křídlovická 911/34,
Brno, Staré Brno, PSČ: 603 00

8.

HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČ: 258 41 599, se sídlem
Lesní 60, Třinec, Staré Město, PSČ: 739 61
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9.

HC Energie Karlovy Vary s.r.o., IČ: 024 66 996, se sídlem Západní
1812/73, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

10. HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL a.s., IČ: 268 61 836, se
sídlem Ruská 3077/135, Ostrava, Zábřeh, PSČ: 700 30
11. HC VERVA Litvínov, a.s., IČ: 640 48 098, se sídlem S. K. Neumanna
1598, Litvínov – zimní stadion, PSČ: 436 01
12. HC PLZEŇ 1929 s.r.o., IČ: 648 32 261, se sídlem Štefánikovo náměstí 1,
Plzeň, PSČ: 301 00
13. BK Mladá Boleslav a.s., IČ: 267 47 618, se sídlem Na Vinici 31, Mladá
Boleslav, PSČ: 293 01
14. HC Olomouc s.r.o., IČ: 258 49 123, se sídlem Hynaisova 9a, Olomouc,
PSČ: 772 00

III.
Účel Asociace
1.

Účelem Asociace je správa záležitostí týkajících se extraligy ledního hokeje
v České republice (dále jen jako „ELH“) a zastupování jejích účastníků
navenek, zejména ve věcech legislativních, finančních, sportovnětechnických a mediálních.

2.

Účelem Asociace je dále zejména:
a) rozvoj a podpora vrcholového hokeje v České republice,
b) výchova a podpora talentované mládeže pro účely ELH a pro účely
reprezentačních mládežnických mužstev.

IV.
Kárný řád Asociace
1.

Kárný řád Asociace upravuje zejména kárná provinění členů Asociace
způsobená jednak porušením řádů, směrnic a dalších předpisů Asociace a
obecně závazných právních předpisů a jednak nerespektováním rozhodnutí
orgánů Asociace, druhy kárných trestů, kárné orgány a kárné řízení. Kárný
řád Asociace schvaluje a mění valná hromada Asociace.
V.
Členství v Asociaci
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1.

Členy Asociace jsou všichni účastníci ELH. Účastníky ELH mohou být
pouze právnické osoby. Asociace je založena na zásadě povinného členství
těchto účastníků.

2.

Účast v Asociaci vzniká u zakládajících členů schválením založení sdružení
na ustavující členské schůzi. Účastník, který jednak v souladu s příslušnými
předpisy Českého svazu ledního hokeje získá právo účasti v ELH a jednak
podá přihlášku do ELH, se stává členem Asociace okamžikem rozhodnutí
valné hromady Asociace o přijetí takového účastníka za člena Asociace.

3.

Členství v Asociaci zaniká zánikem účasti člena v ELH sestupem do nižší
soutěže nebo vystoupením z ELH nebo vyloučením z účasti v ELH nebo
odebráním licence k účasti v ELH (dále jen jako „Licence”) dle Licenčního
řádu pro účast v Extralize ledního hokeje (dále jen jako „Licenční řád
ELH”), nebo vyloučením člena z Asociace.

4.

Člen nemá právo převést své členství v Asociaci na jiného.

VI.
Základní povinnosti členů Asociace
Každý člen Asociace je zejména povinen:
a) dodržovat Stanovy Asociace, Organizační řád Asociace, Kárný řád
Asociace a další řády, směrnice a předpisy Asociace,
b) plnit veškeré povinnosti uložené rozhodnutími orgánů Asociace,
c) dodržovat předpisy Českého svazu ledního hokeje (zejména Soutěžní a
disciplinární řád, Přestupní řád pro kluby extraligy a 1. ligy, Licenční řád
ELH, Herní řád ELH, Disciplinární řád extraligy ledního hokeje).

VII.
Orgány Asociace
A. Valná hromada
1.

Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada (dále jen jako „VH“).
Jejími členy jsou všichni členové Asociace.

2.

VH rozhoduje o všech podstatných věcech Asociace. Do působnosti VH
náleží
a) schvalování Stanov Asociace a jejich změn,
b) schvalování Organizačního řádu Asociace a jeho změn,
c) schvalování Kárného řádu Asociace a Odvolacího řádu Asociace a
jejich změn,
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d) volba a odvolání členů představenstva Asociace, včetně prezidenta a
viceprezidenta,
e) volba a odvolání sekretáře,
f) volba a odvolání členů jednotlivých komisí Asociace,
g) volba a odvolání členů kárné komise, včetně předsedy kárné komise,
h) volba a odvolání předsedy odvolací komise dle Odvolacího řádu
Asociace,
i) přijímání nových členů Asociace,
j) schvalování rozpočtu Asociace na návrh představenstva,
k) schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát,
l) rozhodnutí o zrušení Asociace s likvidací a jmenování a odvolání
likvidátora,
m) rozhodnutí o sloučení, splynutí nebo rozdělení Asociace, nebo o změně
právní formy Asociace,
n) rozhodnutí o vyloučení člena z Asociace, a to s výjimkou případů, kdy
dle předpisů Asociace rozhoduje o vyloučení člena z Asociace jiný
orgán Asociace,
o) přijímání stanovisek Asociace vyžádaných Českým svazem ledního
hokeje (jedná se o stanoviska dle smlouvy uzavřené mezi Asociací a
Českým svazem ledního hokeje),
p) přijímání podnětů Asociace následně předkládaných Českému svazu
ledního hokeje (jedná se o podněty dle smlouvy uzavřené mezi Asociací
a Českým svazem ledního hokeje),
q) rozhodování o všech dalších věcech Asociace, pokud tyto Stanovy nebo
jiný předpis Asociace nesvěřují rozhodování o nich do působnosti jiných
orgánů Asociace.
3.

Člen Asociace se zúčastňuje VH osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí
být udělena písemně.

4.

VH je schopná usnášení, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů
Asociace. Každý člen Asociace má jeden hlas. Hlasování je veřejné.

5.

VH rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných členů,
nevyžadují-li tyto Stanovy nebo jiný předpis Asociace vyšší počet hlasů.
K rozhodnutím podle odstavce A./2. písm. d), o) a q) tohoto článku je vždy
zapotřebí souhlasu alespoň prosté většiny hlasů všech členů.
K rozhodnutím podle odstavce A./2. písm. a), b), c), i), l), m) a n) tohoto
článku, k přijetí podnětu Asociace (viz odst. A./2. písm. p) tohoto článku),
jež se týká obsahu předpisů Českého svazu ledního hokeje (např. jejich
změna, doplnění atd.), je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové
většiny hlasů všech členů.

6.

VH svolává představenstvo nejméně třikrát za rok. Termín, místo a
program VH se oznámí členům Asociace nejméně 14 dnů přede dnem jejího
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konání, a to písemnou pozvánkou v této lhůtě zaslanou všem členům
Asociace elektronickou poštou na e-mailové adresy, které jednotliví členové
za tímto účelem písemně sdělí představenstvu. Záležitosti neuvedené
v pozvánce lze projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech
členů Asociace.
7.

Mimořádná VH se koná na písemnou žádost nejméně třetiny všech členů
Asociace doručenou prezidentovi a obsahující navrhované záležitosti
k projednání, nebo rozhodne-li o tom představenstvo, nebo požádá-li
Český svaz ledního hokeje Asociaci o přijetí stanoviska Asociace (viz odst.
A./2. písm. o) tohoto článku). Představenstvo svolá mimořádnou VH tak,
aby se konala nejpozději do 14 dnů od splnění některé z podmínek pro její
konání uvedených v předchozí větě, a to písemnou pozvánkou obsahující
náležitosti uvedené v odstavci A./6. tohoto článku zaslanou všem členům
Asociace nejméně 7 dnů přede dnem konání mimořádné VH elektronickou
poštou na e-mailové adresy uvedené v odstavci A./6. tohoto článku.

8.

VH řídí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Sčítání hlasů
provádí předsedající VH.

9.

Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu z jednání VH. Zápis
podepisuje předsedající VH a jím určený zapisovatel. Zápis o VH musí být
zaslán všem členům Asociace způsobem stanoveným v odstavci A./6. tohoto
článku pro zasílání pozvánek na VH, a to do 7 dnů ode dne konání VH.
Zápis o VH musí obsahovat:
a) název a sídlo Asociace,
b) místo a dobu konání VH,
c) jméno předsedajícího VH a zapisovatele,
d) popis projednání jednotlivých bodů programu VH,
e) rozhodnutí VH s uvedením výsledku hlasování.

10. Rozhodování per rollam
VH může rozhodovat i mimo VH (tj. per rollam). Prezident nebo jiný
pověřený člen představenstva zašle návrh rozhodnutí všem členům
Asociace elektronickou poštou na emailové adresy uvedené v odstavci A./6.
tohoto článku.
Návrh rozhodnutí obsahuje také:
a) lhůtu pro doručení vyjádření člena Asociace, která však nesmí být
kratší než 3 pracovní dny; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení
návrhu rozhodnutí členovi Asociace,
b) podklady potřebné pro jeho přijetí.
Souhlas či nesouhlas s návrhem rozhodnutí zasílají členové Asociace na tu
emailovou adresu, ze které jim návrh rozhodnutí přišel.
Nedoručí-li člen Asociace ve lhůtě uvedené výše pod písm. a) souhlas s
návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.
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Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů Asociace.
Rozhodnutí přijímané per rollam včetně dne jeho přijetí oznámí sekretář
všem členům Asociace elektronickou poštou na emailové adresy uvedené v
odstavci A./6. tohoto článku, a to bez zbytečného odkladu ode dne jeho
přijetí.
Rozhodování per rollam je vyloučeno v případech, kdy tyto Stanovy nebo
jiný předpis Asociace vyžadují k přijetí rozhodnutí souhlas alespoň
dvoutřetinové většiny hlasů všech členů.
Informace o rozhodování per rollam musejí být obsaženy v zápisu z
nejbližšího zasedání VH.
B. Představenstvo
1.

Představenstvo je statutárním orgánem Asociace. Řídí činnost Asociace a
jedná za Asociaci. Za představenstvo jednají navenek za Asociaci vždy dva
členové představenstva společně, přičemž jeden z nich musí být prezident
nebo viceprezident.

2.

Představenstvo zabezpečuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví
Asociace a informuje členy Asociace o záležitostech Asociace. Předkládá
VH ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu
ztráty.

3.

Představenstvo svolává řádné a mimořádné VH ve lhůtách a způsobem
uvedeným v odstavcích A./6. a A./7. tohoto článku. Mezi zasedáními
řádných VH je představenstvo oprávněno činit neodkladná rozhodnutí a
opatření, která jsou jinak svěřena VH. Taková rozhodnutí je povinno
předložit nejbližší VH ke schválení. Jestliže je VH neschválí, pozbývají
platnosti.

4.

Členy představenstva volí a odvolává VH. Funkční období jednotlivých
členů představenstva je čtyři roky.

5.

Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak
skončí jeho funkční období, musí VH do tří měsíců zvolit nového člena
představenstva. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena
představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho
funkčního období.

6.

Představenstvo má pět členů. Členy představenstva jsou prezident,
viceprezident a tři členové představenstva. Činnost představenstva a jeho
zasedání řídí prezident a v době jeho nepřítomnosti viceprezident.

7.

Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen
představenstva má jeden hlas.
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8.

Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými VH, pokud jsou
v souladu s právními předpisy a těmito Stanovami. Členové představenstva
jsou z výkonu své funkce odpovědni VH. Členové představenstva jsou
povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení
třetím osobám by mohlo Asociaci nebo jejím jednotlivým členům způsobit
újmu.

9.

O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují
zápisy podepsané prezidentem (v době jeho nepřítomnosti viceprezidentem)
a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě
uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením
představenstva nebo se zdrželi hlasování.

C. Prezident a viceprezident
1.

Prezident řídí činnost představenstva a jeho zasedání. V době jeho
nepřítomnosti (nemoc, pobyt v cizině apod.) vykonává jeho funkce
viceprezident.

2.

Funkční období prezidenta a viceprezidenta je čtyři roky.

D. Sekretář
1.

Sekretáře volí a odvolává VH.

2.

Sekretář je výkonným a organizačním orgánem Asociace. Připravuje
podklady pro jednání VH a představenstva a zodpovídá za plnění usnesení
VH a představenstva. Sekretáři přísluší správa všech běžných záležitostí
Asociace.

3.

Sekretář je z výkonu své funkce odpovědný představenstvu. Je povinen se
zúčastňovat každého zasedání VH, představenstva a komisí.

4.

Sekretář je povinen činit vše potřebné ke zdárnému chodu Asociace.

5.

Na sekretáře se vztahuje zákaz konkurenčního jednání, který spočívá v tom,
že sekretář nesmí být členem ani společníkem, či funkcionářem žádného
klubu, oddílu, sdružení, či jiné právnické osoby, která provozuje činnost
totožnou nebo obdobnou činnosti Asociace a jejích členů.

E. Komise
1.

Asociace může zřídit zejména tyto komise:
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a) Komisi pro média, marketing, pro právní a hospodářskou oblast,
b) Sportovní komisi.
2.

O složení, délce funkčního období členů, předmětu činnosti, jakož i o všech
dalších záležitostech týkajících se jednotlivých komisí rozhoduje VH.

F. Kárná komise a odvolací komise
1.

Kárná komise je kárným orgánem Asociace. Kárná komise koná kárné
řízení dle Kárného řádu Asociace. Na kárnou komisi se nepoužijí
ustanovení oddílu E. tohoto článku.

2.

Kárná komise má pět členů.

3.

Předseda kárné komise řídí činnost kárné komise a její zasedání. Kárná
komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen kárné
komise má jeden hlas.

4.

Funkční období členů kárné komise je čtyři roky. Členy kárné komise
(včetně předsedy) volí a odvolává VH.

5.

Odvolací komise je kárným orgánem Asociace, která rozhoduje
v odvolacím řízení o odvoláních podaných proti rozhodnutím kárné komise
učiněným v rámci kárného řízení. Na odvolací komisi se nepoužijí
ustanovení oddílu E. tohoto článku.

6.

Odvolací komise je patnáctičlenná (jeden člen = předseda a 14 členů).
Každý člen Asociace jmenuje a odvolává jednoho člena odvolací komise;
předsedu odvolací komise volí a odvolává VH. Funkční období členů
odvolací komise je čtyřleté. Předseda odvolací komise může být zvolen
opětovně. Ostatní členové odvolací komise mohou být jmenováni opětovně.

7.

Členem odvolací komise nesmí být člen kárné komise a sekretář. Předseda
odvolací komise nesmí být dále členem ani společníkem či funkcionářem
člena Asociace či jiné právnické osoby, která provozuje činnost totožnou
nebo obdobnou činnosti Asociace a/nebo jejích členů. Odvolací komise
rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

8.

Každý člen odvolací komise (včetně předsedy) má jeden hlas.
VIII.
Jednání a podepisování za Asociaci

1.

Statutárním orgánem Asociace je představenstvo. Za představenstvo jednají
navenek za Asociaci vždy dva členové představenstva společně, přičemž
jeden z nich musí být prezident nebo viceprezident.
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2.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu Asociace
připojí svůj podpis dva členové představenstva, přičemž jeden z nich musí
být prezident nebo viceprezident.

IX.
Další práva a povinnosti členů
1.

Členové Asociace jsou, kromě oprávnění vyplývajících z jiných ustanovení
těchto Stanov nebo jiných předpisů Asociace, zejména oprávněni:
a) podílet se na rozhodování o všech otázkách Asociace hlasováním na
VH, podávat návrhy pro jednání VH,
b) nahlížet do účetních knih a písemností Asociace a seznamovat se
s výsledky hospodaření Asociace.

2.

Členové Asociace jsou, kromě povinností vyplývajících z jiných ustanovení
těchto Stanov nebo jiných předpisů Asociace, zejména povinni:
a) účastnit se každé VH,
b) vytvářet předpoklady pro řádné konání VH, která má proběhnout
v místě sídla jednotlivých členů,
c) platit členské příspěvky za podmínek a ve lhůtách dle rozhodnutí VH,
d) vynaložit potřebné úsilí, znalosti, dovednosti a zkušenosti ve prospěch
činnosti Asociace,
e) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděli
v rámci činnosti Asociace a které s ohledem na její zájmy jsou důvěrné,
jakož i o všech skutečnostech, které by mohly být v hospodářské soutěži
použity v neprospěch Asociace třetími osobami,
f) zdržet se takového jednání, které je způsobilé způsobit Asociaci újmu
a/nebo poškodit či ohrozit její dobrou pověst.

X.
Vyloučení člena z Asociace
1.

Vyloučení člena z Asociace je možné v případě, že je k tomu shledán pádný
důvod. Pádný důvod nastane především, když:
a) člen ztratí svou právní způsobilost,
b) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku člena nebo byl zamítnut insolvenční
návrh pro nedostatek majetku člena,
c) člen ukončením své činnosti přeruší soutěž během rozehraného ročníku,
d) člen neobdrží Licenci dle Licenčního řádu ELH,
e) člen odmítá nebo se vyhýbá kontrolnímu řízení podle Licenčního řádu
ELH, nebo
f) se člen dopustí kárného provinění dle Kárného řádu Asociace.
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2.

O vyloučení člena z Asociace rozhoduje VH, s výjimkou případů, kdy dle
předpisů Asociace rozhoduje o vyloučení člena z Asociace jiný orgán
Asociace.

XI.
Majetkové poměry Asociace
1.

Obchodní rok Asociace trvá od 1. května kalendářního roku do 30. dubna
kalendářního roku následujícího. První obchodní rok trvá od zápisu
Asociace do registru sdružení do 30. 4. 1995. Při výpočtu čistého zisku se
vychází z obecně závazných právních předpisů. Roční účetní závěrka
schválená VH je podkladem pro rozhodnutí VH o rozdělení zisku nebo
úhradě ztráty.

2.

Zdrojem příjmů Asociace jsou zejména:
a) členské příspěvky členů,
b) dary, dotace a jiné příspěvky,
c) pokuty,
d) příjmy z reklamních smluv.

3.

Asociace používá příjmy k zabezpečení vlastních úkolů a vlastní činnosti
v souladu s těmito Stanovami.

4.

Případný zisk Asociace bude použit na případné ztráty z minulých let, na
vytvoření rezervního fondu a případně může být rozdělen mezi členy podle
rozhodnutí VH.

5.

Za své závazky odpovídá Asociace celým svým majetkem. Její členové za
závazky Asociace neručí.

6.

Případné ztráty Asociace vyrovnají členové dodatečně stanovenými
příspěvky, pokud o tom rozhodne VH.

XII.
Zrušení a zánik Asociace
1.

Asociace zaniká ke dni výmazu z registrace (spolkového rejstříku).

2.

Zániku Asociace předchází její zrušení. Asociace se zrušuje těmito způsoby:
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a) rozhodnutím VH o zrušení Asociace, a to ke dni uvedenému v tomto
rozhodnutí, nebo ke dni přijetí tohoto rozhodnutí,
b) rozhodnutím orgánu veřejné moci, a
c) z dalších důvodů stanovených zákonem.
3.

V případě zrušení Asociace se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění
nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. Případný likvidační
zůstatek se rozdělí rovnoměrně mezi členy Asociace, kteří byli členy
Asociace ke dni zrušení Asociace.

XIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Asociace se zakládá na dobu neurčitou.

2.

Asociace vznikne dnem jejího zápisu do registru sdružení.

3.

Pokud tyto Stanovy nestanoví jinak, použijí se pro vztahy mezi členy
navzájem, mezi členy a Asociací a pro poměry Asociace ustanovení
občanského zákoníku.

4.

Stanovy a jejich změny nabývají účinnosti dnem přijetí VH, pokud
z rozhodnutí VH nebo ze zákona nevyplývá, že Stanovy nebo jejich část
nabývají účinnosti později.

5.

Toto znění Stanov bylo schváleno VH dne 18. května 2015.

Za správnost vyhotovení:

……………………………
Ing. Aleš Pavlík
prezident Asociace

……………………………
Ctibor Jech
člen představenstva Asociace

