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STANOVy c 'li 
Sdružení zimních stadionů v Ceské reptlbncl!"---'~· 

Článek I. 
Základní ustanovení 

... -' ' ~ - . ~ 

Sdružení zimních stadionů v České republice (dále jen Sdružení) je dobrovoln~· ~/ Jljl 
organizací, která na základě dobrovolnosti sdružuje organizace a osoby, které provozuji ,'" ~/ 
projektují, budují, nebo vyvíjejí 

zimní stadiony, kluziště nebo víceúčelové haly s ledovou plochou (dále jen ZS) 
chladicí zařízení pro ZS a další technologie chlazení 
zařízení pro osvětlování, ozvučení, vytápění a další doplňková zařízení pro ZS 
stroje na úpravu ledových ploch 
další zájemce o účast ve Sdružení 

Sdružení se může dobrovolně stát kolektivním členem Českého svazu tělesné výchovy 
případně jiných organizací bez ztráty vlastní právní subjektivity. 

Působnost Sdružení se vztahuje zejména na území České republiky 

Sídlem Sdružení je Praha 7, Bubenská 1337/37 

Právní subjektivita a samostatnost členů Sdružení zůstává jejich členstvím ve Sdružení 
nedotčena. 

Článek II. 
Předmět Sdružení 

Za účelem zvýšení úrovně řízení provozu a ekonomické efektivnosti ZS, rozvoje výstavby 
a modernizace a zajištění potřebné kvalifikace pracovníků plní Sdružení zejména tyto 
úkoly: 

- posuzuje přípravné i projektové dokumentace ZS a navrhuje vhodná opatření 
- spolupracuje s provozovateli při řešení nedostatků a problémů u zahajovaných provozů 

nově vybudovaných ZS nebo při rekonstrukcích stávajících ZS 
- sleduje vývoj nových typů chladírenské technologie, strojů na úpravu ledových ploch i 

vývoj výroby ostatních zařízení pro ZS 
- poskytuje technickou odbornou pomoc při řešení provozních, technických a ekonomických 

problémů členských organizací 
- zajišťuje zvyšování kvalifikace pracovníků ZS při organizování školení, seminářů, 

tematických zájezdů, výměny zkušeností a dalších akcí 
- svými odborníky napomáhá provozovatelům zajišťovat potřebné revize požadovaných při 

provozu ZS, zejména revize chladicího zařízení dle příslušných norem 
- vede odbornou evidenci o ZS a na základě poskytnutých údajů případně vyhodnocuje a 

zveřejňuje jejich provozně ekonomické ukazatele 
- zajišťuje inzertní, propagační a zprostředkovatelské služby svým členům 
- vydává Informační zpravodaj Sdružení 
- spolupracuje se sportovními svazy, zejména se svazy ledních sportů 
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, Článek III. ,_ _U Členství ve Sdružení, práva a povinnosti členů 
Cleny Sdružení mohou být organizace a osoby uvedené v článku I. Každý člen Sdružení má 
stejné hlasovací právo. 

Členové Sdružení mají zejména tato práva: 

1. zúčastňovat se Valných hromad Sdružení s aktivním a pasivním volebním právem 
2. předkládat návrhy na činnost Sdružení a hodnotit činnost jeho orgánů 
3. požadovat pomoc v rozsahu předmětu činnosti Sdružení vymezeném stanovami 
4. využívat zkušenosti a poznatky vyplývající z činnosti Sdružení 

Členové Sdružení mají zejména tyto povinnosti: 

1. aktivně se podílet na plnění úkolů Sdružení a jejich orgánů 
2. dodržovat stanovy Sdružení, usnesení a doporučení orgánů Sdružení a aktivně pomáhat 

při jejich realizaci 
3. řádně platit stanovené členské příspěvky, splatné nejpozději do 28.2 příslušného 

kalendářního roku 
4. předkládat orgánům Sdružení návrhy na řešení problémů souvisejících z činností Sdružení 
5. předkládat orgánům Sdružení požadované technické a ekonomické informace o provozu 

svého ZS v rozsahu a termínech stanovených orgány Sdružení 
6. vzájemně si předávat poznatky a zkušenosti získané z provozu ZS 

Členství ve Sdružení: 
" . . "'"," 

a) v z n i k á 
projednáním a schválením písemné přihlášky Výkonným výborem Sdružení 

b) zaniká 
vystoupením se Sdružení na základě písemného oznámení předloženého Výkonnému 
výboru Sdružení 
zánikem členské organizace člena Sdružení 
vyloučením členské organizace v případě nezaplacení členského příspěvku do konce 
prvého pololetí kalendářního roku 

Článek IV. 
Orgány Sdružení 

A. Valná hromada 
B. Výkonný výbor 
C. Dozorčí rada 
D. Sekretariát 

Valná hromada 

Je nejvyšším kolektivním orgánem SdruženÍ. Tvoří ji zástupci všech členů SdruženÍ. Valnou 
hromadu svolává Výkonný výbor Sdružení nejméně jedenkrát za dva roky. Mimořádně může 
být Valná hromada svolána na žádost nadpoloviční většiny členů a to do jednoho měsíce od 
doručení písemného požadavku výkonnému výboru. Valné hromady se mohou zúčastnit jako 
hosté i přizvaní zástupci jiných orgánů a institucí včetně zvaných fyzických osob 
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Valná hromada: 

1. r o z hod u j e: \ 

a) o hlavních směrech a zaměření činnosti Sdružení 
b) o vyloučení z členství ve Sdružení, pokud vyloučení nevyplývá přímo ze stanov 
c) o změnách a doplňcích stanov 
d) o členství Sdružení v jiných organizacích 

2. s c h val u j e: 

a) stanovy Sdružení 
b) roční rozpočet Sdružení 
c) výši členských příspěvků 
d) zprávu o činnosti a hospodaření Sdružení za příslušné období 
e) zprávu dozorčí rady za příslušné období 
1) koncepci činnosti Sdružení na další období 

3. vol í: 

a) členy Výkonného výboru Sdružení 
b) členy Dozorčí rady Sdružení 

B. Výkonný výbor 

\'ýk~onný má ?'.p-r:l'/id!a 1 O řádn)~_ch ·čle:nů : rv!á však prá'lo podle potřeb)! a g.Qučasn)r.~h · llkolů 
rozšířit Výkonný výbor o další členy s dočasným působením a bez hlasovacího práva. 
Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a to nejpozději do třech dnů 
po konání volby Výkonného výboru. Členství ve Výkonném výboru je nezastupitelné. 
Výkonný výbor se schází zpravidla čtvrtletně a jeho funkční období je čtyřleté. 
Usnášení schopný je Výkonný výbor při účasti nadpoloviční většiny členů. 
Proti rozhodnutí Výkonného výboru mají členové Sdružení právo odvolat se k Valné hromadě 
SdruženÍ. Až do rozhodnutí Valné hromady, zůstává v platnosti rozhodnutí Výkonného 
výboru. 
K zabezpečení svých úkolů si Výkonný výbor vytváří nezbytně nutný aparát v čele 
s vedoucím sekretářem, který je z titulu své funkce řádným členem Výkonného výboru. 
Pracovníci aparátu mohou být v pracovním poměru se Sdružením. 
Pracovně právní úkoly vykonává předseda Sdružení, nebo z jeho pověření místopředseda či 
vedoucí sekretář. 

Výkonný výbor má tuto působnost: 

1. r o z hod u j e: 

a) o zásadních otázkách činnosti Sdružení, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě 
b) o řízení hospodářské činnosti Sdružení organizované za účelem získání finančních 

prostředků potřebných na úhradu jeho provozních nákladů 
c) o zřízení odborných poradních orgánů Sdružení s trvalou nebo dočasnou působností 

(komisí) 
d) o pověření zastupování Sdružení jednotlivými členy ve zvláštních případech 

, " 
\ 
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2. ' s c h val u j e: 
.- \ " 

,-: - ~I roJ sah technických a ekonomických informací, které mají členové na základě čl. III 
J poskytovat Sdružení 

J~b) všechny návrhy a opatření, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě 

3. jme nu je: 

a) předsedu a místopředsedu Sdružení 
b) vedoucího sekretáře Sdružení 
c) předsedy odborných komisí Sdružení 

4. Pln í úkoly stanovené Valnou hromadou a plánem práce Sdružení 

5. Při jím á členy Sdružení na základě písemné přihlášky 

6. U k I á d á vedoucímu sekretáři Sdružení a předsedům jednotlivých komisí konkrétní 
úkoly vyplývající z činnosti Sdružení a kontroluje jejich plnění 

Předseda Sdružení 

Je statutárním zástupcem Sdružení. Svolává a řídí jednání Výkonného výboru a mezi jeho 
jednáními rozhoduje o věcech, které patří do kompetence Výkonného výboru s tím, že dle 
závažnosti jednotlivých rozhodnutí budou tato následně Výkonným výborem projednána. 

C. Dozorčí rada 

Dozorčí rada se skládá ze tří členů zvolených na čtyřleté období Valnou hromadou. Členy 
Dozorčí rady nemohou být členové Výkonného výQoru. Dozorčí rada volí ze svého středu 
předsedu. 

Dozorčí rada kontroluje pravidelně řídící činnost orgánů družení a jeho hospodářskou 
činnost. Má právo požadovat od Výkonného výboru a vedoucího sekretáře Sdružení 
vysvětlení ke kontrolovaným skutečnostem. Předkládá Výkonnému výboru a Valné 
hromadě Sdružení revizní zprávu s návrhem nápravných opatření a termínů na odstranění 
zjištěných závad a nedostatků. 
Členové Dozorčí rady mají právo se zúčastňovat schůzí Výkonného výboru i zasedání 
odborných komisí. 

D. Sekretariát Sdružení 

Je součástí nezbytně nutného aparátu Výkonného výboru, který navrhuje a jmenuje 
Výkonný výbor Sdružení. V čele sekretariátu je vedoucí sekretář, který: 

a) z o d p o v í d á 
za přípravu plánu práce Sdružení ajeho předložení Výkonnému výboru 
za plnění úkolů určených plánem práce Sdružení 
za dodržování ustanovení stanov Sdružení a obecně platných předpisů pro 
hospodářskou činnost neziskových organizací 

b) jedná 
z pověření předsedy jménem Sdružení v hospodářských, pracovně právních i jiných 
otázkách. 

c) ř í d í 
činnost sekretariátu Sdružení 
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d) koordinuje a zabezpečuje zejména: 
plnění úkolů určených plánem práce Sdružení 
plnění usnesení Valné hromady a Výkonného výboru Sdružení 
zpracování plánu práce Sdružení 
přípravu zasedání orgánů Sdružení 
na žádost předsedů komisí svolává zasedání odborných komisí 
výměnu zkušeností 
posuzování předprojektové a projektové dokumentace na výstavbu a modernizaci ZS 
sledování vývoje techniky využívané na ZS v tuzemsku i v zahraničí 
uzavírání dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti související 
s činností Sdružení 
hospodaření s prostředky Sdružení v rámci schváleného rozpočtu a plánu činnosti 
plnění dalších úkolů vyplývajících ze stanov a poslání Sdružení 

Článek V. 
Zásady hospodaření Sdružení - finanční záležitosti 

Činnost Sdružení je financována zejména z členských příspěvků, z vlastní hospodářské 
činnosti , příspěvků ČSTV, ČSLH, případně darů a příspěvků dalších sponzorů a dárců. 
Členové Sdružení mají nárok na poskytování služeb přednostně a za režijní náklady. 
Majetek Sdružení je ve vlastnictví Sdružení jako celku. Na základě vlastní právní 
subjektivity může Sdružení nabývat majetek do vlastnictví a s ním samostatně hospodařit. 

Článek VI. 
Zánik Sdružení 

o zániku Sdružení rozhoduje Valná hromada, která zároveň rozhodne o vypořádání 
majetku SdruženÍ. 

Článek VII. 
Závěrečné ustanovení 

Tyto stanovy byly schváleny na ustavující Valné hromadě Sdružení dne 27. 6. 1990, 
změněny a doplněny na základě usnesení Valn~ hromady dne 4. 6. 1999. Dále byly 
změněny a doplněny na základě usnesení Valné hromady Sdružení ze dne 3.6.2010. 

1/. j, 

, , 



Ministerstvo vnitra 
úsek sdružování 

140 21 Praha 4, náměstí Hrdinů 3 
Č.j.: VSPIl-1 836/90-R V Praze dne 11. února 2011 

Sdružení zimních stadionů v České republice 
Bubenská 1337/37 
170 00 Praha 7 

Změna stanov 

V příloze zasíláme stanovy opatřené doložkou o vzetí změny stanov na vědomí 
Ministerstvem vnitra. 

Za správnos~ I 
Jaroslava Burešová 

Příloha: 1 

JUDr. Ivana Br e b u r d o v á v. r. 
pověřená řízením úseku sdružování 


