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ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Název, sídlo a postavení
1. Český svaz ledního hokeje je občanským sdružením vytvořeným na principu
dobrovolnosti a demokratických zásadách. Je organizátorem a představitelem ledního
hokeje v České republice (ČR).
2. Svaz působí pod názvem: Český svaz ledního hokeje a používá zkratku ČSLH (dále jen
ČSLH).
3. ČSLH je samostatnou, nepolitickou organizací. Svou činnost vyvíjí na základě a v rámci
ústavy ČR a platných zákonů. ČSLH dodržuje přísnou politickou, rasovou a náboženskou
neutralitu.
4. ČSLH je právnickou osobou a je ve smyslu platných předpisů registrován státní správou
ČR.
5. ČSLH je zakládajícím členem Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) a zúčastňuje se
aktivně všech jejích činností, včetně členství v jejích orgánech.
6. ČSLH se může dále sdružovat a vstupovat za vzájemně výhodných podmínek do smluvních vztahů s jinými organizacemi. Rozhodovat o vstupu do takovýchto organizací nebo
výstupu z nich přísluší výkonnému výboru ČSLH. O výstupu z ČSTV a IIHF rozhoduje
výhradně konference ČSLH.
7. Sídlem ČSLH je Praha 8, Prvního pluku 8 – 10, PSČ 186 00.
8. Změna názvu nebo sídla je možná pouze usnesením konference ČSLH.
Článek 2
Předmět činnosti
1. Předmětem činnosti ČSLH je organizovat, řídit, propagovat lední hokej v ČR za účelem
jeho soustavného rozvoje, propagace a přípravy kvalitní reprezentace.
2. Při zajišťování předmětu činnosti plní ČSLH tyto hlavní úkoly:
a) organizuje, řídí, koordinuje a metodicky usměrňuje dle platných stanov, předpisů
a nařízení ČSLH sportovní činnost v ledním hokeji na území ČR,
b) zabezpečuje rozvoj českého ledního hokeje a jeho reprezentaci, zpracovává pro tyto
potřeby poznatky oblasti teorie, metodiky a technických norem, zajišťuje výchovu
a zvyšování kvalifikace odborných pracovníků,
c) zastupuje zájmy českého ledního hokeje, svých členů v jednání se státními orgány
a jinými organizacemi,
d) organizuje a řídí soutěže v ledním hokeji na území ČR. Za tímto účelem zřizuje
pracovní orgány s vymezením působnosti a delegací pravomocí potřebných k zajištění
činnosti dané oblasti,
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e) podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své
činnosti, reprezentace ČR a přípravy na ni a k částečnému zajištění prostředků na
činnost pro členy ČSLH,
f) může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných
prostředků na zabezpečení své činnosti,
g) vydává předpisy a řády s celostátní působností, jimiž jsou především soutěžní,
přestupní a disciplinární řád dle oblastí působnosti, registrační řád a další,
h) zabezpečuje a řídí činnost všech reprezentačních družstev,
i) zastupuje Mezinárodní federaci ledního hokeje na území ČR a jedná se zahraničními
národními svazy ledního hokeje a případně jinými zahraničními organizacemi.
Článek 3
Soulad stanov ČSLH a závaznost usnesení
1. Stanovy členů sdružených v rámci ČSLH musí být v zásadním souladu s těmito stanovami.
2. Právoplatná usnesení a rozhodnutí orgánů ČSLH vydaná v rámci jejich pravomoci
a kompetence jsou pro všechny členy ČSLH závazná.

ČÁST II.
ČLENSTVÍ
Článek 4
Členství v ČSLH
1. Členy ČSLH se mohou stát fyzické osoby a osoby právnické nebo oddíly a kluby ledního
hokeje a sledge hokeje, mající provozování ledního hokeje nebo sledge hokeje v předmětu
své činnosti. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor ČSLH na základě přihlášky a to
individuálně, přímo nebo prostřednictvím sdružení (zájmových, regionálních a jiných).
2. Přijetím za člena zůstává nedotčena jeho případná právní subjektivita, právo samostatně
jednat, organizovat svoji vlastní činnost a dále sdružovat či vstupovat do jiných vztahů.
3. Přímé individuální členství fyzických osob v ČSLH je možné, pokud takový jednotlivec
podá písemnou přihlášku do výkonného výboru ČSLH. Členství těchto členů může upravit
výkonný výbor zvláštní směrnicí.
4. Konference ČSLH může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily
o český hokej. Čestní členové mají právo účasti na konferenci s hlasem poradním.
5. Členství v ČSLH zaniká:
a) vystoupením,
b) odnětím členství výkonným výborem ČSLH pro hrubé nebo opakované porušení
členských povinností,
c) ukončením hokejové činnosti nebo právním zánikem člena,
d) úmrtím člena - fyzické osoby.
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Článek 5
Práva a povinnosti řádných členů
1. Členové ČSLH v souladu s článkem 2 těchto stanov především:
a) pečují o rozvoj a propagaci ledního hokeje v ČR, zejména pak o jeho přitažlivost
a rozšiřování mezi mládeží, zastupují zájmy ledního hokeje při jednáních se státními
orgány a jinými organizacemi v rámci své působnosti kompetence,
b) v souladu s organizační strukturou ČSLH a rozsahem kompetencí stanovených výkonným výborem se podílí na tvorbě předpisů a řádů výlučně pro oblast své vymezené
působnosti v rámci ČSLH,
c) zodpovídají za svou činnost v souladu se stanovami ČSLH, řídí a rozhodují v oblasti
své působnosti,
d) zajišťují činnost svých celků v souladu se zájmy českého hokeje a jeho reprezentace,
e) řídí se platnými předpisy a řády ČSLH včetně směrnic a rozhodnutí výkonného výboru
ČSLH.

ČÁST III.
ORGÁNY ČSLH
Článek 6
Struktura orgánů
1. Orgány ČSLH jsou:
- konference ČSLH,
- výkonný výbor ČSLH,
- dozorčí rada ČSLH,
- odborné komise ČSLH a poradní výbor ČSLH,
- krajské výkonné výbory ČSLH,
- krajské dozorčí rady ČSLH,
- okresní výkonné výbory ČSLH,
- okresní dozorčí rady ČSLH,
- arbitrážní komise ČSLH.
2. Orgány jsou vytvářeny v souladu s hlavním předmětem své činnosti, a to na základě
profesionálních a odborných hledisek pro její řízení, organizování a koordinaci.
Článek 7
Konference ČSLH
1. Nejvyšším orgánem je konference ČSLH, kterou svolává jedenkrát za dva roky výkonný
výbor. Den, místo konání, program jednání a klíč k volbě delegátů určí a oznámí výkonný
výbor dva měsíce předem a písemně o tom uvědomí členy ČSLH.
2. Delegáti s hlasem rozhodujícím jsou: prezident a viceprezidenti výkonného výboru ČSLH,
předseda dozorčí rady ČSLH a zástupci členů ČSLH a sdružení dle klíče stanoveného
výkonným výborem ČSLH.
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3. Konference se dále zúčastňují předsedové odborných komisí ČSLH, generální sekretář,
dozorčí rada a arbitrážní komise. Pokud neobdrželi hlas rozhodující, účastní se s hlasem
poradním stejně jako čestní členové ČSLH či čestní prezidenti ČSLH.
4. Konference je schopna jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna dvoutřetinová většina
delegátů s hlasem rozhodujícím.
5. Konferenci řídí prezident ČSLH nebo viceprezident, případně pověřený člen výkonného
výboru ČSLH.
Článek 8
Příprava konference ČSLH
Návrhy na členství ČSLH v mezinárodních organizacích nebo návrhy na vystoupení z nich
musí být členy ČSLH zaslány výkonnému výboru 40 dnů před dnem konání konference
ČSLH. Výkonný výbor zajistí jejich doručení včetně vlastních návrhů delegátům konference
ČSLH. Návrhy podané po tomto termínu nebudou konferencí projednány.
Článek 9
Pravomoc a působnost konference ČSLH
1. Konference ČSLH má v rámci působnosti ČSLH pravomoc volební, normotvornou,
rozhodovací a kontrolní.
2. Hlavní úkoly konference jsou především:
a) projednat zprávu o činnosti výkonného výboru ČSLH, včetně zprávy o hospodaření,
dozorčí rady ČSLH a arbitrážní komise ČSLH v uplynulém období,
b) schvalovat změny a doplňky stanov ČSLH a dalších společných předpisů a norem
ČSLH,
c) projednat a schválit rámcový program činnosti ČSLH na další období,
d) projednat a schválit rámcový návrh hospodaření na příští období,
e) volit na čtyřleté období prezidenta ČSLH, členy výkonného výboru ČSLH navržené
jednotlivými členy a krajskými výkonnými výbory ČSLH, předsedu dozorčí rady a její
členy a předsedu arbitrážní komise,
f) schválit udělení čestného členství ČSLH,
g) schválit udělení titulu čestného prezidenta ČSLH.
3. Konference ČSLH postupuje při výkonu těchto funkcí dle schváleného jednacího a volebního řádu, jehož návrh zpracuje výkonný výbor ČSLH a doručí delegátům konference před
jejím zahájením.
Článek 10
Mimořádná konference ČSLH
1. Mimořádná konference musí být svolána jestliže o to požádá:
- písemně dvoutřetinová většina řádných členů ČSLH,
- výkonný výbor ČSLH svým usnesením.
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2. Výkonný výbor ČSLH je povinen svolat mimořádnou konferenci do dvou měsíců ode dne,
kdy vznikla jedna z výše uvedených eventualit.
Článek 11
Výkonný výbor ČSLH
Výkonný výbor ČSLH je volen konferencí ČSLH dle stanov ČSLH.
1. Výkonný výbor ČSLH je složen z prezidenta a deseti členů s tím, že šest členů je voleno
do výkonného výboru ze zástupců vrcholového hokeje, když jedním z těchto členů je
prezident Asociace profesionálních klubů ledního hokeje a čtyři členové jsou voleni do
výkonného výboru ze zástupců výkonnostního hokeje. Vrcholovým hokejem se rozumí
extraliga mužů a 1.liga mužů ČR a výkonnostním hokejem se rozumí všechny ostatní
soutěže ČSLH.
2. Strukturu výkonného výboru schválí a volbu viceprezidentů provede nově zvolený
výkonný výbor ČSLH na svém prvním zasedání bezprostředně po svém zvolení
konferencí ČSLH, a to s paritním zastoupením viceprezidentů z oblasti vrcholového
a výkonnostního hokeje.
3. Každý člen výkonného výboru ČSLH je pověřen řízením odborného úseku činnosti ČSLH
v členění dle schválené struktury výkonného výboru ČSLH.
4. Výkonný výbor ČSLH je mezi konferencemi orgánem ČSLH s plnými kompetencemi pro
řízení jeho činnosti v plném rozsahu a v souladu se stanovami ČSLH.
5. Výkonný výbor ČSLH zřizuje dle potřeb a možností odborný profesionální sekretariát,
stanoví rozsah jeho působnosti a jmenuje generálního sekretáře ČSLH.
6. Výkonný výbor ČSLH schvaluje delegáty a jmenuje zástupce na akce pořádané
Mezinárodní hokejovou federací, navrhuje zástupce do jejich orgánů a komisí včetně
návrhu na jejich případné odvolání.
7. Prezidentovi ČSLH náleží finanční odměna ve výši, která umožní, aby se mohl plnohodnotně věnovat funkci a z ní vyplývajícím povinnostem v plném rozsahu. Výši této
odměny schvaluje výkonný výbor ČSLH.
8. Výkonný výbor ČSLH vykonává funkci valné hromady v obchodních společnostech, ve
kterých je ČSLH jediným společníkem.
Článek 12
Práva a povinnosti členů výkonného výboru ČSLH
1. Členové výkonného výboru ČSLH jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu
českého ledního hokeje a s ohledem na jeho zájmy a společenskou vážnost. Členové
výkonného výboru ČSLH mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění
úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.
2. Členové jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na práci výkonného
výboru ČSLH. Jsou odpovědni za výsledky na svěřeném odborném úseku činnosti.
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3. V případě jednání, které je neslučitelné se zájmy ČSLH a zásadami práce výkonného
výboru ČSLH, stejně jako v případě pasivního přístupu k výkonu funkce ve výkonném
výboru ČSLH, může být příslušný člen bez výjimky odvolán z funkce. Opodstatněnost
návrhu na odvolání projednává výkonný výbor ČSLH na svém nejbližším zasedání po
doručení návrhu a jeho dokladování. K odvolání je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny
všech členů výkonného výboru ČSLH. Důvody odvolání budou sděleny na nejbližší
konferenci ČSLH.
4. V případě ukončení činnosti ve výkonném výboru ČSLH některého z jeho členů, navrhne
kooptaci nového člena viceprezident zodpovědný za příslušnou oblast činnosti výkonného
výboru, z něhož byl odstupující člen. Kooptace je možná v maximálním počtu dvou členů
z jednotlivých oblastí.
Článek 13
Jednání výkonného výboru ČSLH
1. Schůze výkonného výboru ČSLH svolává prezident prostřednictvím sekretariátu ČSLH
dle potřeby, nejméně však desetkrát v kalendářním roce.
2. Výkonný výbor ČSLH musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.
3. Jednání výkonného výboru ČSLH je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny
členů. Při přijímání usnesení usilují členové výkonného výboru ČSLH o dohodu. Nedojdeli k dohodě, rozhodne o usnesení hlasování. Přijat je návrh, pro který hlasuje nadpoloviční
většina všech členů výkonného výboru ČSLH. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas
prezidenta.
4. Výkonný výbor ČSLH může dle potřeby na své zasedání přizvat předsedy a členy
odborných komisí, profesionální pracovníky sekretariátu ČSLH, funkcionáře a hosty dle
povahy projednávaných otázek s právem poradního hlasu.
Článek 14
Odborné komise a poradní výbor ČSLH
1. ČSLH pro zajištění činnosti v rámci své struktury a řízení jejich jednotlivých oblastí
a odborných úseků zřizuje odborné komise.
2. Počet a funkce potřebných komisí stanoví výkonný výbor ČSLH, který rovněž jmenuje
jejich předsedy a členy navržené viceprezidentem příslušné oblasti, v jehož působnosti
komise pracuje.
3. Poradní výbor ČSLH se skládá se zástupců krajských výkonných výborů ČSLH (KVV).
4. Schůze poradního výboru svolává viceprezident výkonného výboru ČSLH pro výkonnostní hokej prostřednictvím sekretariátu ČSLH dle potřeby, nejvýše však desetkrát
v kalendářním roce.
5. Poradní výbor může dle potřeby na své zasedání přizvat hosty dle povahy projednávaných
otázek.
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Článek 15
Dozorčí rada ČSLH
1. Dozorčí rada ČSLH je stálým orgánem mezi konferencemi ČSLH provádějícím nezávislý
dozor nad majetkovým a finančním hospodařením ČSLH i nad dodržováním stanov ČSLH
a obecně platných norem. Je složena z odborníků volených konferencí ČSLH na dobu čtyř
let. Dozorčí rada ČSLH má nejvýše pět členů v zastoupení:
- předseda,
- dva členové pro oblast vrcholového hokeje,
- dva členové pro oblast výkonnostního hokeje.
Může vykonávat svoji funkci, pokud jejich počet neklesne pod tři členy. Pokud počet
členů dozorčí rady ČSLH klesne pod stanovený počet, tento počet dozorčí rada doplní na
potřebný stav kooptací, která podléhá schválení nejbližší konferenci ČSLH.
Členy dozorčí rady ČSLH může odvolat jen konference ČSLH. Dozorčí rada ČSLH volí
ze svého středu místopředsedu dozorčí rady ČSLH. Dozorčí rada ČSLH jedná na základě
svého jednacího řádu, který schválila.
2. Hlavní úkoly dozorčí rady ČSLH jsou:
- Podrobné odborné projednání a sestavení písemného stanoviska k roční bilanci,
roční účetní uzávěrce ČSLH a souvisejícím dokladům předložených dozorčí radě
ČSLH výkonným výborem ČSLH.
- Podrobné odborné projednání a sestavení písemného stanoviska k návrhu rozpočtu
ČSLH na příští rok.
- Provádění průběžných kontrol hospodaření s majetkem a finančními prostředky
ČSLH, dodržování stanov ČSLH a obecně platných norem.
- Provádění kontroly hospodaření oddílů a klubů při čerpání finančních prostředků
poskytnutých jako účelová dotace ČSLH.
3. Předseda nebo místopředseda dozorčí rady ČSLH se mohou zúčastnit zasedání výkonného
výboru ČSLH s hlasem poradním. Dozorčí radě ČSLH musí být pro výkon její funkce
poskytnuty výkonnými výbory na všech úrovních, sekretariátem a členy ČSLH všechny
potřebné doklady a informace v rozsahu přesně vymezeného předmětu kontroly.
4. Dozorčí rada ČSLH má právo požadovat písemné vyjádření výkonného výboru ČSLH ke
svým stanoviskům, připomínkám a zjištěním, které je výkonný výbor ČSLH povinen
projednat na svém nejbližším zasedání po doručení do 30-ti dnů.
Článek 16
Arbitrážní řízení
1. Spory vzniklé mezi členy ČSLH, případně spory mezi členy a orgány ČSLH, jejichž
rozhodování není upraveno žádným předpisem ČSLH, a které se nepodaří vyřešit smírem,
jakož i odvolání k rozhodnutí k tomu určeným orgánům ČSLH se řeší arbitrážním řízením.
2. Arbitrážní řízení provádí arbitrážní komise ČSLH, která je složena ze sedmi odborníků
znalých odvětví ledního hokeje, předpisů ledního hokeje a právních norem souvisejících se
sportem. Předseda arbitrážní komise je volen konferencí a dalších šest členů je jmenováno
výkonným výborem ČSLH na návrh předsedy arbitrážní komise. Předseda arbitrážní
komise se může zúčastnit zasedání výkonného výboru ČSLH s hlasem poradním.
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3. Proti rozhodnutí arbitrážní komise ČSLH není možné odvolání. Nerespektování
rozhodnutí arbitrážní komise ČSLH znamená vyloučení příslušného subjektu z ČSLH.
Návrh na vyloučení předloží arbitrážní komise ČSLH výkonnému výboru ČSLH ke
schválení.
Článek 17
Sekretariát ČSLH
1. Sekretariát ČSLH je profesionálním odborně kvalifikovaným pracovištěm, které zřizuje
výkonný výbor ČSLH k trvalému zabezpečování rozhodnutí orgánů ČSLH
a k zabezpečování všech operativních a praktických potřeb řízení.
2. Práce sekretariátu řídí generální sekretář, kterého jmenuje výkonný výbor ČSLH. Generální sekretář je ve své činnosti odpovědný výkonnému výboru ČSLH a je povinen
zúčastňovat se jeho jednání s právem poradního hlasu.
3. Pravomoc a působnost sekretariátu stanoví výkonný výbor ČSLH organizačním řádem.
Článek 18
Územní orgány ledního hokeje
1. Na území účelově zřízených krajů působí krajský výkonný výbor, který je volen na čtyři
roky delegáty krajské konference ČSLH.
-

-

-

-

(1) Stanovy 2010

Krajská konference se řídí obdobnými principy jako konference ČSLH.
Krajský výkonný výbor je složen z předsedy a 6-ti členů s tím, že volbu místopředsedy provede nově zvolený KVV na svém prvním zasedání bezprostředně po
svém zvolení.
V případě jednání, které je neslučitelné se zájmy ČSLH, stejně jako v případě
pasivního výkonu funkce v KVV, může být příslušný člen bez výjimky odvolán
z funkce. K odvolání je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů KVV.
V případě ukončení činnosti v KVV některého z jeho členů, rozhodne o kooptaci
KVV.
Jednání KVV je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Při
hlasování je přijat návrh, pro který hlasuje nadpoloviční většina všech členů KVV.
Každý člen KVV je pověřen řízením odborné komise a je jeho pravomocí si k sobě
navrhnout její členy. Složení komise jako celek pak schvaluje KVV.
Krajská dozorčí rada je stálým orgánem mezi krajskými konferencemi provádějící
nezávislý dozor nad majetkovým a finančním hospodařením KVV i nad
dodržováním stanov ČSLH a obecně platných norem. Je složena z odborníků
volených krajskou konferencí na dobu čtyř let. Krajská dozorčí rada se skládá
z předsedy a dvou členů. Hlavní úkoly krajské dozorčí rady jsou totožné s hlavními
úkoly dozorčí rady ČSLH uvedené v bodech 2-4 článku 15, a to v rozsahu krajské
působnosti.
Pro upřesnění dalších zde neuvedených skutečností se práce KVV i odborných
komisí řídí statutem KVV schváleným VV ČSLH.
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2. Na území účelově zřízených okresů působí okresní výkonný výbor (OVV), který je volen
na čtyři roky delegáty okresní konference ČSLH.
-

-

-

-

Okresní konference se řídí obdobnými principy jako konference ČSLH.
Okresní výkonný výbor je složen z předsedy a dvou nebo čtyř členů s tím, že volbu
místopředsedy provede nově zvolený OVV na svém prvním zasedání bezprostředně po svém zvolení.
V případě jednání, které je neslučitelné se zájmy ČSLH, stejně jako v případě
pasivního výkonu funkce v OVV, může být příslušný člen bez výjimky odvolán
z funkce. K odvolání je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů OVV.
V případě ukončení činnosti v OVV některého z jeho členů, rozhodne o kooptaci
OVV.
Jednání OVV je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Při
hlasování je přijat návrh, pro který hlasuje nadpoloviční většina všech členů OVV.
Každý člen OVV je pověřen řízením odborné komise a je jeho pravomocí si k sobě
navrhnout její členy. Složení komise jako celek pak schvaluje OVV.
Okresní dozorčí rada je stálým orgánem mezi okresními konferencemi provádějící
nezávislý dozor nad majetkovým a finančním hospodařením OVV i nad dodržováním stanov ČSLH a obecně platných norem. Komise je složena z předsedy
a dvou členů, kteří jsou voleni okresní konferencí.
Pro upřesnění dalších zde neuvedených skutečností se práce OVV i odborných
komisí řídí statutem OVV schváleným KVV ČSLH.

ČÁST IV.
PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA A HOSPODAŘENÍ ČSLH
Článek 19
Právní subjektivita
1. ČSLH je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou
na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů.
2. Jménem ČSLH jedná výkonný výbor ČSLH, který navenek zastupuje prezident ČSLH,
viceprezidenti, generální sekretář, případně jiný pověřený člen výkonného výboru
v rozsahu zmocnění.
3. K podpisování dokumentů, písemností a listin za ČSLH je oprávněn prezident ČSLH,
viceprezidenti a generální sekretář.
4. Výkonný výbor ČSLH stanovuje rozsah podpisového práva dalších členů výkonného
výboru ČSLH a profesionálních pracovníků sekretariátu.

(1) Stanovy 2010
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Článek 20
Majetek ČSLH a zdroje příjmů
1. Majetek ČSLH tvoří hmotný majetek, pohledávky, majetková práva a smluvně vázaný
duševní a fyzický potenciál.
2. Zdrojem příjmů ČSLH jsou:
a) příjmy z činnosti reprezentačních mužstev ČR doma a v zahraničí,
b) příjmy ze získaných státních dotací, příp. dotací od jiných organizací a ústředních
zdrojů,
c) příjmy z hospodářských aktivit ČSLH,
d) příjmy z poplatků, postihů a z odvodů,
e) příjmy z reklamních a sponzorských smluv,
f) dary,
g) úvěry poskytnuté bankou,
h) úroky z uloženého kapitálu a termínovaných vkladů,
i) výnosy z podílnictví v jiných organizacích,
j) jiné příjmy.
Článek 21
Finanční hospodaření
1. ČSLH hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu. Zásady finančního
hospodaření upravuje zvláštní předpis schválený konferencí ČSLH.
2. ČSLH pracuje dle zásady vyrovnaného rozpočtu. Pouze v nutných případech pro řešení
„přechodně nepříznivé“ ekonomické situace ČSLH může výkonný výbor ČSLH použít
bankovní úvěr.
3. ČSLH zodpovídá za vedení účetnictví dle obecně platných předpisů ČR. Sestavuje
a předkládá daňová přiznání a účetní evidence stanovené pro právnické osoby registrované
Ministerstvem vnitra ČR.
Článek 22
Zájmová sdružení
1. V rámci ČSLH mohou vyvíjet činnost zájmová sdružení, která mohou hájit zájmy členů
ČSLH, okresních svazů, rozhodčích, trenérů, hráčů, popř. dalších zájmových skupin.
2. Tato sdružení mohou mít svoji vlastní právní subjektivitu. Jejich vztahy k orgánům ČSLH
upravují samostatné vzájemné smlouvy či dohody.

ČÁST V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Závazný výklad řádů, předpisů a zvláštních nařízení provádí výkonný výbor ČSLH.
2. Tyto stanovy nabyly platnost schválením na konferenci ČSLH konané dne 26.6.2010.
(1) Stanovy 2010
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