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S T A N O V Y 
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 
„Asociace“). 
 

2. Sídlo: Praha. 
 

3. Asociace je právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou. 
 

 
II. 

Předmět činnosti a účel Asociace 

 

1. Hlavním předmětem činnosti a účelem Asociace je zejména: 
 
a) organizace, řízení, rozvoj a zabezpečení extraligy ledního hokeje, tj. 

nejvyšší soutěže seniorů v ledním hokeji na území České republiky 
(dále jen „ELH“), 

b) zastupování členů Asociace navenek v záležitostech týkajících se nebo 
souvisejících se ELH, zejména ve věcech legislativních, finančních, 
sportovně-technických a mediálních, hájení a prosazování jejich 
zájmů, 

c) podpora výchovy a rozvoje mládeže pro účely ELH,  
d) využívání a zhodnocování marketingových práv týkajících se nebo 

souvisejících s ELH (zejména mediální práva, reklamní práva, práva k 
názvům, osobnostní práva) a zabezpečování reklamních a 
propagačních služeb pro ELH s cílem zvýšení hodnoty ELH, a to v 
souladu se smluvními vztahy Asociace se svými členy, Českým svazem 
ledního hokeje z.s., IČO: 005 36 440 (dále jen „ČSLH“), 
marketingovým partnerem/marketingovými partnery ELH, případně 
dalšími osobami,  

e) spolupráce s ČSLH, a to zejména, nikoli však výlučně, v souvislosti s 
organizováním, řízením a zabezpečováním ELH, 
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f) vedení jednání s právnickými a fyzickými osobami a s orgány státní 
správy a samosprávy v zájmu rozvoje a podpory vrcholového hokeje v 
České republice, 

g) rozvíjení a udržování kontaktů a spolupráce se všemi hokejovými 
institucemi a kluby (včetně zahraničních), veřejnými a soukromými 
institucemi, včetně sociálních partnerů, a to vše v souvislosti s 
naplněním předmětu činnosti Asociace, 

h) koordinace spolupráce a podpora jednoty mezi členy, řešení sporů 
mezi nimi. 

 
2. Předmět vedlejší hospodářské činnosti: 

 
a) podnikatelská a jiná výdělečná činnost v souvislosti s výše popsaným 

předmětem činnosti Asociace, a to v rámci živnostenského oprávnění 
pro živnost: "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona".   

  
 

III. 

Licenční řád ELH 

  
1. Licenční řád pro účast v Extralize ledního hokeje (dále jen „Licenční řád 

ELH“) upravuje zejména podmínky, za kterých se hokejové družstvo člena 
Asociace může zúčastnit ELH, tj. upravuje podmínky účasti v ELH 
(podmínky sportovní, ekonomické, vztahující se ke kvalitě zimního stadionu 
a podmínky týkající se marketingových práv). Licenční řád ELH schvaluje 
a mění valná hromada Asociace. 

 

 

IV. 

Herní řád ELH, Disciplinární řád ELH a Odvolací řád Asociace 

 

1. Herní řád Extraligy ledního hokeje (dále jen „Herní řád ELH“) upravuje 
zejména herní systém ELH, systém postupu do ELH, sestupu z ELH, 
organizaci utkání ELH, postup při vetování rozhodčích, pravidla pro 
uplatnění tzv. trenérské výzvy atd. Herní řád ELH schvaluje a mění valná 
hromada Asociace. Herní řád ELH musí být schválen pro každou sezónu 
ELH (sezónou se rozumí časový úsek od 1. 5. kalendářního roku do 30. 4. 
následujícího kalendářního roku), a to vždy nejpozději do 31. 7. příslušné 
sezóny ELH. 

 
2. Disciplinární řád Extraligy ledního hokeje (dále jen „Disciplinární řád 

ELH“) upravuje zejména disciplinární provinění jednotlivců nebo 
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kolektivů činných v ELH (včetně členů Asociace) porušením stanov, řádů, 
směrnic a dalších předpisů Asociace, stanov, řádů, směrnic a dalších 
předpisů ČSLH, pravidel ledního hokeje, obecně závazných předpisů 
v souvislosti s činností v ledním hokeji, fair play a morálky sportovce, 
druhy disciplinárních trestů, disciplinární orgány a disciplinární řízení. 
Disciplinární řád ELH schvaluje a mění valná hromada Asociace. 

 
3. Odvolací řád Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (dále jen 

„Odvolací řád Asociace“) upravuje zejména odvolací řízení o odvoláních 
podaných proti rozhodnutím disciplinárních orgánů učiněných v rámci 
disciplinárního řízení dle Disciplinárního řádu ELH. Odvolací řád 
Asociace schvaluje a mění valná hromada Asociace. 

 

 

V. 

Vznik a zánik členství v Asociaci 
                                                   

1. Členy Asociace mohou být pouze právnické osoby se samostatnou právní 
subjektivitou, pokud splňují ostatní podmínky uvedené v těchto Stanovách. 

 
2. Obecně platí, že členy Asociace jsou všichni účastníci ELH, tedy právnické 

osoby, jejichž hokejová družstva mají právo účasti v ELH (podrobnosti jsou 
upraveny níže v tomto článku V. Stanov). Asociace je založena na zásadě 
povinného členství těchto účastníků. Tím není dotčeno právo osob 
provozovat lední hokej v jiných soutěžích ledního hokeje (i 
neorganizovaných). 

 
3. Účast v Asociaci vzniká u zakládajících členů schválením založení sdružení 

na ustavující členské schůzi. Právnická osoba, jejíž hokejové družstvo v 
souladu s Licenčním řádem ELH splní sportovní podmínky účasti v ELH, a 
která podá přihlášku do ELH, se stává členem Asociace okamžikem 
rozhodnutí valné hromady Asociace o přijetí takové právnické osoby za 
člena Asociace.  

 
4. Členství v Asociaci zaniká k 30. 4. toho roku, v němž hokejové družstvo 

člena Asociace sestoupilo z ELH do nižší soutěže. Členství v Asociaci 
zaniká převedením práva účasti v ELH v souladu s příslušnými 
ustanoveními Soutěžního a disciplinárního řádu. Členství v Asociaci dále 
zaniká vyloučením člena z Asociace, jakož i jeho vystoupením z Asociace. 
Člen Asociace podává své oznámení o vystoupení z Asociace k rukám 
prezidenta či viceprezidenta Asociace. Vystoupení člena je účinné 
okamžikem doručení oznámení o vystoupení prezidentovi či 
viceprezidentovi Asociace.   
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5. Zánikem členství v Asociaci nevzniká právo na vrácení členských příspěvků 
ani jejich poměrné části, které po dobu svého členství hradil bývalý člen v 
zájmu naplňování záměrů a cílů Asociace. Zánikem členství v Asociaci 
nezaniká právo Asociace vůči bývalému členovi na zaplacení dlužných 
členských příspěvků.  

 
6. Člen nemá právo převést své členství v Asociaci ani práva a povinnosti s 

členstvím v Asociace spojené na jiného. 
 
7. Členství v Asociaci je vyjádřením podpory a ztotožnění se člena Asociace s 

účelem a pravidly fungování Asociace. Přijetím členství v Asociaci se člen 
Asociace zavazuje chovat se čestně vůči Asociaci i jejím členům a 
zachovávat vnitřní řád Asociace (vyjádření principu loajality vůči Asociaci 
a jejím členům). 

 
8. Svým členstvím v Asociaci její člen projevuje svou bezpodmínečnou vůli 

podřídit se v míře, v jaké se na něj níže uvedené předpisy a rozhodnutí 
vztahují: 
 
a) těmto Stanovám, jakož i všem dalším předpisům Asociace na jejich 

základě vydaným, 
b) předpisům ČSLH, 
c) rozhodnutím orgánů Asociace, která jsou vydána v souladu s předpisy 

podle písm. a) a b), a to i rozhodnutím, jež orgány Asociace přijaly 
před vznikem jeho členství v Asociaci. 

 
9. Pro členství v Asociaci je charakteristické, že: 

 
a) je dobrovolné a každý člen Asociace má právo je v souladu s těmito 

Stanovami a ostatními předpisy Asociace kdykoli ukončit, 
b) představuje výlučný členský vztah mezi Asociací a členem, nevyplývá-

li ze zákona něco jiného.  
 

 
VI. 

Práva a povinnosti členů Asociace 

 

1. Práva a povinnosti člena Asociace vznikají: 
 

a) v případě osob stávajících se členy Asociace vznikem jejich členství v 
Asociaci, 

b) v případě všech členů Asociace způsoby upravenými v těchto 
Stanovách, včetně jejich případných změn a doplňků, a v předpisech 
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Asociace na jejich základě vydaných, včetně jejich případných změn a 
doplňků.  
 

2. Povinnosti člena Asociace mohou vzniknout též na základě rozhodnutí 
vydaných příslušnými orgány Asociace v souladu s těmito Stanovami a 
předpisy Asociace na jejich základě vydanými, a to zejména, nikoli však 
výlučně, ve formě povinností strpět sankce uložené za disciplinární 
přestupky dle Disciplinárního řádu ELH.  

 

3. Každý člen Asociace je zejména oprávněn: 
 
a) účastnit se zasedání valné hromady Asociace (řádné i mimořádné), 

hovořit a hlasovat na něm, 
b) nominovat (ve smyslu navrhovat) a volit osoby do příslušných orgánů 

Asociace,  
c) být pravidelně informován o aktivitách Asociace, žádat informace o 

činnosti a plánech Asociace, podávat podněty a návrhy, žádat o 
stanoviska orgány Asociace,  

d) nahlížet do právních, finančních a ostatních dokumentů souvisejících s 
činností Asociace, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy Asociace 
(zejména tehdy, pokud by nahlédnutím do uvedených dokumentů byla 
či mohla být Asociaci způsobena vážná újma), a seznamovat se s 
výsledky hospodaření Asociace, 

e) dovolávat se svých práv člena Asociace u příslušných orgánů 
Asociace. 
  

4. Každý člen Asociace je zejména povinen: 
 

a) dbát o naplnění účelů Asociace a za tímto účelem podporovat činnost 
Asociace, a to včetně činnosti Asociace spočívající v organizování, 
řízení a zabezpečení ELH, 

b) dodržovat Stanovy Asociace, Licenční řád ELH, Herní řád ELH, 
Disciplinární řád ELH a ostatní řády, směrnice a další předpisy 
Asociace, 

c) plnit veškeré povinnosti uložené rozhodnutími orgánů Asociace, 
d) chránit a podporovat dobré jméno Asociace, ELH a českého hokeje,  
e) zdržet se takového jednání, které je způsobilé způsobit Asociaci újmu 

anebo poškodit či ohrozit její dobrou pověst, 
f) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl 

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,  



 - 6 - 6 

g) dovolávat se svých práv člena Asociace nejprve u příslušných orgánů 
Asociace,  

h) platit členské příspěvky ve výši a splatnosti schválenými valnou 
hromadou Asociace, 

i) jednat v dobré víře vůči všem ostatním členům Asociace, jakož i 
fyzickým a právnickým osobám spolupracujícím s Asociací,  

j) dodržovat předpisy ČSLH (např. Stanovy ČSLH, Přestupní řád pro 
kluby extraligy a 1. ligy) a jeho rozhodnutí, a to v míře, v jaké se na 
něj vztahují), 

k) umožnit Asociaci využívání a zhodnocování marketingových práv 
člena Asociace týkajících se nebo souvisejících s ELH (zejména 
mediální práva (zejména právo Asociace pořizovat a odvysílat 
televizní přenosy, záznamy a sestřihy z utkání ELH), reklamní práva 
(zejména právo Asociace umístit a uskutečnit reklamu na stadionu, 
dresu a v rámci dalších reklamních prostor), práva k názvům 
(zejména právo Asociace užívat jméno/název a logo člena a stadionu), 
osobnostní práva (zejména právo Asociace užívat osobnostní práva 
hráčů, trenérů a členů realizačního týmu)), a to vše v souladu s 
principem solidarity mezi členy Asociace, rozhodnutími valné 
hromady Asociace a jejími smluvními vztahy (podrobnosti o této 
povinnosti členů Asociace, jejíž splnění je současně jednou z 
podmínek účasti v ELH, jsou upraveny v Licenčním řádu ELH),  

l) řádně a včas plnit povinnosti ze smlouvy (potažmo smluv), na základě 
které člen Asociace umožnil Asociaci využívání a zhodnocování 
marketingových práv, 

m) umožnit Asociaci zabezpečování reklamních a propagačních služeb 
pro ELH s cílem zvýšení hodnoty ELH (a to i prostřednictvím výše 
popsaných marketingových práv člena Asociace), a to vše v souladu s 
rozhodnutími valné hromady Asociace a jejími smluvními vztahy, 

n) jednat tak, aby Asociace řádně a včas plnila, resp. mohla řádně a včas 
plnit povinnosti ze smluv uzavřených Asociací s marketingovými a 
reklamními partnery ELH, 

o) jednat tak, aby Asociace řádně a včas plnila, resp. mohla řádně a včas 
plnit povinnosti ze smlouvy nazvané "Smlouva o spolupráci v 
souvislosti s převzetím řízení extraligy ledního hokeje Asociací 
profesionálních klubů ledního hokeje", kterou Asociace uzavřela s 
ČSLH a na základě které Asociace převzala organizování a řízení 
ELH, tj. stala se řídícím orgánem ELH (dále jen „Smlouva o převzetí 

řízení ELH“), 
p) jednat tak, aby Asociace řádně a včas plnila, resp. mohla řádně a včas 

plnit povinnosti ze smlouvy nazvané "Smlouva o dočasném postoupení 
marketingových práv spojených s Českým svazem ledního hokeje z.s. 
na Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje", kterou Asociace 
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uzavřela s ČSLH (dále jen „Smlouva o marketingových právech 

ČSLH“), 
q) informovat Asociaci o všech změnách údajů (zejména obchodní firma, 

sídlo, e-mailová adresa (včetně e-mailové adresy pro zasílání 
pozvánek na zasedání orgánů Asociace, pro hlasování per rollam), 
název stadionu, logo).  
 
 

VII. 

Orgány Asociace 

 

1. Orgány Asociace jsou: 
 
a) valná hromada, 
b) představenstvo, 
c) disciplinární komise, 
d) odvolací komise, 
e) případně další komise zřízené valnou hromadou Asociace. 
 

Orgány uvedené výše pod písm. b) až e) jsou volenými orgány Asociace.   
 

2. Členem voleného orgánu Asociace může být výlučně fyzická osoba, která s 
tím souhlasí, je starší 18 let, plně svéprávná a bezúhonná s tím, že při 
výkonu své funkce se nemůže nechat zastoupit jinou osobou. Za 
bezúhonnou se nepovažuje osoba, které byl uložen trest "zákazu činnosti ve 
sportu" za přestupek, delikt nebo trestný čin v souvislosti s výkonem 
profesionální činnosti v oblasti sportu (včetně disciplinárního trestu zákazu 
činnosti dle Disciplinárního řádu ELH).    
 

3. Členové volených orgánů Asociace vykonávají svou funkci na základě 
svého zvolení i po uplynutí funkčního období, a to až do doby, kdy dojde k 
volbě někoho jiného na jejich místo nebo k jejich opětovné volbě, ledaže 
jejich výkon funkce zanikne jinak.  
 

4. Funkční období osoby zvolené místo osoby, jejíž výkon funkce člena 
voleného orgánu zanikl jinak než uplynutím doby (náhradníka), skončí 
dnem, kdy by za běžných okolností zaniklo funkční období osoby, jejíž 
výkon funkce zanikl.  
 

A. Valná hromada 
 
1. Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada (dále jen „VH“). Jejími 

členy jsou všichni členové Asociace. 
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2. VH rozhoduje o všech podstatných věcech Asociace. Do působnosti VH 
náleží:  
 
a) schvalování Stanov Asociace a jejich změn,  
b) schvalování Licenčního řádu ELH a jeho změn, 
c) schvalování Organizačního řádu Asociace a jeho změn, 
d) schvalování Herního řádu ELH, Disciplinárního řádu ELH, 

Odvolacího řádu Asociace a dalších řádů a směrnic a jejich změn, a 
to vyjma jednacích řádů jednotlivých orgánů Asociace (tyto jednací 
řády si schvaluje každý orgán sám), 

e) volba a odvolání členů představenstva Asociace, včetně prezidenta a 
viceprezidenta, jakož i jejich náhradníků (viz čl. VII. písm. B odst. 8. 
těchto Stanov),  

f) volba a odvolání "ředitele Asociace a ELH" (dále jen „Ředitel“), 
g) volba a odvolání zástupce Asociace v "komisi rozhodčích ČSLH" 

(dále jen „Zástupce v komisi rozhodčích“) a schválení smlouvy, na 
základě které bude Zástupce v komisi rozhodčích vykonávat svou 
činnosti pro Asociaci, jakož i schválení změn této smlouvy a 
případného právního jednání směřujícího k jejímu prodloužení či 
předčasnému skončení, 

h) volba a odvolání členů disciplinární komise (včetně předsedy), 
i) volba a odvolání členů odvolací komise (včetně předsedy), 
j) zřízení dalších komisí včetně stanovení počtu jejich členů a včetně 

volby a odvolání členů těchto komisí Asociace, 
k) schvalování Smlouvy o převzetí řízení ELH, jejích změn a případného 

právního jednání směřujícího k jejímu prodloužení či předčasnému 
skončení, 

l) výběr marketingového partnera ELH,  
m) schvalování smlouvy s marketingovým partnerem ELH, jejích změn a 

případného právního jednání směřujícího k jejímu prodloužení či 
předčasnému ukončení, 

n) schvalování Smlouvy o marketingových právech ČSLH, jejích změn a 
případného právního jednání směřujícího k jejímu prodloužení či 
předčasnému skončení,  

o) přijímání nových členů Asociace, 
p) schvalování rozpočtu Asociace na návrh představenstva, 
q) schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát na návrh 

představenstva, 
r) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků pro členy Asociace, 
s) nabývání, zcizování a zatěžování nemovitých věcí, 
t) nabývání cenných papírů a jiných finančních instrumentů, 
u) nabývání, zcizování a zatěžování účastí v jiných právnických osobách, 
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v) rozhodnutí o zrušení Asociace s likvidací a jmenování a odvolání 
likvidátora, 

w) rozhodnutí o sloučení, splynutí nebo rozdělení Asociace, nebo o změně 
právní formy Asociace, 

x) rozhodnutí o vyloučení člena z Asociace, a to s výjimkou případů, kdy 
dle předpisů Asociace rozhoduje o vyloučení člena z Asociace jiný 
orgán Asociace,  

y) schvalování vzoru hráčské smlouvy a jeho změn, 
z) volba a odvolání zástupce Asociace ve "smírčí komisi ČSLH" (komise 

ustavená dle Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy), 
aa) 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 a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení 
na jedné nebo na více VH.  

 
4. VH je schopná usnášení, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů 

Asociace. Každý člen Asociace má jeden hlas. Hlasování je zásadně 
veřejné. K tajnému hlasování může dojít na návrh člena Asociace, pokud o 
něm rozhodne VH. Tajné hlasování probíhá tak, že každý účastník VH, 
který má právo hlasovat, vyznačí své rozhodnutí na předloženém 
hlasovacím lístku, které jsou anonymně shromážděny. Dohled nad 
hlasováním a sečtení a oznámení výsledků tohoto hlasování přísluší 
prezidentovi (v případě jeho nepřítomnosti osobě, kterou tím VH pověří). 

 
5. VH rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných členů, 

nevyžadují-li tyto Stanovy nebo jiný předpis Asociace vyšší počet hlasů. 
K rozhodnutím podle čl. VII. písm. A odst. 2. písm. c), d), e), f), g), h), i), l), 
m), n), o), p), q), r), s), t), u) a y) je vždy zapotřebí souhlasu alespoň prosté 
většiny hlasů všech členů. K rozhodnutím podle čl. VII. písm. A odst. 2. 
písm. a), b), k), v), w) a x) 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 
konání, a to písemnou pozvánkou v této lhůtě zaslanou všem členům 
Asociace elektronickou poštou na e-mailové adresy, které jednotliví 
členové uvedou v přihlášce do ELH (v případě změny této e-mailové adresy 
nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy Řediteli 
členem Asociace). Tím není dotčena možnost zaslat pozvánku současně i na 
další e-mailovou adresu člena Asociace.   
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7. Mimořádná VH se koná na písemnou žádost nejméně třetiny všech členů 
Asociace doručenou prezidentovi (v případě jeho nepřítomnosti 
viceprezidentovi) a obsahující navrhované záležitosti k projednání, nebo 
rozhodne-li o tom představenstvo. 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 předchozím odstavci tohoto článku 
zaslanou všem členům Asociace nejméně 7 dnů přede dnem konání 
mimořádné VH elektronickou poštou na e-mailové adresy uvedené v čl. VII. 
písm. A odst. 6. těchto Stanov. V případě, že ve lhůtě uvedené v předchozí 
větě nedojde ke konání VH, je oprávněn svolat VH kterýkoli člen Asociace 
písemnou pozvánkou obsahující náležitosti uvedené v předchozím odstavci 
tohoto článku zaslanou všem členům Asociace na e-mailové adresy. 

 
8. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat a rozhodnout jen za účasti a 

se souhlasem všech členů Asociace. 
 
9. VH řídí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Sčítání hlasů 

provádí předsedající VH. VH jsou oprávněni se účastnit vedle zástupců 
členů Asociace členové představenstva, Ředitel, "manažer Asociace a 
ELH" (dále jen „Manažer“), Zástupce v komisi rozhodčích, předsedové 
komisí Asociace či jimi určení členové komisí a hosté, kteří jsou na VH 
přizváni představenstvem (zejména právní zástupce Asociace, zástupce 
marketingového partnera ELH, zástupci ČSLH). Hosté jsou oprávněni 
vyjadřovat se na VH k záležitostem, k jejichž projednání na VH byli 
přizváni.    

 
10. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu z jednání VH. Zápis z 

jednání VH podepisuje předsedající VH a jím určený zapisovatel. Zápis z 
jednání VH musí být zaslán všem členům Asociace způsobem stanoveným 
v čl. VII. písm. A odst. 6. těchto Stanov pro zasílání pozvánek na VH, a to 
do 14 kalendářních dnů ode dne konání VH.  

 
Zápis z jednání VH musí obsahovat: 
 
a) název a sídlo Asociace, 
b) místo a dobu konání VH, 
c) jméno předsedajícího VH a zapisovatele, 
d) stručný popis projednání jednotlivých bodů programu VH, 
e) rozhodnutí VH s uvedením výsledku hlasování.  
 
Další podrobnosti o průběhu VH upravuje Organizační řád Asociace. 
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11. VH může rozhodovat i mimo VH (tj. per rollam). Pověřený člen 
představenstva, Ředitel či Manažer zašle návrh rozhodnutí všem členům 
Asociace elektronickou poštou na e-mailové adresy uvedené v čl. VII. písm. 
A odst. 6. těchto Stanov.  

  
 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; stanovení lhůty pevným 
datem se připouští, 

b) podklady potřebné pro jeho přijetí. 
  
 Souhlas či nesouhlas s návrhem rozhodnutí zasílají členové Asociace na tu 

e-mailovou adresu, ze které jim návrh rozhodnutí přišel.  
  
 Nedoručí-li člen Asociace ve lhůtě uvedené výše pod písm. a) své vyjádření, 

platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření 
doručenému po lhůtě se nepřihlíží.  

  
 Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů Asociace. 
  
 Rozhodnutí přijímané per rollam včetně dne jeho přijetí oznámí pověřený 

člen představenstva, Ředitel či Manažer všem členům Asociace 
elektronickou poštou na e-mailové adresy uvedené v čl. VII. písm. A odst. 6. 
těchto Stanov, a to bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.  

  
 Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního 

člena Asociace k návrhu, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení 
vyjádření členů Asociace, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí 
rozhodnutí. 

  
 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 a dále v případech popsaných v čl. 
VII. písm. A odst. 2. písm. e), k), l), m) a n) těchto Stanov.  

  
 Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově 

následujícím jednání VH.  
 

12. Představenstvo může rozhodnout, že jednání VH se mohou členové 
Asociace účastnit za použití technických prostředků, zejména 
prostřednictvím on-line videokonference, popř. telekonference 
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zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Podmínkou 
účasti člena Asociace na VH za použití technických prostředků je, že lze 
ověřit totožnost tohoto člena Asociace a zvolený způsob účasti na VH 
členovi Asociace umožňuje výkon jeho práv. Rozhodne-li představenstvo, 
že umožní členům Asociace účast na VH za použití technických prostředků, 
určí současně bližší podmínky pro účast členů Asociace a tyto podmínky 
uvede v pozvánce na VH.   

. 
B. Představenstvo 
 
1. Představenstvo je statutárním orgánem Asociace. Řídí činnost Asociace a 

jedná za Asociaci (viz čl. VIII. těchto Stanov).  
 
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 jiných 
vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty. Vytváří podmínky pro realizaci cílů 
a poslání Asociace, plní úkoly uložené mu VH. 

 
3. Představenstvo svolává řádné a mimořádné VH ve lhůtách a způsobem 

uvedeným v čl. VII. písm. A těchto Stanov. Mezi zasedáními VH je 
představenstvo oprávněno činit neodkladná rozhodnutí a opatření, která 
jsou jinak svěřena VH; představenstvo však není oprávněno přijímat 
uvedená rozhodnutí v těch případech, ve kterých je vyloučeno, aby VH 
rozhodovala formou per rollam (viz čl. VII. písm. A odst. 11. těchto 
Stanov). Taková rozhodnutí a opatření je povinno předložit nejbližší VH ke 
schválení. Jestliže je VH neschválí, pozbývají platnosti.  

 
4. Členy představenstva volí a odvolává VH, a to z kandidátů nominovaných 

členy Asociace, přičemž každý kandidát musí být nominován výhradně 
jedním členem Asociace. V případě, kdy více členů Asociace nominuje 
stejného kandidáta, považuje se takový kandidát za nominovaného tím 
členem Asociace, jehož nominaci kandidát přijal, přičemž kandidát může 
přijmout nominaci pouze od jednoho člena Asociace. Každý člen Asociace 
může mít v představenstvu současně max. jednoho svého nominanta. 
Podrobnosti o volbě členů představenstva může VH upravit ve volebním 
řádu. 
 

5. Funkční období členů představenstva je čtyřleté.  
 
6. Pokud během funkčního období člena představenstva přestane být člen 

Asociace, který ho do funkce nominoval, členem Asociace, zaniká jeho 
funkce k okamžiku zániku členství takového člena v Asociaci.  
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7. Člen Asociace, který nominoval člena představenstva, je oprávněn kdykoli 
oznámit prezidentovi či viceprezidentovi, že tento člen ztratil jeho 
nominaci. V takovém případě zaniká funkce tohoto člena představenstva 
dnem doručení oznámení o ztrátě nominace prezidentovi či 
viceprezidentovi.  

 
8. Jestliže člen představenstva v průběhu funkčního období představenstva 

zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období 
(viz např. čl. VII. písm. B odst. 6. a 7. těchto Stanov), musí VH do 30 
kalendářních dnů zvolit jeho náhradníka.  

 
9. Představenstvo má pět členů. Členy představenstva jsou prezident, 

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

 
10. Zasedání představenstva svolává a vede prezident nebo jím pověřená 

osoba, nebo v případě absence předsedy i pověření, viceprezident. 
Představenstvo se svolává písemnou pozvánkou, e-mailem či jinou formou 
elektronické komunikace (např. prostřednictvím aplikací jako je WhatsApp, 
Viber apod.), tak aby byla pozvánka doručena nebo oznámena alespoň 48 
hodin před konáním zasedání představenstva. Představenstvo se zásadně 
schází v sídle Asociace, pokud v pozvánce není určeno jiné místo. Pozvánka 
obsahuje datum, čas, místo a program jednání. Lhůta na svolání zasedání 
představenstva nemusí být dodržena, pokud žádný člen představenstva 
nemá námitky vůči jejímu zkrácení.  

 
11. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen 

představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas 
prezidenta, a to i v případě rozhodování per rollam (viz čl. VII. písm. B 
odst. 15. těchto Stanov). 

 
12. Jednání představenstva se s hlasem poradním mají právo účastnit Ředitel, 

Manažer a Zástupce v komisi rozhodčích. Jednání představenstva se mají 
právo účastnit hosté, kteří jsou na jednání představenstva přizváni 
(zejména právní zástupce Asociace, zástupce marketingového partnera 
ELH, zástupci ČSLH). 

 
13. 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 odpovědní VH. Členové představenstva jsou 
povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, 
jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Asociaci nebo jejím jednotlivým 
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členům způsobit újmu. Každý člen představenstva je povinen vykonávat 
svoji funkci nestraně s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy 
Asociace. Členové představenstva jsou povinni zachovávat nestrannost ve 
vztahu mezi Asociací a členem Asociace. Členové představenstva nemají 
vůči Asociaci nárok na odměnu za výkon funkce člena představenstva ani 
na náhradu nákladů vzniklých jim v souvislosti s výkonem jejich funkce 
(tyto záležitosti jsou věcí člena představenstva a člena Asociace, který 
tohoto člena představenstva nominoval). 

 
14. 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 
rozhodnutím představenstva nebo se zdrželi hlasování.  

 
15. Připouští se rozhodování představenstva per rollam. Při hlasování per 

rollam zašle osoba oprávněná ke svolání představenstva všem členům 
představenstva návrh rozhodnutí, a to na e-mailovou adresu, kterou 
členové představenstva určili pro elektronickou komunikaci (viz následující 
odstavec). Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu 
pro doručení vyjádření člena představenstva, která nesmí být kratší než 3 
kalendářní dny od doručení návrhu členu představenstva; stanovení lhůty 
pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen představenstva své vyjádření 
ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že 
s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po 
lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z 
celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Rozhodnutí je přijato 
dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k 
návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření 
členů představenstva k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo 
dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. 
Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově 
následujícím jednání představenstva.  

 
16. Členové představenstva oznámí Řediteli e-mailové adresy pro 

elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro 
elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové 
e-mailové adresy Řediteli členem představenstva.  

 
17. Připouští se jednání a rozhodování představenstva s využitím technických 

prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou 
on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující 
přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických 
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prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání 
představenstva. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád 
představenstva. 

 
18. Představenstvo je oprávněno k zabezpečení každodenní činnosti Asociace a 

k naplňování účelu Asociace zaměstnávat fyzické osoby v pracovním 
poměru, jakož i navazovat s třetími osobami jiné formy spolupráce.  

 
C. Komise 
 
1. Asociace může zřídit zejména tyto komise: 

 
a) Marketingová komise, 
b) Sportovní komise, 
c) Mediační komise. 

 
2. O složení, délce funkčního období členů, předmětu činnosti, jakož i o všech 

dalších záležitostech týkajících se jednotlivých komisí rozhoduje VH. 
Nestanoví-li VH u konkrétní komise jinak, uplatní se obdobně na tyto 
komise, resp. jejich členy ustanovení článku VII. písm. D odst. 10. a 11. 
těchto Stanov.    

  
D. Disciplinární komise a odvolací komise 
 

1. Disciplinární komise je disciplinárním orgánem Asociace jakožto řídícího 
orgánu ELH. Disciplinární komise koná disciplinární řízení dle 
Disciplinárního řádu ELH. 

 
2. Do působnosti disciplinární komise patří rozhodování v disciplinárním 

řízení v souladu s Disciplinárním řádem ELH.  
                               
3. Členy disciplinární komise (včetně předsedy) volí a odvolává VH. Funkční 

období členů disciplinární komise je čtyřleté. Disciplinární komise má 5 
členů, přičemž minimálně 2 členové disciplinární komise (a předseda vždy) 
musí být bývalí hráči nejvyšší soutěže ledního hokeje v České 
(Československé) republice. Členem disciplinární komise nesmí být osoba 
personálně či majetkově propojená s některým z členů Asociace, ani žádný 
zaměstnanec Asociace (včetně Ředitele a Manažera). Členem disciplinární 
komise jinak může být jakákoliv fyzická osoba splňující podmínky uvedené 
v čl. VII. odst. 2 těchto Stanov, která má odpovídající znalosti z prostředí 
ledního hokeje a znalosti předpisů upravujících ELH. Členové disciplinární 
komise mohou být zvoleni opětovně. 
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4. Činnost disciplinární komise a její zasedání řídí předseda disciplinární 
komise.  
 

5. Disciplinární komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý 
člen disciplinární komise má jeden hlas.  

 
6. Další pravidla pro činnost disciplinární komise stanoví Disciplinární řád 

ELH. 
 
7. Odvolací komise je disciplinárním orgánem Asociace, která v souladu s 

Odvolacím řádem Asociace rozhoduje v odvolacím řízení o odvoláních 
proti rozhodnutím disciplinární komise učiněným v rámci disciplinárního 
řízení. 
 

8. Odvolací komise má 5 členů, její členy volí a odvolává VH. Funkční období 
členů odvolací komise je čtyřleté. Členové odvolací komise mohou být 
zvoleni opětovně. Členem odvolací komise nesmí být člen disciplinární 
komise ani žádný zaměstnanec Asociace (včetně Ředitele a Manažera). 
Členem odvolací komise může být jakákoliv fyzická osoba splňující 
podmínky uvedené v čl. VII. odst. 2 těchto Stanov, která má odpovídající 
znalosti z prostředí ledního hokeje a znalosti předpisů upravujících ELH.  
 

9. Další pravidla pro činnost odvolací komise stanoví Odvolací řád Asociace. 
 

10. Každý člen disciplinární i odvolací komise je povinen vykonávat svoji 
funkci nestranně s náležitou odbornou péčí. 
 

11. Každý člen disciplinární i odvolací komise se může vzdát své funkce. 
Vzdání se funkce člena disciplinární či odvolací komise se doručuje do 
sídla Asociace k rukám prezidenta Asociace (v případě jeho nepřítomnosti 
k rukám viceprezidenta). Vzdání se funkce je účinné okamžikem zahájení 
konání nejbližší VH. Nebude-li se konat VH v době do 2 měsíců od 
doručení vzdání se funkce, je vzdání se funkce účinné prvním dnem měsíce 
následujícího po uplynutí této lhůty. 

 

 

VIII. 

Jednání a podepisování za Asociaci 

 

1. Za Asociaci právně jednají vždy dva členové představenstva společně, 
přičemž jeden z nich musí být prezident nebo viceprezident. 
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2. Podepisování za Asociaci se děje tak, že k natištěnému nebo vypsanému 
názvu Asociace připojí podepisující osoby svůj vlastnoruční podpis s 
uvedením funkce, kterou zastávají. 

 

 

IX. 

Profesionální aparát Asociace 

 

1. Profesionální aparát Asociace je tvořen Ředitelem, který je z hlediska 
pracovněprávních předpisů vedoucím zaměstnancem, a dalšími 
zaměstnanci Asociace (včetně Manažera). Pracovněprávní vztah těchto 
dalších zaměstnanců zakládá, mění a ruší Ředitel, a to po předchozím 
schválení představenstvem, resp. v případě Manažera po předchozím 
schválení VH. 
  

2. Ředitel nesmí být členem ani společníkem či funkcionářem člena Asociace 
či jiné právnické osoby, která provozuje činnost totožnou nebo obdobnou 
činnosti Asociace anebo jejích členů. To samé omezení platí i na 
Manažera.  
 

3. Žádný zaměstnanec Asociace nemůže být členem představenstva, 
disciplinární komise, odvolací komise ani nemůže zastupovat člena 
Asociace na jednání VH. 

 

 

X. 

Vyloučení člena z Asociace 

 

1. Asociace může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z 
členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě Asociace. 
Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li 
Asociaci zvlášť závažnou újmu. Člen závažně poruší povinnost vyplývající z 
členství zejména tehdy, když: 
 
a) závažně nebo opakovaně poruší kteroukoli povinnost popsanou v 

těchto Stanovách (viz zejména čl. VI. odst. 4. těchto Stanov), 
b) porušením svých povinností přeruší ELH během rozehraného ročníku, 
c) odmítá nebo se vyhýbá řízení podle Licenčního řádu ELH, jehož 

účelem je ověřit, zda člen splňuje stanovené podmínky pro účast v 
ELH. 

 
2. Asociace může vyloučit člena také v případě, že 
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a) hokejové družstvo člena Asociace vystoupilo z ELH, 
b) hokejové družstvo člena Asociace bylo vyloučeno z ELH, 
c) členu Asociace nebyla s konečnou platností udělena dle Licenčního 

řádu ELH licence k účasti v ELH (dále jen „Licence”), 
d) členu Asociace byla s konečnou platností dle Licenčního řádu ELH 

Licence odebrána,  
e) bylo vydáno pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o jeho 

úpadku nebo  
f) člen Asociace vstoupil do likvidace. 
 

3. 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. Asociace není primárně založena za účelem podnikání a dosahování zisku. 
Uvedenou skutečností však není dotčena možnost Asociace vykonávat v 
souladu s předmětem činnosti Asociace podnikatelskou činnost na základě 
živnostenského oprávnění.  
 

2. Asociace je samostatnou hospodářskou a účetní jednotkou, která vede 
účetnictví.  
 

3. Asociace hospodaří na základě rozpočtu schváleného VH na návrh 
představenstva na příslušný hospodářský rok. Hospodářským rokem se 
rozumí období 12 po sobě jdoucích měsíců, počítaných vždy 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. 
 

4. Majetek Asociace je tvořen na základě příjmů, kterými jsou zejména:  
 
a) členské příspěvky členů, 
b) dary, granty, dotace a jiné příspěvky, 
c) pokuty, 
d) příjmy z vykonávání podnikatelské a jiné výdělečné činnosti Asociace 

na základě živnostenského oprávnění (zejména příjmy z využívání a 
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zhodnocování marketingových práv týkajících se nebo souvisejících s 
ELH). 

 
5. Asociace používá majetek k zabezpečení vlastních úkolů a vlastní činnosti 

v souladu s těmito Stanovami a na úhradu nákladů s tím souvisejících 
(náklady na pronájem kanceláří, zasedání orgánů Asociace, provoz a 
propagaci Asociace, na mzdy zaměstnanců, na ochranu a zhodnocení 
majetku Asociace, jakož i náklady na externí poradce a služby, jako jsou 
právní služby, účetní služby, služby reklamních a PR agentur, vynaložené v 
souvislosti s naplňováním cílů Asociace).  
 

6. 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. 
 

7. Asociace odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností. Její 
členové za závazky Asociace neručí.  
 

8. Případné ztráty a potřeby Asociace vyrovnají, resp. uhradí členové 
dodatečně stanovenými příspěvky, pokud o tom rozhodne VH. 

 
 

XII. 

Zrušení a zánik Asociace 

 
1. Asociace zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. 
 
2. Zániku Asociace předchází její zrušení. Asociace se zrušuje těmito 

způsoby:  
 
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,  
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. 
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XIII. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

1. Asociace se zakládá na dobu neurčitou. 
 

2. Tyto Stanovy je možné měnit nebo doplňovat pouze na základě rozhodnutí 
VH. 
 

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

 
4. Funkční období představenstva činného ke dni 23. listopadu 2016 končí 

dnem 7. června 2020. 
 

5. Zrušuje se dokument označený jako "Kárný řád Asociace profesionálních 
klubů ledního hokeje", který byl schválen VH dne 27. února 2013. 
 

6. Zrušuje se dokument označený jako "Odvolací řád Asociace 
profesionálních klubů ledního hokeje", který byl schválen VH dne 4. září 
2013.   
 

7. Toto znění Stanov bylo schváleno VH dne 29. dubna 2022. 
 

 
Za správnost vyhotovení: 
 
 
……………………………                    ……………………………      
       Ing. Aleš Pavlík                       JUDr. Prokop Beneš 
    prezident Asociace                   viceprezident Asociace 
  
 


