
STANOVY

ČESKÝ SVAZ POZEMNÍHO HOKEJE

(ve znění dle usnesení Konference ČSPH ze dne 3.11.2017
a ve znění dle usnesení Konference ČSPH ze dne 17.12.2021)

Čl. I.
Základní ustanovení

1. ČESKÝ SVAZ POZEMNÍHO HOKEJE (dále jen “ČSPH”) je spolkem ve smyslu zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákona v platném znění. Má postavení samosprávného a 
dobrovolného svazku členů, kterými jsou oddíly a sportovní kluby, jejichž činností, účelem 
a hlavním posláním je provozování a podpora všech odvětví pozemního hokeje.

2. Sídlo má na adrese: Vladivostocká 1460/10, Praha 10 Vršovice, 100 05.
3. ČSPH je spolkem s vlastní právní osobností, zapsaným ve spolkovém rejstříku.
4. V mezinárodních stycích ČPSH vystupuje pod anglickým názvem Czech Hockey Federation

(nebo pod zkratkou „CHF“).
5. ČSPH působí na území celé České republiky.
6. ČSPH bylo přiděleno IČ: 44268335

Čl. II.
Účel spolku

Účelem ČSPH je zajišťování rozvoje pozemního hokeje, halového hokeje a minihokeje, 
uspokojování zájmů a potřeb členské základny, organizace, realizace a řízení sportovních soutěží, 
péče o státní reprezentaci a zastupování českého pozemního hokeje v tuzemsku i v zahraničí.

Čl. III.
Hlavní poslání a vedlejší činnost ČSPH

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. coby společného zájmu jeho členů. 
Hlavním posláním ČPSH je zejména:

1. Organizace a rozvoj pozemního hokeje na celém území republiky.
2. Stanovení a vydávání organizačních norem, pravidel a závazných sportovně- technických a 

ekonomických předpisů.
3. Metodické řízení oddílů a klubů.
4. Organizace a řízení soutěží v pozemním hokeji, halovém hokeji a minihokeji.
5. Řízení a zajišťování sportovní reprezentace České republiky doma i v zahraničí.
6. Zajišťování dovozu nebo tuzemské výroby speciální hokejové výzbroje a výstroje.
7. Provozování hospodářské i podnikatelské činnosti v tuzemsku i v zahraničí za účelem 

získání finančních prostředků na činnost.
8. Spolupráce s českými a zahraničními právními i fyzickými subjekty v zájmu českého 

pozemního hokeje.



Čl. IV.
Členství ve spolku

Členy spolku mohou být pouze kluby, oddíly, provozující sportovní činnost v pozemním hokeji, se 
sídlem na území České republiky, kluby přátel a asociace a oblastní orgány.  Podmínkou členství je 
souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora cílů spolku, důstojné jednání a
reprezentování spolku a jeho družstev v ČR i v zahraničí, jakož i řádné placení členských příspěvků
a dodržování převzatých závazků vůči spolku.

1. Člen spolku má právo:
a) účasti na plnění společných úkolů a cílů, na činnosti a rozhodování v jemu příslušném 

orgánu spolku či družstvu,
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
c) účastnit se jednání Konference ČSPH a Rady ČSPH
d) podílet se na praktické činnosti spolku.

2. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, řády, normy a plnit usnesení orgánů spolku,
b) dodržovat zásady sportovní etiky v duchu fair-play, Charty proti dopingu a jednat tak, aby 

nebylo poškozeno dobré jméno českého pozemního hokeje,
c) aktivně napomáhat rozvoji českého pozemního hokeje,
d) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by 

byly v rozporu se zájmy spolku,
e) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží k činnosti a rozvoji pozemního hokeje, 

halového hokeje a minihokeje
f) účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

3. Členství člena spolku ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena prezidentovi nebo předsednictvu 

spolku,
b) zánikem člena,
c) zánikem spolku,
d) neplacením členských příspěvků členem po dobu delší dvou roků,
e) vyloučením člena na základě usnesení Konference spolku přijatého dvoutřetinovou většinou 

za zvlášť zavrženíhodné jednání
f) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Čl. V.
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) Konference ČSPH, 
b) Rada ČSPH, 
c) Předsednictvo ČSPH, 
d) President ČSPH,
e) Revizní komise,
f) Ostatní složky ČSPH



Čl. VI.
Konference ČSPH

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze zástupců všech členů prostřednictvím delegátů – 
Konference ČSPH je složena z: 
1.1. delegátů s hlasem rozhodujícím, což jsou:
- delegáti starší 18 let podle stanoveného klíče za:
a) kluby a oddíly (1 : 50)
b) oblastní útvary (1 delegát za útvar)
c) kluby přátel a asociace (1 delegát za útvar)

1.2. delegátů s hlasem poradním, což jsou:
- členové odstupujícího orgánu ČSPH, pokud jako delegáti s hlasem rozhodujícím nemají 

mandát

2. Řádná konference se koná každé 4 roky a svolává jí Předsednictvo ČSPH.
3. Svolání řádné konference musí být oznámeno spolu s programem nejméně 2 měsíce před 

termínem jejího konání. 
4. Mimořádnou konferenci svolává Předsednictvo ČSPH na základě požadavku nadpoloviční 

většiny členů Rady ČSPH, nebo na základě vlastního rozhodnutí v mimořádných případech.
5. Konference přijímá rozhodnutí o změně stanov ČSPH (2/3 většinou hlasů), v ostatních 

záležitostech nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů, a to veřejným nebo tajným 
hlasováním podle rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
Každý delegát má 1 hlas.

6. Konference je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem 
rozhodujícím, nebo jsou-li přítomni zástupci 2/3 oddílů a klubů.

Konference rozhoduje o zásadních záležitostech spolku. Projednává a schvaluje zejména tyto 
záležitosti:

a) změny Stanov spolku, základní předpisy a symboliku ČSPH,
b) hodnocení činnosti a hospodaření ČSPH a jeho orgánů za uplynulé období,
c) volí presidenta ČSPH, Předsednictvo ČSPH a revizní komisi ČSPH,
d) usnáší se o zániku ČSPH a o použití zůstatků na majetkových a finančních účtech.

Proti rozhodnutí Konference ČSPH se nelze odvolat k žádnému orgánu spolku.

Čl. VII.
Rada ČSPH

1. Rada ČSPH je nejvyšším orgánem ČSPH v období mezi zasedáními Konference ČSPH. Je 
složena z: 

a) členů Předsednictva ČSPH,
b) zástupců sportovních klubů a oddílů PH v ČR (po 1 zástupci)
c) zástupců asociací apod. (po 1 zástupci)
d) zástupců oblastních orgánů (po 1 zástupci)

2. Člen Předsednictva ČSPH nemůže být zástupcem oddílu v Radě.
a) Rada se schází nejméně 1 x ročně. Svolává jí Předsednictvo ČSPH.
b) Na žádost nadpoloviční většiny členů Rady je Předsednictvo ČSPH povinno svolat do 1 

měsíce mimořádné zasedání Rady.
c) K přijetí rozhodnutí Rady je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů Rady.



3. Pravomoc Rady ČSPH. Rada je oprávněna:
a) rozhodovat ve všech záležitostech, pokud nejsou výslovně vyhrazeny Konferencí ČSPH,
b) projednávat a hodnotit roční zprávy Předsednictva ČSPH o činnosti hospodaření,
c) rozhodovat o závažných organizačních a ekonomických záležitostech ČSPH,
d) projednávat a schvalovat rozpočet ČSPH,
e) rozhodovat o výši členských příspěvků ČSPH,
f) provádět odvolání a doplnění jednotlivých členů Předsednictva ČSPH a revizní komise. 

Odvolání prezidenta ČSPH a členů revizní komise provádí Rada 2/3 většinou hlasů. V 
případě uvolnění funkce presidenta ČSPH v průběhu volebního období vykonává funkci 
kterýkoliv člen Předsednictva ČSPH pod oficiálním názvem „Výkonný president ČSPH “,

g) rozhodovat o vstupu ČSPH do jiných organizací,
h) projednávat a schvalovat sportovně technické dokumenty ČSPH (soutěžní řád, přestupní řád,

disciplinární řád, evidenční a registrační řád apod.)

Čl. VIII.
Předsednictvo ČSPH

1. Předsednictvo je výkonným orgánem, za něhož navenek vystupuje a jedná jeho president 
nebo místopředseda nebo Předsednictvem pověřený další člen, případně pověřený 
pracovník. Je-li k platnosti právního úkonu předepsaná písemná forma, je třeba podpisu 
nejméně dvou osob Předsednictva ČSPH, z nichž alespoň jeden musí být president nebo 
místopředseda nebo hospodář.

2. Předsednictvo ČSPH je výkonným orgánem Rady v období mezi zasedáními Rady. Má 7 - 9 
členů, volební období je 4 roky.

3. Tvoří ho zpravidla president, hospodář, předseda soutěžní komise, předseda trenérsko-
metodické komise, předseda komise mládeže, předseda mezinárodní komise a předsedové 
dalších odborných komisí nezbytných k řízení činnosti PH.

4. Čestným presidentem ČSPH se může stát významná osoba, která se zasloužila o český 
pozemní hokej. Může být zvolen na zasedání Konference a to nadpoloviční většinou hlasů. 
Je členem Předsednictva s hlasem poradním a má právo se zúčastňovat schůzí Předsednictva
a všech shromáždění ČSPH.

5. Doplnění (kooptaci) členů Předsednictva provádí Předsednictvo a předkládá je ke schválení 
na nejbližším zasedání Rady ČSPH.

6. Odvolání člena Předsednictva provádí Rada ČSPH nadpoloviční většinou hlasů.
7. Odvolání presidenta ČSPH provádí Rada dvoutřetinovou většinou hlasů.
8. Pravomoc Předsednictva ČSPH:

a) Zabezpečuje plnění úkolů Rady ČSPH v období mezi zasedáními Rady. Zastupuje ČSPH ve 
všech záležitostech doma i v zahraničí.

b) Zpracovává a vyhodnocuje roční plány činnosti a rozpočet ČSPH, které předkládá Radě 
ČSPH ke schválení.

c) Zasedá pravidelně 1x měsíčně, přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. 
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas presidenta.

d) Řídí veškerou operativní činnost českého pozemního hokeje v intencích zásad přijatých 
Konferencí ČSPH a Radou ČSPH.

e) Pro zajištění své činnosti si zřizuje odborné komise.
f) Rozhoduje o přijetí členů.
g) K zabezpečení organizačních i administrativních činností si vytváří profesionální aparát, v 

jehož čele stojí generální sekretář. Jeho pracovněprávní vztahy stanoví Předsednictvo ČSPH.



Čl. IX
President ČSPH

a) Je statutárním orgánem ČSPH. Zastupuje ČSPH ve všech záležitostech v tuzemsku i v 
zahraničí. Navenek jedná samostatně. V případě, že je dlouhodobě nepřítomen, zastupuje jej
místopředseda, nebo jiný pověřený člen Předsednictva.

b) Řídí činnost Rady a Předsednictva ČSPH.
c) Volební období je 4 roky

Čl. X
Revizní komise ČSPH

Je nezávislým kontrolním orgánem ČSPH a přísluší jí zejména:
a) Provádění kontroly hospodaření a dodržování pravidel, norem a usnesení přijatých všemi 

orgány ČSPH.
b) Revizní komise má 3 - 5 členů. Je volena Konferencí ČSPH na období 4 roků.
c) Její zástupce se zúčastňuje jednání Předsednictva ČSPH s právem upozornit na návrhy, nebo

jednání, které jsou v rozporu s řády a předpisy ČSPH nebo se zájmy jednotlivých subjektů 
ČSPH.

d) Její zástupce se zúčastňuje zasedání Konference a Rady ČSPH, které předkládá své revizní 
zprávy s návrhy na opatření.

e) Pokud klesne počet členů RK pod tři, na nejbližším zasedání Rady ČSPH bude RK doplněna
na stanovený počet.

Čl. XI
Ostatní složky ČSPH

1. Komise Předsednictva ČSPH
a) jsou zřizovány pro odborné řízení oblastí činností. V rámci své působnosti připravují pro 

schvalovací řízení Rady nebo Předsednictva návrhy potřebných norem a řádů. Podle 
svěřených úkolů Předsednictvem řeší operativní záležitosti. Zpracovávají své plány činnosti 
na roční období a provádějí jejich vyhodnocení.

2. Oblastní orgány
a) Vznikají na základě závěrů ustavující schůze minimálně 3 klubů nebo oddílů PH v regionu, 

který schválí Předsednictvo ČSPH. Na tomto území řídí rozvoj pozemního hokeje.
b) Jsou oprávněny rozhodovat ve věcech, které nejsou vyhrazeny ČSPH a jeho orgánům.
c) Pokud mají právní subjektivitu, je vnitřní organizace a činnost těchto útvarů plně v jejich 

kompetenci.
d) Jsou složeny ze zástupců hokejových oddílů či klubů daného území, kteří si volí předsedu 

oblastního orgánu.
e) Jednají a rozhodují za účasti nadpoloviční většiny zástupců oddílů či klubů. K přijetí 

usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
f) Na svojí činnost mají samostatný rozpočet. Poskytnuti dotací od ČSPH schvaluje 

Předsednictvo ČSPH a jejich čerpání a vyúčtování je prováděno dle předem dohodnutých 
pravidel.

3. Hokejové kluby a oddíly
a) Jsou základním článkem činnosti ČSPH. 
b) Vnitřní organizace a činnost oddílů a klubů je plně v jejich kompetenci



c) K základním povinnostem klubů či oddílů patří zejména: 
i. aktivně napomáhat rozvoji českého pozemního hokeje,

ii. dodržovat Stanovy ČSPH, řády, normy a usnesení orgánů ČSPH,
iii. dodržovat zásady sportovní etiky v duchu fair-play, Charty proti dopingu a jednat 

tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno českého pozemního hokeje, šetřit, chránit a
zvelebovat majetek, který slouží k činnosti a rozvoji pozemního hokeje, halového 
hokeje, minihokeje.

4. Kluby přátel a asociace
a) Vznikají na základě závěrů ustavující schůze minimálně 10 ti členů ČSPH. Ve svém čele 

mají zvoleného zástupce.
b) Vnitřní organizace a činnost těchto útvarů je plně v jejich kompetenci.
c) K základním povinnostem těchto útvarů patří zejména:

i. aktivně napomáhat rozvoji českého pozemního hokeje,
ii. dodržovat Stanovy ČSPH, řády, normy a usnesení orgánů ČSPH

d) Na svojí činnost mají samostatný rozpočet. Poskytnutí případných dotací schvaluje 
Předsednictvo ČSPH a jejich čerpání a vyúčtování je prováděno dle předem dohodnutých 
pravidel.

e) Počet členů těchto útvarů nesmí klesnout pod pět členů.

Složky ČSPH, které nemají právní subjektivitu, jsou oprávněny vystupovat v právních vztazích 
jménem ČSPH jen jsou-li k tomu zmocněny směrnicemi ČSPH nebo rozhodnutím Předsednictva

Čl. XII
Majetek a finanční hospodaření

1. Majetek ČSPH tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Majetek je ve 
vlastnictví ČSPH jako celku.

2. Zdrojem majetku ČSPH jsou zejména příspěvky sdružených subjektů, státní příspěvky, 
příspěvky jiných organizací, zdroje z vlastní hospodářské činnosti, tělovýchovné, 
společenské a jiné činnosti a další. ČSPH může tvořit majetek také obchodní a 
podnikatelskou činností i formou zřizování vlastních hospodářských zařízení a podniků.

3. ČSPH hospodaří také s majetkem, který mu byl pronajat.
4. ČSPH hospodaří se svým hmotným majetkem s péčí řádného hospodáře, vede jeho evidenci 

a provádí pravidelné inventury. S finančními prostředky hospodaří dle plánu a rozpočtu na 
příslušná období.

5. Hospodaření ČSPH se řídí ročním plánem činnosti a rozpočtem schváleným Radou ČSPH.

Čl. XIII
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Konference zmocňuje presidenta ČSPH provést v jeho kompetenci administrativně formální 
úpravy ve schválených stanovách ČSPH, které však nesmějí měnit jejich věcný charakter. 
Na základě případné výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může president 
ČSPH odstraňovat všechny soudem zjištěné vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou 
a účinnou právní úpravou.

2. Řešení sporů upravují Směrnice ČSPH.
3. President se zmocňuje k podání návrhu stanov ČSPH do veřejného rejstříku.
4. Problematika, která není upravena těmito stanovami, se řídí občanským zákoníkem
5. Práva členů, kteří nesouhlasí s většinovým rozhodnutím, uplatnit svá stanoviska a nároky u 



soudu nejsou těmito stanovami dotčena (viz zákon 88/2012 Sb.). Akt podání návrhu soudu 
nemá odkladní účinek na realizaci předmětných rozhodnutí.

6. Změna stanov byla schválena Konferencí ČSPH dne 4. 11. 2016
7. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku u Městského soudu v Praze.

V Praze dne: 17.12.2021

                                                                                                    Gino Schilders  
                                                                                                    president ČSPH


