STANOVY
Českého svazu házené
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I.

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek I.
Postavení, název, sídlo a předpisy
1.1.

Český svaz házené, z.s. (dále jen „ČSH“) je zájmovým spolkem fyzických a právnických
osob provozujících házenou, spolčených ve smyslu § 214 a následujících zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1.2.

Název spolku je: „Český svaz házené, z.s.“ Anglický překlad názvu zní: „Czech Handball
Federation“ (CHF).

1.3.

Hlavním posláním ČSH je organizování a provozování házené, včetně alternativních
druhů házené (dále jen „házená“), jakožto veřejně prospěšné činnosti.

1.4.

Sídlem ČSH je Praha.

1.5.

ČSH je sportovní svaz s celostátní působností, který jedná svým vlastním jménem
a na vlastní majetkovou odpovědnost podle těchto stanov. ČSH zastupuje české
házenkářské hnutí v Českém olympijském výboru (ČOV), České unii sportu (ČUS),
jakož i v Mezinárodní házenkářské federaci (IHF) a Evropské házenkářské federaci
(EHF). Na základě rozhodnutí Konference ČSH se ČSH může stát členem jiných
sportovních organizací.

1.6.

ČSH sdružuje jako své členy fyzické osoby (hráče, trenéry, rozhodčí, delegáty,
funkcionáře, jakož i další jednotlivce působící v házenkářském hnutí) a právnické
osoby (tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a jiné právnické osoby působící
v házenkářském hnutí).

1.7.

Osoby spolčené v ČSH mají zcela samostatné právní postavení a vlastní právní
osobnost a zcela samostatně a nezastupitelně, vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost, vykonávají vlastní činnost, činí vlastní právní jednání i spravují a evidují
vlastní nebo svěřený majetek. Z žádného takového samostatného jednání osob
sdružených v ČSH nevznikají ČSH žádné závazky a/nebo dluhy.

1.8.

Základním dokumentem ČSH jsou tyto stanovy Českého svazu házené (dále jen
„Stanovy“). Z těchto Stanov musí vycházet a musí s nimi být v souladu veškeré vnitřní
předpisy ČSH (dále jen „Vnitřní předpisy ČSH“) a předpisy krajských svazů házené
(dále jen „KSH“), jakožto i veškerá rozhodnutí orgánů ČSH a KSH.

1.9.

Vnitřní předpisy ČSH přijímá Konference ČSH, Rada ČSH a Exekutiva ČSH.
a) Konference ČSH a Rada ČSH přijímá a schvaluje vnitřní předpisy k řízení
sportovních činností. Konference ČSH může přijímat i jiné vnitřní předpisy, u nichž
si to vyhradí.
b) Exekutiva ČSH přijímá a schvaluje ostatní vnitřní předpisy upravující zejména:
- Sportovně technické předpisy, rozpisy soutěží
- Činnost odborných komisí zřizovaných v rámci ČSH

- Organizaci a řízení vnitřních organizačních složek
- Ekonomické záležitosti a nakládání s majetkem ČSH.
Vnitřní předpisy přijímané Exekutivou musí být v souladu se Stanovami a s Vnitřními
předpisy přijatými Konferenci ČSH, resp. Radou ČSH
1.10. Případné otázky souladu Vnitřních předpisů se Stanovami posuzuje Kontrolní
komise ČSH.

Článek II.
Právní osobnost a zastupování ČSH
2.1.

ČSH je právnickou osobou – korporací, spolkem s vlastní právní osobností.

2.2.

Statutárním orgánem ČSH je Exekutiva ČSH. ČSH ve všech záležitostech navenek
zastupuje a za ČSH podepisuje samostatně prezident ČSH nebo společně dva členové
Exekutivy. Podepisování jménem ČSH se provádí tak, že k vytištěnému nebo
napsanému názvu ČSH připojí tyto osoby svůj podpis a údaj o své funkci.

2.3.

Zaměstnanci ČSH jednají za ČSH v rozsahu jim svěřených pracovních úkolů nebo
na základě písemného pověření od Exekutivy ČSH.

B. ÚČEL, HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST
Článek III.
Účel ČSH
Základním účelem ČSH je péče o všestranný rozvoj házené v ČR a vytváření podmínek
pro všechny její formy a výkonnostní stupně, jakožto veřejně prospěšná činnost.

Článek IV.
Hlavní a vedlejší činnost
4.1.

Hlavní činností ČSH je soubor činností přímo naplňujících účel ČSH. ČSH zejména:
a) organizuje a řídí házenkářské soutěže na území ČR, spolupodílí se na vytvoření
podmínek pro všechny její formy a výkonnostní stupně s cílem zabezpečit
klubovou a státní reprezentaci dospělých i mládeže;
b) zabezpečuje rozvoj házené a její reprezentaci, zpracovává pro tyto potřeby
poznatky z oblasti teorie, metodiky a technických norem, zajišťuje odbornou
výchovu a vzdělávání;
c) zastupuje zájmy české házené v mezinárodních sportovních organizacích a je
jediným představitelem české házené ve všech jejích úrovních a všech věkových
kategoriích;
d) plní úkoly uložené mu jako národní organizaci ze strany mezinárodních

e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)

4.2.

sportovních organizací;
zastupuje a hájí zájmy české házené před státními orgány ČR, před orgány územní
samosprávy, před vládními a nevládními organizacemi a dalšími osobami;
napomáhá při zajišťování materiální a finanční základny pro rozvoj házené,
za kterýmžto účelem může rozvíjet také hospodářskou činnost a může mít účast v
jiných právnických osobách;
je výhradním majitelem, vyhlašovatelem a organizátorem házenkářských soutěží
a akcí na území ČR a výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních,
televizních, rozhlasových, audiovizuálních i ostatních práv zde výslovně
neuvedených, ale vztahujících se ke všem soutěžím a akcím řízeným ČSH na území
ČR;
svolává a ustavuje své orgány v souladu s těmito stanovami;
vydává Vnitřní předpisy ČSH a dbá na jejich dodržování stejně jako na dodržování
pravidel házené IHF;
dbá na dodržování antidopingových předpisů, zejména pak ustanovení Světového
antidopingového kodexu a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu
v České republice vydanou Antidopingovým výborem České republiky (dále jen
„Antidopingové předpisy“);
vydává vlastní odbornou i propagační literaturu a další tiskoviny pro potřeby
soutěží.

Vedlejší činností ČSH může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti ČSH nebo v hospodárném
využití majetku ČSH.

C. ČLENSTVÍ
Článek V.
Druhy členství
5.1.

Členy ČSH se mohou stát právnické osoby – zejména tělovýchovné jednoty, sportovní
kluby účastnící se pravidelných soutěží pořádaných ČSH (dále společně označeny jen
jako „Klub“)

5.2.

Členy ČSH se mohou stát i jiné právnické osoby působící v házenkářském hnutí (dále
společně označeny jako „Korporace“).

5.3.

Členy ČSH se mohou stát fyzické osoby, jednotlivci - občané České republiky i cizinci,
(dále jen jako „Jednotlivec“).

5.4.

Stávajícími členy ČSH jsou všechny Kluby, Korporace a Jednotlivci, kteří jsou řádně
zaregistrováni jako člen ČSH.

Článek VI.
Členství právnických osob
6.1.

O přijetí Klubu a Korporace za člena ČSH rozhoduje Exekutiva ČSH po předložení
písemné přihlášky, ve které Klub, či Korporace vyjádří souhlas se Stanovami a
Vnitřními předpisy ČSH.

6.2.

Členství Klubu a Korporace v ČSH vzniká rozhodnutím Exekutivy ČSH o přijetí za člena.
Po registraci obdrží každá právnická osoba své identifikační číslo.

6.3.

Na členství právnické osoby v ČSH není právní nárok. Exekutiva ČSH může odmítnout
členství právnické osoby v ČSH, přestože taková právnická osoba splní podmínky pro
členství v ČSH. Odmítnutí členství právnické osobě nemusí být nikterak zdůvodněno.
Exekutiva ČSH odmítne členství Klubu nebo Korporace zejména tehdy, došlo-li by
jejím přijetím za člena k narušení rovnosti práv členů ČSH.

Článek VII.
Členství fyzických osob
7.1.

Členství Jednotlivce vzniká na základě písemné přihlášky uchazeče o členství.

7.2.

O přijetí Jednotlivce za člena ČSH rozhoduje Exekutiva prostřednictvím pověřeného
pracovníka Sekretariátu ČSH po předložení písemné přihlášky, ve které uchazeč o
členství vyjádří souhlas se Stanovami a Vnitřními předpisy ČSH.

7.3.

Přihláška jednotlivce, který není svéprávný a jednotlivce mladšího 15 let musí být
učiněna se souhlasem zákonného zástupce a musí obsahovat jeho podpis.

7.4.

Členství v ČSH vzniká registrací Sekretariátem ČSH. Po registraci obdrží každý
jednotlivec své identifikační číslo.

7.5.

Na členství fyzické osoby, jednotlivce v ČSH není právní nárok. Exekutiva
prostřednictvím pověřeného pracovníka Sekretariátu ČSH může odmítnout členství
fyzické osoby, jednotlivce v ČSH, přestože taková fyzická osoba, jednotlivec splní
podmínky pro členství v ČSH. Odmítnutí členství fyzické osobě nemusí být nikterak
zdůvodněno.

7.6.

Exekutiva ČSH může udělit čestné členství fyzickým osobám, které přispěly
k všestrannému rozvoji házené.

7.7.

Členství v ČSH je vyjádřením souhlasu s účelem ČSH a projevem vůle podřídit se
těmto Stanovám, Vnitřním předpisům ČSH, předpisům IHF a EHF, jakož i rozhodnutím
orgánů ČSH vydaným v souladu s těmito stanovami.

Článek VIII.
Společná ustanovení ke členství
8.1.

ČSH vede seznam svých členů, který není veřejně přístupný. Každý člen ČSH má
za podmínek stanovených Exekutivou ČSH a na své náklady nárok na výpis svých
údajů ze seznamu členů.

8.2.

Podrobnosti související s postupem vzniku členství v ČSH, evidencí členů, podobu
přihlášky ke členství a výši členského příspěvku v ČSH stanoví Exekutiva ČSH.

8.3.

Členství v ČSH zaniká:
a) vystoupením, přičemž členství zaniká doručením oznámení Sekretariátu ČSH;
b) vyloučením v případě, že se člen dopustil úmyslného trestného činu, že porušuje
tyto Stanovy, Vnitřní předpisy ČSH, rozhodnutí orgánů ČSH, poškozuje jiným
způsobem zájmy ČSH a zájmy členů sdružených v ČSH a/nebo dlouhodobě
neprovozuje házenou, když o takovém vyloučení rozhodne Exekutiva ČSH;
c) úmrtím člena – fyzické osoby, jednotlivce, nebo prohlášením fyzické osoby,
jednotlivce, za mrtvou;
d) zánikem člena – právnické osoby; zanikající právnická osoba je povinna vypořádat
veškeré své finanční a jiné dluhy v rámci a/nebo vůči ČSH;
e) nezaplacením členského příspěvku jednotlivce ve dvou po sobě jdoucích letech, a
to k 31. 12. roku následujícího po roce, kdy povinnost hradit v pořadí druhý roční
členský příspěvek vznikla;
f) nezaplacením členského příspěvku právnické osoby a to k 31. 12. kalendářního
roku, v němž povinnost k úhradě ročního členského příspěvku vznikla.

8.4.

Zánikem členství jednotlivce v ČSH nezaniká jeho povinnost vypořádat veškeré své
finanční a jiné dluhy v rámci a/nebo vůči ČSH.

8.5.

Člen – Právnická osoba/Jednotlivec, jehož členství zaniklo, je povinen vypořádat
veškeré své finanční a jiné dluhy v rámci a/nebo vůči ČSH nejpozději do 30 dnů od
zániku členství.

8.6.

Pokud došlo k zániku členství v ČSH dle tohoto článku, nemá bývalý člen právo na
vrácení členského příspěvku, který již za příslušný kalendářní rok uhradil, a to ani
částečně.

D. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
Článek IX.
Práva a povinnosti členů
9.1.

Kluby sdružené v ČSH mají zejména tato práva:

a)
b)
c)
d)
e)

účastnit se jednání Konference ČSH a Konference KSH s hlasem rozhodujícím;
hlasovat na jednáních Konference ČSH a Konference KSH;
navrhovat kandidáty do orgánů ČSH a KSH;
obracet se na orgány ČSH a KSH se svými podněty, návrhy a připomínkami;
podle své sportovní výkonnosti a odborných schopností se účastnit sportovních
soutěží řízených ČSH a KSH.

9.2.

Jednotlivci sdružení v ČSH mají zejména tato práva:
a) po dosažení věku 18 let být volen do všech volených orgánů ČSH a KSH;
b) obracet se na orgány ČSH a KSH se svými podněty, návrhy a připomínkami;
c) podle své sportovní výkonnosti a odborných schopností se účastnit sportovních
soutěží řízených ČSH a KSH.

9.3.

Korporace sdružené v ČSH mají zejména tato práva:
a) účastnit se jednání Konference ČSH a Konference KSH s hlasem poradním;
b) obracet se na orgány ČSH a KSH se svými podněty, námitkami a připomínkami.

9.4.

Kluby sdružené v ČSH mají zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat právní předpisy, tyto Stanovy, Vnitřní předpisy ČSH a řídit se
rozhodnutími orgánů ČSH a KSH;
b) dodržovat Antidopingové předpisy;
c) dodržovat předpisy IHF a EHF při účasti v jimi organizovaných soutěžích
a mistrovstvích;
d) řádně a včas platit členské příspěvky;
e) řádně a včas plnit další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí orgánů ČSH
a KSH, smluv a Vnitřních předpisů ČSH;
f) vykonávat sportovní činnost, soutěžit a o případný sportovní úspěch či vítězství
usilovat v duchu fair play;
g) svou činností přispívat k rozvoji házené, popularizovat ji mezi mládeží a přispívat k
získání nových členů ke sportovní činnosti;
h) podporovat vzdělávání trenérů, rozhodčích i členů;
i) podílet se na házenkářské reprezentaci ČR a tuto plně podporovat;
j) chránit a usilovat o dobré jméno ČSH.

9.5.

Jednotlivci sdružení v ČSH mají zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat právní předpisy, tyto Stanovy, Vnitřní předpisy ČSH a řídit se
rozhodnutími orgánů ČSH a KSH;
b) dodržovat Antidopingové předpisy;
c) dodržovat předpisy IHF a EHF při účasti v jimi organizovaných soutěžích
a mistrovstvích;
d) řádně a včas platit členské příspěvky;
e) řádně a včas plnit další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí orgánů ČSH
a KSH, smluv a Vnitřních předpisů ČSH;
f) vykonávat sportovní činnost, soutěžit a o případný sportovní úspěch či vítězství
usilovat v duchu fair play;
g) podílet se na házenkářské reprezentaci ČR a tuto plně podporovat.

9.6.

Korporace sdružené v ČSH mají zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat právní předpisy, tyto Stanovy, Vnitřní předpisy ČSH a řídit se
rozhodnutími orgánů ČSH a KSH;
b) řádně a včas platit členské příspěvky, o jejichž formě a výši rozhoduje Exekutiva
ČSH, resp. Exekutiva KSH;
c) řádně a včas plnit další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí orgánů ČSH
a KSH, smluv i Vnitřních předpisů ČSH;
d) svou činností přispívat k rozvoji házené, popularizovat ji mezi mládeží a přispívat
k získání nových členů ke sportovní činnosti;
e) chránit a usilovat o dobré jméno ČSH.

9.7.

Čestní členové ČSH mají stejná práva a stejné povinnosti jako ostatní členové ČSH
vyjma povinnosti platit členské příspěvky a plnit další finanční povinnosti vyplývající
z rozhodnutí orgánů ČSH, smluv a Vnitřních předpisů ČSH. Čestní členové se mohou
účastnit jednání Konference ČSH a jednání Konference KSH s hlasem poradním.

9.8.

Orgány ČSH mohou Vnitřními předpisy ČSH rozšířit práva a povinnosti členů,
a to v souladu s těmito Stanovami a právním řádem České republiky. Při ukládání
povinností členům ČSH dbají orgány ČSH zejména na to, aby jimi nezasahovaly
v nepřiměřeném rozsahu do legitimních subjektivních zájmů členů a ČSH jako celku.

9.9.

Členství v ČSH je nepřevoditelné.

E. ORGÁNY ČSH
Článek X.
Orgány ČSH
10.1. Orgány ČSH jsou:
‒ Konference ČSH
‒ Rada ČSH
‒ Exekutiva ČSH
‒ Kontrolní komise
‒ Odvolací komise
10.2. Orgány ČSH se při své činnosti řídí svými jednacími řády. Všechny orgány ČSH přijímají
svá rozhodnutí, usnesení nebo jiná opatření vždy na základě většinové vůle,
vyjádřené podporou nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy daného orgánu, v případě Exekutivy
ČSH hlas prezidenta ČSH. Orgány ČSH mohou přijímat rozhodnutí jen za podmínky
přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů s hlasem rozhodujícím, není-li
Stanovami upraveno jinak.

Článek XI.
Konference ČSH
11.1. Konference ČSH je nejvyšším orgánem ČSH. Členové se účastní Konference ČSH
prostřednictvím delegátů.
11.2. Konference ČSH je shromážděním delegátů - členů ČSH s hlasem rozhodujícím,
kterými jsou Kluby sdružené v ČSH. Konference ČSH mají právo se zúčastnit všechny
Kluby s hlasem rozhodujícím. Konference ČSH se mohou dále zúčastnit delegáti
Korporací, členové orgánů ČSH, čestní členové ČSH a hosté pozvaní Exekutivou ČSH, ti
všichni s hlasem poradním.
11.3. Konferenci ČSH svolává Exekutiva ČSH jednou za čtyři roky. Den, místo a program
jednání Konference ČSH oznámí Exekutiva ČSH vyvěšením pozvánky na oficiálních
internetových stránkách ČSH nejméně 30 dnů před jejím konáním.
11.4. Mimořádnou konferenci svolává Exekutiva pokud:
a) o to Exekutivu ČSH písemně požádá alespoň 1/3 všech členů ČSH s hlasem
rozhodujícím;
b) o to Exekutivu ČSH písemně požádá alespoň „2/3 všech členů Rady ČSH“;
c) se sama Exekutiva ČSH usnese o nutnosti jejího svolání.
Exekutiva ČSH svolává mimořádnou Konferenci ČSH tak, aby se konala nejpozději do
60 dnů od svolání. Neučiní-li tak Exekutiva ČSH do 30 dnů poté, kdy nastala alespoň
jedna ze skutečností uvedených v předchozí větě, může svolat mimořádně Konferenci
ČSH ten, kdo podal podnět k jejímu svolání.
11.5. Ten, kdo svolá mimořádnou Konferenci ČSH, je povinen zveřejnit den, místo a
navržený program jednání mimořádně svolané Konference ČSH nejpozději 30 dnů
před jejím konáním na oficiálních internetových stránkách ČSH. Na konání
mimořádně svolané Konference ČSH se použijí ustanovení těchto stanov upravující
konání Konference ČSH přiměřeně. Mimořádná Konference ČSH je oprávněna
rozhodovat o všech záležitostech spadajících do působnosti Konference ČSH.
11.6. Program Konference ČSH lze změnit jen se souhlasem toho, kdo ji svolal nebo
v případě mimořádně svolané Konference ČSH se souhlasem toho, kdo dal podnět
k jejímu svolání.
11.7. Kdo Konferenci ČSH svolal, může ji odvolat, nebo odložit stejným způsobem, jakým
byla svolána. Mimořádně svolanou Konferenci ČSH však lze odvolat nebo odložit jen
na návrh nebo se souhlasem toho, kdo dal podnět k jejímu svolání.
11.8. Konferenci ČSH zahájí prezident ČSH nebo jím pověřený člen Exekutivy ČSH, který
ověří její usnášeníschopnost. Zajistí zvolení předsedajícího, zapisovatele a případně
též dalších činovníků dle jednacího řádu Konference ČSH, a to z účastníků Konference
ČSH. Předsedající Konference ČSH vede jednání dle ohlášeného programu, ledaže se
Konference ČSH usnese na ukončení jednání.

11.9. K zajištění průběhu jednání si Konference ČSH na návrh Exekutivy ČSH schvaluje svůj
jednací řád a volební řád.
11.10. Konference ČSH je usnášeníschopná v případě, že je při jejím zahájení přítomno
alespoň 30 % všech delegátů Klubů - členů s hlasem rozhodujícím. V případě, že není
přítomno 30 % všech delegátů ani 30 minut po zahájení jednání Konference ČSH, je
možné se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných delegátů uskutečnit náhradní
Konferenci ČSH s nezměněným programem jednání. Náhradní Konference je
usnášeníschopná při jakékoliv účasti delegátů.
11.11. K přijetí usnesení Konference ČSH je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů
s hlasem rozhodujícím.
11.12. Konference ČSH je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které souvisejí
s účelem ČSH, jeho majetkem a hospodařením i výkonem jeho účelu pro jeho členy.
Konference ČSH má právo si vyhradit rozhodování i v otázkách, které nejsou
ve stanovách doslovně uvedeny anebo jsou svěřeny do působnosti jiného orgánu
ČSH.
11.13. Konference ČSH rozhoduje o těchto záležitostech:
a) schvaluje stanovy ČSH, jejich doplnění a změny;
b) projednává a schvaluje sportovně technické vnitřní předpisy, které řeší
problematiku řízení sportovní činnosti, jejich doplnění a změny;
c) volí a odvolává členy Exekutivy ČSH, prezidenta ČSH, členy Odvolací komise a
členy Kontrolní komise;
d) projednává a schvaluje souhrnnou zprávu Exekutivy ČSH o stavu ČSH a činnosti
Exekutivy ČSH v období od posledního zasedání Konference ČSH;
e) projednává a schvaluje souhrnnou zprávu Kontrolní komise o její činnosti v
období od posledního zasedání Konference ČSH;
f) projednává a schvaluje souhrnnou zprávu Odvolací komise o její činnosti v
období od posledního zasedání Konference ČSH;
g) projednává a schvaluje souhrnnou zprávu o výsledcích hospodaření, popř.
výroční zprávu ČSH od posledního zasedání Konference ČSH;
h) projednává a schvaluje výhled hospodaření ČSH pro nadcházející období do
následující řádné Konference;
i) rozhoduje o zrušení ČSH a jeho likvidaci, rozdělení ČSH či sloučení/splynutí
s jinou organizací;
j) projednává a schvaluje volební řád, včetně nominačních pravidel;
k) rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou výslovně
svěřeny stanovami jiným orgánům ČSH.
11.14. Funkční období orgánů ČSH, jejichž členové jsou voleni Konferencí ČSH je čtyřleté
s tím, že pokud je Konference ČSH v daném roce svolána až po uplynutí čtyř let, trvá
funkční období až do této Konference ČSH. V případě dovolby či kooptace některého
člena orgánů ČSH v průběhu funkčního období se dovolba či kooptace provádí jen
do konce tohoto funkčního období.

11.15. V případě, že po uplynutí funkčního období nejsou řádnou Konferencí ČSH zvoleni
noví členové některého z volených orgánů ČSH, plní členové příslušného orgánu ČSH
dále své funkce, a to až do zvolení nových členů takového orgánu.
11.16. Usnesení Konference ČSH vstupuje v platnost okamžikem jeho schválení,
nerozhodne-li Konference ČSH jinak.
11.17. Bude-li v rozporu rozhodnutí Konference ČSH a Rady ČSH je závazným rozhodnutí
Konference ČSH.

Článek XII.
Rada ČSH
12.1. Rada ČSH je shromážděním delegátů – členů ČSH s hlasem rozhodujícím. Členové se
účastní Rady ČSH prostřednictvím delegátů.
12.2.

Radu tvoří delegáti (členové Rady) volení krajskou konferencí. Každý KSH má právo na
své Konferenci zvolit do Rady ČSH maximálně 1 delegáta (člena Rady) na každých
započatých 15 Klubů zařazených do daného KSH. Pro stanovení počtu Klubů jsou
rozhodující údaje k 31.12. kalendářního roku předcházející roku, v němž se
Konference KSH koná.

12.3. Právo účasti na jednání Rady s hlasem poradním mají také členové Exekutivy ČSH a
předseda Kontrolní komise ČSH.
12.4. Členové Rady si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu Rady na dobu čtyř let.
V případě, že funkce předsedy nebo místopředsedy Rady z jakéhokoli důvodu
zanikne, řídí činnost Rady její nejstarší člen, a to až do nejbližšího příštího zasedání
Rady, na kterém jsou zvoleni nový předseda a místopředseda.
12.5. Radu ČSH svolává Exekutiva ČSH na návrh předsedy nebo místopředsedy Rady ČSH
nejméně jednou ročně. Exekutiva ČSH také svolá Radu ČSH v případě, že se na tom
Exekutiva ČSH sama usnese. Mimořádně svolá Exekutiva ČSH Radu ČSH rovněž
v případě, že, o to Exekutivu ČSH písemně požádá alespoň 2/3 všech členů Rady.
Den, místo a program jednání Rady ČSH oznámí Exekutiva ČSH vyvěšením pozvánky
na oficiálních internetových stránkách ČSH nejméně 30 dnů před jejím konáním.
12.6. Neučiní-li tak Exekutiva ČSH do 30 dnů poté, kdy nastala alespoň jedna ze skutečností
uvedených v předchozí větě, může Radu ČSH svolat, kterýkoliv z členů Rady ČSH,
který požádal Exekutivu ČSH o svolání Rady ČSH.
12.7. Ten, kdo svolá Radu ČSH, je povinen zveřejnit den, místo a navržený program jednání
mimořádně svolané Rady ČSH nejpozději 30 dnů před jejím konáním na oficiálních
internetových stránkách ČSH.

12.8. Program Rady ČSH lze změnit jen se souhlasem toho, kdo ji svolal nebo v případě
mimořádně svolané Rady ČSH se souhlasem toho, kdo dal podnět k jejímu svolání.
12.9. Kdo Radu ČSH svolal, případně dal podnět k jejímu svolání, může ji odvolat, nebo
odložit stejným způsobem, jakým byla svolána. Mimořádně svolanou Radu ČSH však
lze odvolat nebo odložit jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo dal podnět k
jejímu svolání.
12.10. Radu ČSH zahájí předseda Rady ČSH nebo jím pověřený člen Rady, který ověří její
usnášeníschopnost. Zajistí zvolení předsedajícího, zapisovatele a případně též dalších
činovníků dle jednacího řádu Rady ČSH, a to z účastníků jednání Rady ČSH.
Předsedající Rady ČSH vede jednání dle ohlášeného programu, ledaže se Rada ČSH
usnese na ukončení jednání.
12.11. K zajištění průběhu jednání si Rada ČSH schvaluje svůj jednací řád.
12.12. Jednání Rady je usnášeníschopná v případě, že je při jejím zahájení přítomno alespoň
50 % všech členů Rady ČSH.
12.13. K přijetí usnesení Rady ČSH je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem
rozhodujícím.
12.14. Rada ČSH rozhoduje o těchto záležitostech:
a) projednává a schvaluje sportovně technické vnitřní předpisy, které řeší
problematiku řízení sportovní činnosti, jejich doplnění a změny;
b) schvaluje kooptaci členů Exekutivy, Kontrolní komise a Odvolací komise;
c) projednává a schvaluje zprávu Kontrolní komise
d) projednává a schvaluje zprávu o výsledcích hospodaření ČSH za uplynulé účetní
období;
e) projednává a schvaluje návrh hospodaření (rozpočet) ČSH pro nadcházející účetní
období;
12.15. Funkční období členů Rady ČSH, je čtyřleté s tím, že pokud je Konference KSH
v daném roce svolána až po uplynutí čtyř let, trvá funkční období až do této
Konference KSH.
12.16. Usnesení Rady ČSH vstupuje v platnost okamžikem jeho schválení, nerozhodne-li
Rada ČSH jinak.

Článek XIII.
Exekutiva ČSH
13.1. Exekutiva ČSH je statutárním a výkonným orgánem ČSH, který řídí činnost ČSH
v souladu se zákonem a těmito stanovami. Exekutiva ČSH zajišťuje provoz ČSH
v organizační, sportovně-technické a ekonomické oblasti.

13.2. Exekutiva ČSH má nejméně 5 a nejvíce 9 členů (včetně Prezidenta ČSH). Všichni
členové Exekutivy jsou voleni na dobu 4 let. Počet členů Exekutivy ČSH pro příslušné
funkční období určuje Konference ČSH. Členem Exekutivy ČSH může být pouze fyzická
osoba jako plně svéprávný člen ČSH.
13.3. Klesne-li počet členů Exekutivy ČSH pod 5 osob je Exekutiva ČSH povinna svolat
Mimořádnou volební Konferenci a to do 60 dnů ode dne, kdy taková situace nastala.
13.4. Exekutiva ČSH je v období mezi Konferencemi ČSH oprávněna provést kooptaci svých
členů v případě, že funkce některého ze stávajících, Konferencí ČSH zvolených členů,
z jakéhokoli důvodu zanikne. Kooptace musí být předložena k potvrzení nejbližší Radě
ČSH. Nelze kooptovat do funkce prezidenta ČSH.
13.5. Členové Exekutivy ČSH jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu ČSH a
s ohledem na jeho zájmy. Členové Exekutivy ČSH jsou povinni se účastnit jednání
Exekutivy ČSH a aktivně se podílet na činnosti ČSH.
13.6. Jednání Exekutivy ČSH svolává a řídí prezident ČSH či jím pověřený člen Exekutivy ČSH
dle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Exekutiva ČSH musí být svolána, požádá-li o to
nadpoloviční většina jejích členů.
13.7. Jednání Exekutivy ČSH je oprávněn se účastnit předseda Kontrolní komise. Prezident
ČSH může přizvat na jednání Exekutivy ČSH další hosty.
13.8. Exekutiva ČSH může přijímat rozhodnutí i formou per rollam. Takto přijaté rozhodnutí
musí být zaznamenáno v zápisu z nejbližšího řádného jednání Exekutivy ČSH.
13.9. Exekutiva ČSH je oprávněna rozhodovat veškeré záležitosti, které stanovy, nebo
zákon nesvěří jinému orgánu ČSH.
13.10. Exekutiva ČSH je zejména:
a) oprávněna vytvářet podmínky pro realizaci účelu a hlavní a vedlejší činnosti ČSH;
b) povinna zajišťovat realizaci rozhodnutí a opatření přijatých Konferencí ČSH
povinna přijímat rozhodnutí a opatření, sjednávat práva a dluhy jménem ČSH
podle usnesení Konference ČSH a dále pak v případech zajištění účelu a hlavní a
vedlejší činnosti ČSH podle čl. II těchto stanov;
c) oprávněna a povinna vykonávat práva společníka nebo akcionáře v právnických
osobách, ve kterých má ČSH kapitálovou účast nebo které ČSH založil;
d) oprávněna projednávat a schvalovat Vnitřní předpisy ČSH vymezené v čl. I těchto
stanov – zásady, statuty a organizační a ekonomické směrnice, kterými může
rozšířit práva a povinnosti členů ČSH, přičemž dbá zejména na to, aby jimi
nezasahovala v nepřiměřeném rozsahu do legitimních subjektivních zájmů členů
a ČSH jako celku;
e) oprávněna navrhovat změny a doplnění Řádů ČSH, případně nové Řády ČSH;

f)

rozhodovat jako odvolací orgán o odvoláních proti rozhodnutím v přestupním
řízení, proti rozhodnutím řídícího orgánu v soutěžích řízených ČSH a proti
rozhodnutím disciplinární komise ČSH, případně v dalších případech stanovených
Vnitřními předpisy ČSH.

13.11. Exekutiva ČSH přijímá stanoviska a rozhodnutí k doporučením a nedostatkům
zjištěným Kontrolní komisí a/nebo Radou.
13.12. Exekutiva ČSH rozhoduje v oblasti organizace ČSH na základě svěřených úkolů
a kompetencí dle těchto stanov, případně v souladu s rozhodnutím Konference ČSH,
s tím, že:
a) jmenuje a odvolává Generálního sekretáře ČSH;
b) jmenuje a odvolává předsedy, členy odborných komisí ČSH a specialisty ČSH;
c) projednává a schvaluje Organizační směrnici ČSH, která podrobněji vymezuje
postavení vnitřních organizačních složek ČSH (dále jen „Organizační směrnice
ČSH“);
d) dle potřeby zřizuje odborné komise ČSH nebo jmenuje specialisty, kteří zajišťují
funkce těchto odborných komisí. Exekutiva ČSH při zřizování odborných komisí
ČSH postupuje tak, že jmenuje předsedu příslušné komise a po konzultaci s ním
ostatní členy příslušné komise, vždy na období, které je totožné s funkčním
obdobím Exekutivy ČSH.
13.13. Exekutiva ČSH rozhoduje o způsobu a rozsahu zajištění veškeré sportovní činnosti
v rámci ČSH, když k tomu účelu vydává sama nebo prostřednictvím odborných komisí
ČSH rozpisy soutěží a další předpisy, pokyny a vysvětlení v rozsahu, který je nezbytný
pro organizaci soutěží a který vyplývá ze sportovně-technických Řádů a těchto stanov.
K tomu zejména:
a) schvaluje strukturu soutěží ČSH a vyhlašuje soutěže řízené ČSH;
b) rozhoduje o státní házenkářské reprezentaci a koordinuje činnost
reprezentačních družstev, pro která schvaluje plán činnosti a účast
na jednotlivých akcích a zabezpečuje finanční a materiální podmínky pro činnost
reprezentačních družstev ve všech kategoriích;
c) schvaluje opatření k ochraně zdraví v házené, bezpečnosti hráčů před úrazy,
k trvalému boji proti dopingu a proti nezákonnému ovlivňování výsledků utkání
v házené (match fixing);
d) zajišťuje výchovu a trvalé zdokonalování nových i stávajících trenérů, rozhodčích
a funkcionářů házené.
13.14. Exekutiva ČSH organizuje a řídí veškerou hospodářskou činnost ČSH, v rámci které
zejména projednává výsledek hospodaření a návrh rozpočtu ČSH a předkládá je
Konferenci ČSH nebo Radě ke schválení.
Článek XIV.
Kontrolní komise
14.1. Kontrolní komise (dále jen „KK“) je kontrolním a revizním orgánem ČSH.

14.2. KK vykonává rovněž činnost na úseku vnitřní legislativy ČSH, když přezkoumává
soulad
Vnitřních předpisů se Stanovami a obecně závaznými právními předpisy. Zjištěný
nesoulad bez zbytečného odkladu oznámí Exekutivě ČSH.
14.3. KK má nejméně 3 a nejvíce 5 členů, kteří jsou voleni Konferencí ČSH na dobu 4 let.
Počet členů KK pro příslušné funkční období určuje Konference ČSH.
14.4. Členové KK si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu KK.
14.5. KK je v období mezi Konferencemi ČSH oprávněna provést kooptaci svých členů
v případě, že funkce některého ze stávajících, Konferencí ČSH zvolených členů,
jakéhokoli důvodu zanikne. Kooptace musí být předložena k potvrzení nejbližší Radě
ČSH.
14.6. Členem KK může být pouze plně svéprávný člen ČSH. Členové KK nemohou současně
vykonávat funkci člena jiného voleného orgánu ČSH nebo KSH, člena odborné komise
ČSH, nebo likvidátora ČSH.
14.7. Jednání KK svolává a řídí její předseda nebo jím pověřený místopředseda KK
dle potřeby. KK může přijímat rozhodnutí i formou per rollam.
14.8. KK se ve své činnosti řídí těmito Stanovami, Vnitřními předpisy ČSH a svým jednacím
řádem. KK je nezávislá a za svou činnost odpovídá Konferenci ČSH.
14.9. KK je na základě svěřených úkolů a kompetencí dle těchto Stanov a Vnitřních
předpisů ČSH, případně v souladu s rozhodnutím Konference ČSH, oprávněna
především:
a) dohlížet na řádné vedení záležitostí ČSH zejména v souladu se Stanovami ČSH,
Vnitřními předpisy ČSH a právními předpisy;
b) kontrolovat hospodaření ČSH;
c) sledovat plnění usnesení Konference ČSH;
d) předkládat zprávy Radě a Konferenci
e) k dalším činnostem svěřeným jí Vnitřními předpisy ČSH;
f) na návrh člena přezkoumávat zánik jeho členství.
14.10. KK vykonává svoji činnost na základě svěřených úkolů a kompetencí dle těchto Stanov
a Vnitřních předpisů ČSH, případně v souladu s rozhodnutím Konference ČSH,
nezasahuje však do pravomoci Exekutivy ČSH. KK může doporučit Exekutivě ČSH
odstranění jakéhokoliv zjištěného nedostatku.
14.11. Exekutiva ČSH, KSH, vnitřní organizační složky ČSH, jakož i všichni členové ČSH jsou
povinni poskytnout KK na její žádost všechny potřebné podklady a informace.

Článek XV.
Odvolací komise

15.1. Odvolací komise (dále jen „OK“) je odvolacím orgánem ČSH.
15.2. Odvolací komise je odpovědná pouze Konferenci ČSH.
15.3. OK má 3 členy, kteří jsou voleni Konferencí na dobu 4 let.
15.4. Členové OK si ze svého středu volí předsedu OK.
15.5. OK je v období mezi Konferencemi ČSH oprávněná provést kooptaci svých členů
v případě, že funkce některého ze stávajících, Konferencí ČSH zvolených členů,
z jakéhokoliv důvodu zanikne. Kooptace musí být předložena k potvrzení nejbližší
Radě ČSH.
15.6. Členem OK může být pouze plně svéprávný člen ČSH. Členové OK nemohou současně
vykonávat funkci člena jiného voleného orgánu ČSH nebo KSH, člena odborné komise
ČSH, nebo likvidátora ČSH.
15.7. Jednání OK svolává a řídí její předseda nebo jiný pověřený člen OK dle potřeby.
15.8. OK se ve své činnosti řídí těmito Stanovami, Vnitřními předpisy ČSH a svým jednacím
řádem.
15.9. OK rozhoduje:
a) jako přezkumný orgán ve věcech podání týkajících se členství ČSH, jakož i
zvláštních práv a povinností s tím spojených;
b) jako odvolací orgán ve věcech zániku členství a v dalších případech stanovených
Vnitřními předpisy ČSH.
15.10. OK je oprávněna předkládat Exekutivě ČSH návrhy změn nebo zrušení vnitřních
předpisů ČSH.
15.11. OK předkládá zprávy Konferenci.
15.12. Rozhodování a činnost OK jsou nezávislé na Exekutivě ČSH a jiných orgánech ČSH.

F. KRAJSKÉ SVAZY HÁZENÉ
Článek XVI.
Postavení KSH

16.1

V rámci ČSH existují krajské svazy házené, které jsou vymezeny územími
odpovídajícími vyšším územně samosprávným celkům dle ústavního zákona č.
347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. V rámci ČSH
existují tyto KSH:

Pražský svaz házené vymezený územím Hlavního města Prahy;
Středočeský krajský svaz házené vymezený územím Středočeského kraje, tj. okresů
Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk,
Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník;
Jihočeský krajský svaz házené vymezený územím Jihočeského kraje, tj. okresů České
Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor;
Plzeňský krajský svaz házené vymezený územím Plzeňského kraje, tj. okresů
Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov;
Ústecký krajský svaz házené vymezený územím Ústeckého kraje, tj. okresů Děčín,
Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem;
Liberecký krajský svaz házené vymezený územím Libereckého kraje, tj. okresů Česká
Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily;
Královéhradecký krajský svaz házené vymezený územím Královéhradeckého kraje, tj.
okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov;
Pardubický krajský svaz házené vymezený územím Pardubického kraje, tj. okresů
Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí;
Krajský svaz házené Vysočina vymezený územím Kraje Vysočina, tj. okresů Havlíčkův
Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou;
Jihomoravský krajský svaz házené vymezený územím Jihomoravského kraje,
tj. okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo;
Olomoucký krajský svaz házené vymezený územím Olomouckého kraje, tj. okresů
Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk;
Moravskoslezský krajský svaz házené vymezený územím Moravskoslezského kraje,
tj. okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město;
Zlínský krajský svaz házené vymezený územím Zlínského kraje, tj. okresů Kroměříž,
Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín.
Karlovarský krajský svaz házené vymezený územím Karlovarského kraje, tj. okresů
Cheb, Sokolov, Karlovy Vary;
16.2. Pro příslušnost Klubů k jednotlivým KSH je rozhodující jejich skutečné sídlo, tj. sídlo,
kde Klub skutečně sídlí a působí. Klub se sídlem ve vymezeném území kraje může být
členem pouze příslušného KSH.
16.3. Orgány KSH jsou:
a) Konference KSH
b) Exekutiva KSH
16.4. Orgány KSH se při své činnosti řídí svými jednacími řády, pokud je vydaly. Všechny
kolektivní orgány KSH přijímají svá rozhodnutí, usnesení nebo jiná opatření vždy

na základě většinové vůle, vyjádřené podporou nadpoloviční většiny přítomných
členů. V případě rovnosti hlasů při rozhodování Exekutivy KSH rozhodne hlas
předsedy KSH. Orgány KSH mohou přijímat rozhodnutí jen za podmínky přítomnosti
nadpoloviční většiny všech svých členů, v případě Konference za podmínky
přítomnosti nadpoloviční většiny Klubů daného kraje.
16.5. V případě, že v daném KSH není zvolena Exekutiva KSH a předseda KSH, přebírá
veškerá jejich práva a povinnosti Exekutiva ČSH.

Článek XVII.
Orgány KSH
Konference KSH
17.1. Konference KSH je shromážděním Klubů daného kraje – s hlasem rozhodujícím a
Korporací daného kraje – s hlasem poradním. Každý Klub zařazený do KSH je
oprávněn delegovat na jednání Konference KSH jednoho svého zástupce. Konference
KSH se mohou zúčastnit členové Exekutivy KSH, členové Exekutivy ČSH
a se souhlasem předsedy KSH další hosté.
17.2. Konferenci KSH svolává Exekutiva KSH nejméně jednou za rok. Den, místo a program
jednání Konference KSH oznámí Exekutiva KSH Klubům nejméně 30 dnů před jejím
konáním.
17.3. Jestliže o to Exekutivu KSH písemně požádá alespoň 2/3 Klubů daného kraje nebo
usnese-li se o nutnosti svolání mimořádné Konference KSH Exekutiva KSH, svolá
Exekutiva KSH mimořádnou Konferenci KSH. Neučiní-li tak Exekutiva KSH do 60 dnů
poté, kdy nastala alespoň jedna ze skutečností uvedených v předchozí větě, může
svolat mimořádně Konferenci KSH ten, kdo podal podnět. Svolá-li mimořádnou
Konferenci postupně více klubů, které dali kvalifikovaný podnět k jejímu svolání,
postupuje se dle svolání klubu, které bylo učiněno jako první.
17.4. Ten, kdo svolá mimořádnou Konferenci KSH, je povinen oznámit den, místo a
navržený program jednání mimořádně svolané Konference KSH Klubům daného kraje
nejpozději 30 dnů před jejím konáním. Na konání mimořádně svolané Konference
KSH se použijí ustanovení těchto stanov upravující konání Konference KSH.
Mimořádná Konference KSH je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech
spadajících do působnosti Konference KSH.
17.5. Program Konference KSH lze změnit jen se souhlasem toho, kdo ji svolal nebo
v případě mimořádně svolané Konference KSH se souhlasem toho, kdo dal podnět
k jejímu svolání.
17.6. Kdo Konferenci KSH svolal, může ji odvolat, nebo odložit stejným způsobem, jakým
byla svolána. Mimořádně svolanou Konferenci KSH však lze odvolat nebo odložit jen
na návrh nebo se souhlasem toho, kdo dal podnět k jejímu svolání.
17.7. Konferenci KSH zahájí předseda KSH nebo jím pověřený člen Exekutivy KSH, který
ověří její usnášeníschopnost. Zajistí zvolení předsedajícího, zapisovatele a případně

též dalších činovníků dle jednacího řádu Konference KSH (pokud jej Konference KSH
přijala), a to z účastníků Konference KSH. Předsedající Konference KSH vede jednání
dle ohlášeného programu, ledaže se Konference KSH usnese na ukončení jednání.
17.8. K zajištění průběhu jednání si Konference KSH na návrh Exekutivy KSH může schválit
svůj jednací řád a volební řád.
17.9. Konference KSH rozhoduje o těchto záležitostech:
a) volí a odvolává předsedu KSH;
b) volí a odvolává členy Exekutivy KSH;
c) projednává a schvaluje výsledky hospodaření a rozpočet KSH;
d) projednává a schvaluje zprávu o činnosti Exekutivy KSH za uplynulé období;
e) volí a odvolává členy Rady.
Exekutiva KSH
17.10. Exekutiva KSH je výkonným orgánem KSH, který řídí činnost KSH v souladu
se zákonem a těmito stanovami. Exekutiva KSH zajišťuje provoz KSH v organizační,
sportovně-technické a ekonomické oblasti.
17.11. Členy Exekutivy KSH a předsedu KSH, který je členem Exekutivy KSH, volí Konference
KSH na dobu 4 let. Členem Exekutivy KSH může být pouze plně svéprávný člen ČSH.
Exekutiva KSH má nejméně 3 a nejvíce 7 členů včetně předsedy KSH. Počet členů
Exekutivy KSH pro příslušné funkční období určuje Konference KSH.
17.12. Členové Exekutivy KSH volí ze svého středu místopředsedu KSH.
17.13. Exekutiva KSH je v období mezi Konferencemi KSH oprávněna provést kooptaci svých
členů v případě, že funkce některého ze stávajících, Konferencí KSH zvolených členů,
z jakéhokoli důvodu zanikne. Kooptace musí být předložena k potvrzení nejbližší
Konferenci KSH. Nelze kooptovat do funkce předsedu KSH.
17.14. Členové Exekutivy KSH jsou povinni vykonávat svoji činnost ke splnění účelu ČSH a
s ohledem na jeho zájmy. Členové Exekutivy KSH jsou povinni se účastnit jednání
Exekutivy KSH a aktivně se podílet na činnosti KSH.
17.15. Jednání Exekutivy KSH svolává a řídí předseda KSH či jím pověřený člen Exekutivy KSH
dle potřeby. Exekutiva KSH musí být svolána, požádá-li o to nadpoloviční většina
jejích členů.
17.16. Předseda nebo místopředseda Exekutivy KSH může přizvat na jednání Exekutivy KSH
další hosty.Ostatní členové Exekutivy mohou na jednání přizvat hosta pouze se
souhlasem většiny členů Exekutivy KSH.
17.17. Exekutiva KSH může přijímat rozhodnutí i formou per rollam. Takto přijaté rozhodnutí
musí být zaznamenáno v zápisu z nejbližšího řádného jednání Exekutivy KSH.
17.18. Exekutiva KSH je zejména oprávněna:
a) hospodařit s prostředky ČSH vymezenými rozpočtem ČSH a s prostředky z dotací a

b)
c)
d)

e)
f)

darů obdržených ČSH pro činnost daného KSH;
schvalovat struktury a výsledky soutěží řízených orgány KSH a tyto soutěže řídit;
dohlížet na dodržování Vnitřních předpisů ČSH v rámci daného kraje;
za účelem úpravy vnitřního řízení KSH a sportovně-technických otázek v rámci
daného kraje vydávat předpisy KSH, které vstupují v platnost a účinnost jejich
schválením Exekutivou KSH, to však za předpokladu, že jsou v souladu
se Stanovami a Vnitřními předpisy ČSH;
spolupodílet se na výběru zaměstnanců částečně nebo zcela podřízených
Exekutivě KSH;
v případech stanovených Vnitřními předpisy ČSH a/nebo předpisy KSH rozhodovat
jako odvolací orgán.

17.19. Exekutiva KSH zřizuje dle potřeby odborné komise KSH. Exekutiva KSH při zřizování
odborných komisí KSH postupuje tak, že jmenuje předsedu příslušné komise a po
konzultaci s ním ostatní členy příslušné komise, vždy na období, které je totožné s
funkčním obdobím Exekutivy KSH.
17.20. Předseda KSH zejména řídí činnost Exekutivy KSH a na základě pověření Exekutivy
ČSH zastupuje ČSH ve vztahu k orgánům místní samosprávy a dalším regionálním
institucím.
17.21. V případě, kdy není funkce předsedy obsazena, vykonává až do řádného zvolení
nového předsedy KSH jeho funkci místopředseda KSH.
G.VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ČSH
Článek XVIII.
Sekretariát ČSH
18.1

Sekretariát ČSH je profesionálně odborně kvalifikovaným pracovištěm, které zřizuje
Exekutiva ČSH k realizaci svých rozhodnutí a k zabezpečování všech operativních
a praktických potřeb ČSH i jejích orgánů. Mezi zaměstnance sekretariátu patří i
pracovníci v zaměstnaneckém či obdobném poměru k ČSH vykonávající svou činnost
kdekoli na území ČR, včetně zaměstnanců částečně či zcela řízenými KSH.

18.2

Počet zaměstnanců Sekretariátu ČSH a profesní struktura je dána organizační
směrnicí ČSH, kterou schvaluje Exekutiva ČSH.

18.3

Pracovníci Sekretariátu ČSH nemohou být členy Exekutivy ČSH, Rady ČSH, Kontrolní
komise ČSH, Odvolací komise ČSH ani prezidentem ČSH.

18.4

Za řízení Sekretariátu ČSH odpovídá Generální sekretář ČSH, kterého jmenuje
a odvolává Exekutiva ČSH.

Článek XIX.
Odborné komise ČSH

19.1. Odborné komise ČSH zajišťují odborné řídící, organizační a administrativní činnosti
nutné pro fungování ČSH. Členy příslušné odborné komise ČSH jmenuje a odvolává
Exekutiva ČSH, a to postupem dle těchto Stanov.
19.2. Oblast, ve které působí příslušná odborná komise ČSH (legislativa, disciplinární řízení,
mládež, trenéři, řízení soutěží apod.), je vymezena organizační směrnicí ČSH.
19.3. Organizační a řídící struktura každé odborné komise ČSH je dána jejím statutem.
Statut odborné komise ČSH musí být v souladu s těmito stanovami a vstupuje v
platnost a účinnost okamžikem jeho schválení Exekutivou ČSH.

H. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
Článek XX.
Majetek a hospodaření ČSH
20.1. Majetek ČSH tvoří finanční fondy, hmotný, nehmotný nebo finanční majetek,
pohledávky a jiná majetková práva a hodnoty.
20.2. Zdrojem majetku ČSH jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, z případně stanovených
členských příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti, podíly na zisku obchodních
společností vlastněných ČSH a dalších právnických osob zřízených ČSH či těch, v nichž
má ČSH účast, jakož i účelové příspěvky ze státního a jiných veřejných rozpočtů,
dotace, sponzorské příspěvky a dary.
20.3. Majetek ČSH je ve vlastnictví ČSH jako celku a slouží k účelům, které jsou v souladu
s účelem ČSH a v zájmu spolčených osob. O převodech vlastnického práva ČSH k
jejímu majetku, o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním
rozhoduje Exekutiva ČSH.
20.4. ČSH vede účetnictví podle platné zákonné úpravy. Zásady hospodaření upravují
Vnitřní předpisy ČSH.
20.5. V případě likvidace ČSH nabídne likvidátor zbylý likvidační zůstatek právnické osobě
s obdobným účelem a se statusem veřejně prospěšné společnosti.

I. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
21.1 Těmito Stanovami se řídí veškeré právní poměry týkající se ČSH ode dne nabytí jejich
účinností.
21.2. Práva a povinností členů ČSH nabyté před dnem nabytí účinností těchto Stanov se
považují za práva a povinností nabyté podle těchto Stanov.

21.3. Pokud osoba, jejich členství vzniklo před dnem nabytí účinností těchto Stanov a která
nesouhlasí s obsahem těchto Stanov, nepodá do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti
těchto Stanov své oznámení, že ukončuje své členství v ČSH, má se za to, že je
s obsahem těchto Stanov souhlasí.
21.4. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Stanov bude shledáno neplatným, či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto
Stanov.
21.5. Zrušují se Stanovy ČSH schválené Konferencí ČSH dne 29.8.2015.
21.6. Stávající členové Rady volení KSH dle článku 13.2 Stanov ČSH ze dne 29.8.2015
zůstávají ve funkci člena Rady ČSH do nejbližší Konference KSH, která zvolí svého
zástupce, případně své zástupce do Rady ČSH. Členství ostatních členů Rady, tzn.
zástupců nejvyšší ženské soutěže a zástupců nejvyšší mužské soutěže zaniká dnem
schválení těchto Stanov.
21.7. Změna stanov byla schválena Konferencí ČHS dne 13. března 2021. Stanovy ve znění
této změny nabývají platnosti a účinnosti okamžikem schválení Konferencí ČHS
s výjimkou těch ustanovení, která mění stávajícím členům právo účastnit se Konference
ČHS s hlasem rozhodujícím na právo účastnit se jednání tohoto orgánu pouze s hlasem
poradním, a to v souvislosti se zavedením nového druhu členství dle čl. V. odst. 5.2.
Tato ustanovení stanov se poprvé uplatní až při svolání následující Konference ČHS".
21.8. Tyto Stanovy byly schváleny Konferencí ČSH dne 13. 03. 2021 a nabyly účinnosti
okamžikem jejich schválení.

