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Stanovy České asociace Stiga Game, z.s. 

Článek 1 - Název, sídlo a cíle sdružení 

1. Česká asociace Stiga Game, z.s. (dále jen Asociace) je nezávislý a nepolitický spolek s právní 
subjektivitou s působností v celé České republice sdružující fyzické i právnické osoby. Sídlo 
Asociace je na adrese Nýřanská 4, 323 00 Plzeň. 

2. Posláním Asociace je organizovat a šířit stolní táhlový hokej Stiga a poskytovat tak všem 
občanům a zejména mládeži možnost hodnotné zábavy i soutěžní aktivity v tomto sportu. 

3. Asociace usiluje o kvalitní organizování stolního hokeje Stiga, o jeho všestrannou propagaci, 
podporuje ustavování nových klubů a povzbuzuje činnost klubů již existujících. Asociace pěstuje a 
rozšiřuje mezinárodní kontakty týkající se stolního hokeje Stiga, především s Mezinárodní federací 
stolního hokeje (ITHF), jejímž je členem. Asociace podporuje špičkové hráče stolního hokeje 
Stiga, jmenuje reprezentanty České republiky a připravuje jim podmínky pro úspěšnou 
reprezentaci na mezinárodních soutěžích. 

4. Asociace si uvědomuje, že stolní hokej je vhodným sportem také pro invalidní občany. Asociace si 
proto dává za úkol napomáhat invalidním občanům k zapojování se do sportovního a občanského 
dění a na všech akcích Asociace těmto občanům pomáhat k umožnění stejných, regulérních 
podmínek jako pro všechny členy Asociace. 

Článek 2 – Vznik a zánik členství v Asociaci 

5. Členství fyzických osob v Asociaci je individuální a nepřenositelné a to: řádné, běžné a čestné. 

6. Členství v Asociaci vzniká fyzické osobě rozhodnutím výboru Asociace na základě písemné 
přihlášky a po splnění dalších podmínek stanovených Asociací v Organizačním řádu. 

7. Řádným členem Asociace se může stát každá fyzická osoba, která má zájem o stolní hokej Stiga 
nebo o naplnění cílů Asociace definovaných těmito stanovami a je starší 18 let. Řádný člen má 
právo volit a být volen do orgánů Asociace. Právo volit může uskutečnit jen prostřednictvím 
delegáta podle článku 6, odstavce 20 těchto stanov. 

8. Běžným členem se může stát každá fyzická osoba, která má zájem o stolní hokej Stiga nebo o 
naplnění cílů Asociace definovaných těmito stanovami a je mladší 18 let. Po dovršení tohoto věku 
se běžný člen stává automaticky řádným členem. Běžným členem se též může stát každá 
částečně nebo úplně nesvéprávná fyzická osoba, která je sama nebo s pomocí svého opatrovníka 
schopna plnit všechny požadavky, kladené na běžného člena Asociace. 

9. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se mimořádně zasloužila o rozvoj stolního 
hokeje Stiga. Čestný člen neplatí členské příspěvky, nemůže volit a být volen do orgánů Asociace, 
jinak má všechna práva a povinnosti člena Asociace. Čestné členství uděluje valná hromada 
Asociace na návrh výboru Asociace. 

10. Členství v Asociaci zaniká: 

a) písemným oznámením člena Asociace o ukončení členství, 

b) úmrtím, 

c) zrušením členství, 

d) zánikem Asociace. 

11. O zrušení členství rozhoduje výbor Asociace. Členství může být zrušeno za závažné nebo 
opakované porušování povinností člena Asociace. Členství v Asociaci zaniká uplynutím patnácti 
dnů od doručení písemného rozhodnutí o zániku členství. Proti rozhodnutí o zrušení členství se 
člen může odvolat k valné hromadě do patnácti dnů od doručení oznámení o zrušení členství. 
Odvolání má odkladný účinek. 

Článek 3 – Práva a povinnosti člena Asociace 

12. Základní práva členů Asociace jsou: 

a) účastnit se soutěží pořádaných Asociací, 
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b) být informován o pořádání akcí (zejména turnajů) v rámci Asociace i v rámci ITHF, 

c) volit a být volen do orgánů Asociace (v případě řádného členství) v souladu s článkem 2, 
odstavcem 7 těchto stanov, 

d) podílet se na veškerých aktivitách Asociace a na plnění jejích cílů vymezených těmito 
stanovami. 

13. Základní povinnosti členů Asociace jsou: 

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Asociace, 

b) odpovědně plnit funkce a úkoly, jimiž je v souladu se stanovami a vnitřními normami 
Asociace pověřen, 

c) dbát o dobrou pověst českého stolního hokeje Stiga na domácích i zahraničních akcích, 

d) pokud vystupuje jako hráč, dodržovat soutěžní řád, 

e) podílet se dle svých možností na aktivitách Asociace a na plnění jejích cílů, vymezených 
těmito stanovami. 

Článek 4 - Kluby 

14. Právnické osoby (kluby), které jsou členy Asociace, jsou spolky s vlastní právní subjektivitou. 

15. Vnitřní organizaci těchto klubů upravují jejich vlastní stanovy registrované u Ministerstva 
vnitra České republiky, které však nesmí být v rozporu se stanovami Asociace. 

16. Členství klubu vzniká rozhodnutím výboru Asociace na základě písemné přihlášky. Bližší 
vzájemná práva a povinnosti mohou být upraveny ve smlouvě uzavřené mezi Asociací a klubem. 

17. Členové klubu se prostřednictvím svého členství v  klubu stávají členy Asociace a mohou tak 
realizovat práva a povinnosti člena Asociace podle těchto stanov. 

Článek 5 - Orgány Asociace 

18. Orgány Asociace jsou: 

a) valná hromada, 

b) výbor, 

c) revizoři, 

d) další orgány vytvářené dle potřeby Asociace. 

Článek 6 - Valná hromada 

19. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace. 

20. Právo účasti na valné hromadě Asociace mají všichni členové Asociace, hlasovat však mohou 
pouze delegáti nominovaní jednotlivými kluby (každý klub zastupuje 1 delegát). 

21. Na valné hromadě je oprávněn hlasovat každý klub, který má mezi svými členy alespoň dva 
hráče, kteří se zúčastnili minimálně tří turnajů v sezóně (pro tento účel se sezónou rozumí období 
od prvního turnaje Českého poháru v dané sezóně do následného turnaje mistrovství republiky a 
turnajem je míněn kterýkoliv z turnajů Českého poháru a hlavní kategorie mistrovství republiky; 
před skončením sezóny se pro výpočet berou údaje z probíhající, či z minulé sezóny vždy tak, aby 
to bylo pro klub výhodnější; zástupce klubu je na valné hromadě oprávněn hlasovat ihned po 
registraci klubu na Ministerstvu vnitra, podá-li zároveň Asociaci seznam členů klubu, z něhož 
vyplývá splnění výše uvedené podmínky počtu startů jeho členů v sezóně).  

22. Valné hromadě je vyhrazeno zejména: 

a) přijímat a měnit stanovy, 

b) schvalovat vnitřní normy Asociace, 

c) volit a odvolávat revizory, 
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d) vypisovat volby výboru a jmenovat tříčlennou volební komisi, 

e) rozhodovat s konečnou platností o odvoláních proti rozhodnutí výboru, 

f) vyslovit výboru nedůvěru, 

g) přímo řídit Asociaci v období, kdy ve výboru zůstane méně než polovina členů jeho plného 
obsazení, 

h) rozhodovat o sloučení, rozdělení, zrušení Asociace, 

i) schvalovat rozpočet a zprávu o hospodaření Asociace, 

j) schvalovat výši členských příspěvků. 

23. Valná hromada je svolávána výborem minimálně jedenkrát ročně. Požádá-li písemně o svolání 
valné hromady alespoň třetina z celkového počtu klubů majících právo hlasovat na valné hromadě 
Asociace, musí ji výbor Asociace svolat na nejbližší turnaj pořádaný Asociací, nejpozději však 50 
dnů od převzetí žádosti. 

24. Pokud valná hromada vysloví výboru nedůvěru, musí zároveň rozhodnout o tom, zda funkce 
členům výboru zanikají okamžitě, v dohodnutém termínu, nebo až se zvolením výboru nového. 
Současně s vyslovením nedůvěry valná hromada určí volební komisi, která do dvou měsíců 
zorganizuje volby nového výboru. 

Článek 7 - Výbor Asociace 

25. Statutárním orgánem Asociace je Výbor Asociace. Výbor zabezpečuje plnění úkolů Asociace 
v období mezi valnými hromadami. Výbor rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné 
pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších 
otázkách. 

26. Funkční období výboru je dva roky. 

27. Členem výboru může být zvolen každý řádný člen Asociace. 

28. Výbor má pět členů.  

29. Výbor si ze svého středu volí tajnou volbou prostou většinou hlasů předsedu, tajemníka a 
hospodáře.  

30. Předseda Asociace řídí práci výboru Asociace a svolává jej podle potřeby, minimálně však 
čtyřikrát ročně. 

31. Pokud se z libovolného důvodu uvolní některé místo ve výboru a není možné provést obsazení 
volné pozice dle postupu daného volebním řádem, může výbor kooptovat řádného člena 
Asociace. Počet kooptovaných členů však nemůže převýšit polovinu řádně zvolených členů 
výboru Asociace. 

32. Výbor taktéž ustavuje komise výboru, jmenuje jejich členy a dbá na správné nominování 
reprezentantů na turnaje ve stolním hokeji Stiga. 

33. Výbor vypracovává dlouhodobé principy činnosti Asociace a dohlíží na jejich naplňování pro 
dosažení cílů a zájmů Asociace. 

Článek 8 - Revizoři 

34. Valná hromada volí dva revizory z řádných členů Asociace. Funkce revizora a člena výboru je 
neslučitelná. Revizor aktivně kontroluje finanční a majetkové hospodaření Asociace. O výsledcích 
své činnosti podává zprávu valné hromadě minimálně jedenkrát ročně. Volby revizorů probíhají 
podle stejných principů jako volby členů výboru. Další otázky voleb a konkretizaci práv a 
povinností revizorů upravují volební a organizační řády Asociace. 

Článek 9 - Další orgány 

35. Asociace si ustavuje podle potřeby další orgány, zejména pracovní komise, disciplinární komisi 
apod. 
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Článek 10 - Hospodaření Asociace 

36. Finanční zdroje Asociace jsou tvořeny členskými příspěvky, příjmy z pořádání akcí, dary a jinými 
zdroji, zejména z veřejných zdrojů na podporu práce s mládeží, kultury a sportu. 

37. Finanční zdroje Asociace používá na základě rozpočtu a o jejich konkrétním užití rozhoduje výbor 
Asociace.  

38. Rozpočet Asociace je vypracován výborem a schválen valnou hromadou. Dodatečné změny 
rozpočtu schvaluje výbor a zásadní změny valná hromada. 

39. V hospodaření Asociace je vždy nutno dbát na hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených 
prostředků. 

Článek 11 - Další ustanovení 

40. Jménem organizace jedná Výbor Asociace, případně osoba písemně k jednání jménem Asociace 
zmocněná. Podepisování jménem Asociace se uskutečňuje tak, že ke jménu Asociace připojí 
předseda, nebo zmocněnec svůj podpis s uvedením funkce či odkazem na plnou moc. 

41. Výklad stanov provádí valná hromada Asociace se zřetelem na principy právního státu. Stanovy 
jsou dále upřesňovány usneseními valných hromad Asociace, vnitřními normami Asociace 
vydávanými orgány Asociace (zejména Organizačním řádem, Volebním řádem, Soutěžním 
řádem, Disciplinárním řádem a Klasifikačním řádem). Všechny další usnesení, či dokumenty 
stanovy Asociace pouze provádějí, nikoliv mění. V případě rozporu takových dokumentů se 
stanovami mají vždy platnost platné stanovy. 

42. Stanovy nabyly platnosti po schválení Valnou hromadou dne 1. února 2020. 
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