
Stanovy

Hobby Hokej Liga Nový Bydžov, z.s.

užívá též zkrácený název HHLNB, z.s. 

Spolek Hobby Hokej Liga Nový Bydžov, z.s. ( dále též Spolek ),
 je založen za účelem sdružení fyzických osob ( dále též členů ),  se společným zájmem o 
hraní a organizování  hobby hokeje. Spolek hájí zájmy členů a za tím účelem spolupracuje s 
orgány obcí, dalších institucí a firem, sportovními spolky, kluby a s jednotlivci. 

Sídlo spolku:..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Organizační struktura spolku:

Výkonný výbor

Spolek vede Výkonný výbor, dále jen VV,  jehož členy jsou jsou předseda a dva zástupci. 
Předseda a zástupci  jsou zároveň statutárními orgány a každý může zastupovat spolek ve 
všech záležitostech samostatně.. Předseda a zástupci jsou voleni na valné hromadě ( dále 
též VH), na funkční období 5 let.VH může kohokoliv z nich odvolat i před uplynutím 
funkčního období. Další členové VV jsou dle potřeby jmenováni předsedou a to tak, aby 
počet členů VV byl lichý. 

Týmy ( oddíly )

Členové se v rámci spolku mohou seskupovat do  týmů. Vznik nových týmů podléhá 
schválení valnou hromadou, Členové týmů si volí své vedení a to dle týmových potřeb, 
minimálně však vedoucího týmu (dále též VT ), kapitána týmu ( dále též C ) a dva zástupce 
kapitána týmu ( dále též A ). Vt, C i A jsou voleni členy týmů a to na dobu neurčitou, 
respektivě do odvolání. Týmy delegují své zástupce na jednání VH. Každý tým má pro 
jednání na VH 30 rozhodných hlasů, které si rozdělí mezi delegované účastníky. Ovšem,  
jeden delegát může mít maximálně 10 ( 9 +1 ) rozhodných hlasů. Delegáti jsou voleni na 
každou VH. V hospodaření má tým v rámci spolku značnou volnost, může mít vlastní 
bankovní podúčet. Určuje si výši, způsoby i termíny placení příspěvků. Týmy poukáží před 
začátkem každé sezony týmový příspěvek do pokladny spolku. Výši týmového příspěvku na 
sezónu určuje a schvaluje VH.      
Spolek se může pod svým jménem jako samostatný tým účastnit obdobných amatérských 
hokejových soutěží a turnajů.
Ligová komise pro Hobby Hokej Ligu

 Hlavním cílem spolku je organizování hokejové soutěže mezi týmy spolku. Soutěž nese 



název Hobby Hokej Liga ( dále též HHL ). Týmy do soutěže smí postavit pouze hráče se 
statusem Hobby hráč.  Dohled nad vlastní soutěží má Ligová komise ( dále též LK ). LK je 
jmenována před zahájením sezóny. Členy LK mohou být za týmy pouze VT, C případně A. 
Každý tým navrhuje do LK  jednoho člena a jednoho jeho zástupce, v LK zasednou také 
jeden či dva zástupci VV a to tak, aby počet členů LK byl lichý. K jednání LK se dostaví po 
jednom zástupci z každého týmu.  LK si na prvním zasedání zvolí předsedu a zástupce. 
Předseda LK může v případě potřeby jmenovat další funkcionáře komise. Komise řeší 
především disciplinární  přestupky, námitky k výsledkům, práci rozhodčích a ostatní stížnosti 
či návrhy.  LK rozhoduje o udělení či odejmutí statusu Hobby hráč, tento status je základní 
podmínkou pro účast hráče v HHL. Veškeré podněty se předávají předsedovi LK, nebo jeho 
zástupci, ten pak svolá zasedání komise.

Valná hromada

Valná hromada  je nejvyšší orgán spolku. Svolává ji předseda alespoň jednou ročně, nebo 
předseda LK v případě že se tak usnese LK, nebo kdokoliv, kdo získá podporu minimálně ⅓ 
všech rozhodných hlasů. Každý tým má 30 rozhodných hlasů které rozdělí mezi své 
delegáty a to tak, že jeden delegát může mít 1 (sám za sebe) - 10 rozhodných hlasů. 
Členové nezařazení do týmů mají jeden rozhodný hlas. VH rozhoduje ve všech záležitostech 
Spolku a její rozhodnutí jsou závazná pro všechny členy i orgány Spolku. Především však 
volí statutární zástupce, schvaluje rozpočet, schvaluje výši členského a týmového příspěvku, 
schvaluje založení nového týmu, schvaluje vnitřní předpisy a změny stanov. VH je 
usnášeníschopná při účasti delegátů s nadpolovičním počtem všech rozhodných hlasů s 
výjimkou změny stanov, zrušení či převodu Spolku, zde je potřeba minimálně souhlas 
delegátů s  ⅔ všech rozhodných hlasů. Jestliže VH rozhodne o zrušení Spolku, musí zvolit 
likvidátora z řad statutárních zástupců, který rozhodne o likvidaci majetku Spolku.  

Orgány Spolku se usnášejí hlasováním a to tak, že se hlasování účastní nadpoloviční 
většina členů a rozhoduje se prostou většinou.

Členství 

Členové

Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let. Členy přijímá VV a ten může 
zohlednit stanovisko VT týmu, do kterého se zájemce hlásí, nebo LK. Přijetí člena potvrdí 
statutární orgán  podpisem na přihlášku. Spolek může mít řádné členy, řádné členy se 
statusem Hobby hráč a čestné členy. Členové se dále dělí na zařazené, jsou členy 
některého týmu Spolku, a nezařazené. Nezařazení mohou být například rozhodčí nebo 
členové, kteří ještě nemají angažmá v některém týmu ( nováčci nebo uvolněni k přestupu), 
členové kteří nesplňují podmínku Hobby hráč a třeba i někteří funkcionáři. Člen může být 
volen či jmenován do orgánů spolku, může volit a to přímo nebo prostřednictvím delegáta, 
může podávat návrhy, připomínky nebo stížnosti orgánům Spolku, účastní se, dle podmínek 
a pravidel, činnosti spolku. Člen má povinnost dodržovat stanovy a další dokumenty Spolku, 
respektovat usnesení VH a orgánů Spolku, řádně platit stanovené platby a podílet se na 
aktivitách Spolku. Čestný člen je osvobozen od placení členských příspěvků a nemůže být 
volen ani zvolen do orgánů spolku.  Ukončit členství může kdokoliv písemným oznámením o 
vystoupení ze Spolku. Za hrubé porušování pravidel, stanov nebo hráčské etiky může být 



člen vyloučen a vyškrtnut bude člen, který dlouhodobě nejeví zájem o Spolek a nezaplatí 
členský příspěvek. Vylučovaný a vyškrtnutý člen má právo odvolání u LK, VV a nebo u VH. 
Odvolání nemá odkladný účinek pro pozastavení činnosti.     

Financování

Hlavním zdrojem příjmů Spolku jsou členské příspěvky a to buďto přímé a nebo 
prostřednictvím týmových příspěvků, dále dary a dotace. Spolek může vykonávat 
doplňkovou hospodářskou činnost a výtěžek z této činnosti použít výhradně k financování 
hlavní činnosti a správy Spolku. 

Závěrečná ustanovení

 

V Novém Bydžově dne …………………………………………………………….

Zakladatelé:

Miloš Machek ……………………………………………………………………...

Martin Nesvačil /starší/…………………………………………………………….

Radek Müller………………………………………………………………………..


