Přihláška - I. Liga ČR – ročník 2017-2018
A. I. liga ČR seniorů
Sportovní název klubu *):
Registrační číslo klubu:
Název subjektu **):
Sídlo subjektu **):
Identifikační číslo subjektu:
Převažující předmět podnikání/činnosti:

Statutární orgán, prokura:

*) sportovní název klubu musí odpovídat názvu klubu dle registračního systému ČSLH
**) Název a sídlo subjektu zapsané ve veřejném rejstříku atd.

Jsou-li ostatní soutěže provozovány jinou osobou, než je uvedena v části A.:

B. Juniorská a dorostenecká kategorie
Název subjektu *):
Sídlo subjektu *):
Identifikační číslo subjektu:
Převažující cíl činnosti nebo převažující
předmět podnikání/činnosti:
Funkcionáři klubu oprávnění jednat za klub
nebo statutární orgán:

*) Název a sídlo subjektu zapsané ve veřejném rejstříku atd.

C. Stadion
Adresa zimního stadionu:

___________________________________________________

Tel.:

_______________________________

E-mail:

_______________________________

Osoba odpovědná za provoz ZS: ________________________
ČSLH:

Klub:

D. Další osoby
Funkce
Jméno

Adresa, PSČ

tel.

E-mail

E. Podmínky účasti v I. lize ČR seniorů
Klub souhlasí s tím, že podmínkou jeho účasti v I. lize ČR seniorů (dále jen „I. liga“) je:
-

členství klubu v Českém svazu ledního hokeje z.s. (ČSLH), se sídlem Praha 9,
Českomoravská 2420/15, PSČ: 190 00, IČ: 00536440. V případě, že tuto přihlášku podává
klub, který v předcházející sezóně nebyl účastníkem I. ligy, potom se tato přihláška považuje
zároveň za žádost o zahájení prvotního licenčního řízení ve smyslu Licenčního řádu pro účast
v I. lize (pokud klub takovou žádost nepodal již dříve);

-

zabezpečení účasti družstva klubu v I. lize v sezóně 2017-2018 podle podmínek Soutěžního a
disciplinárního řádu ČSLH, technických norem a všeobecných ustanovení Rozpisu soutěží
ČSLH, Pravidel ledního hokeje, dalších řádů a norem ČSLH, v souladu s dalšími
rozhodnutími příslušných orgánů ČSLH a platnými obecně závaznými předpisy;

-

dodržování a respektování platných předpisů a řádů ČSLH a rozhodnutí orgánů ČSLH. Jedná
se především o stanovy ČSLH, Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy, Přestupní řád mimo
klubů extraligy a I. ligy, Registrační řád, Soutěžní a disciplinární řád, rozhodnutí orgánů
ČSLH;

-

používání správného názvu I. ligy;

-

uzavření smlouvy o dočasném postoupení reklamních práv se společností PRO-HOCKEY
Cz., s.r.o., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2420/15, PSČ: 190 00, IČ: 25062689 (dále jen
„Společnost PRO-HOCKEY“), jíž klub Společnosti PRO-HOCKEY postoupí na sezónu
2017-2018 tato práva:
i) výhradní právo na provedení reklamy pro obchodní partnery Společnosti PRO-HOCKEY
formou umístění reklamního nápisu o rozměru 15 x 5 cm na hráčských helmách všech
hráčů družstva klubu, a to při všech utkáních I. ligy,
ii) výhradní právo na provedení reklamy pro obchodní partnery Společnosti PRO-HOCKEY
formou umístění reklamního nápisu či nápisů na první vlně mantinelů stadionu klubu za
brankou v zorném úhlu televizních kamer, a to na ploše 1 x 5 m, a to při všech utkáních I.
ligy,

ČSLH:

Klub:

iii) výhradní právo na provedení reklamy pro obchodní partnery Společnosti PRO-HOCKEY
formou umístění reklamního nápisu na ledové ploše stadionu klubu vně středového kruhu
o ploše 10 m2, a to při všech utkáních I. ligy,
a to za podmínek v této smlouvě stanovených, nemá-li již klub v době podání přihlášky
takovou smlouvu uzavřenu;
-

uvolňování hráčů klubu na reprezentační akce všech reprezentačních výběrů České republiky
v ledním hokeji v rozsahu požadavků ČSLH s tím, že se klub zároveň zavazuje takové hráče
vybavit do všech reprezentačních akcí výstrojí a výzbrojí. Klub bere na vědomí, že pokud
hráče pro potřeby reprezentace neuvolní, může ČSLH uložit klubu sankci formou finančního
nebo disciplinárního postihu dle závažnosti reprezentační akce. ČSLH se naproti tomu
zavazuje po dobu všech reprezentačních akcí v zahraničí řádně pojistit hráče na léčebné
výlohy a pro případ, že hráč nebude po návratu z reprezentační akce schopen dostát svým
povinnostem dle článku III.B. hráčské smlouvy uzavřené mezi klubem a tímto hráčem (dále
jen „hráčská smlouva“) v důsledku zdravotní nezpůsobilosti hráče způsobené v souvislosti
s plněním povinností hráče v průběhu reprezentační akce, nahradit klubu škodu ve výši
poměrné části vyplacené základní odměny hráče vyplývající z článku II. platně uzavřené
hráčské smlouvy, a to po celou dobu zdravotní neschopnosti hráče průkazně doložené
dokumentací klubového lékaře, nejdéle však po dobu trvání hráčské smlouvy. Tato náhrada
škody se nevyplácí, pokud se klub v době zdravotní neschopnosti hráče způsobené
v souvislosti s plněním povinností hráče v průběhu reprezentační akce již neúčastní
mistrovské soutěže po jejím skončení, nejdéle však po dobu 30 kalendářních dnů. Dále budou
klubu uhrazeny náklady, které klub vynaloží na základní odměny hráčům za dobu, kdy budou
tito hráči působit v reprezentačním A mužstvu. Výše úhrady dle předchozí věty (dále jen
„úhrada“) bude vyčíslena ředitelem I. ligy na základě registrovaných smluv hráčů a přehledu
hráčů nominovaných k jednotlivým reprezentačním akcím nejpozději do 31.1.2018 (za
období od 1.7.2017 do 31.12.2017) a nejpozději do 31.7.2018 (za období od 1.1.2018 do
30.6.2018). S ohledem na rozhodnutí ČSLH jako jediného společníka společnosti
PRO-HOCKEY, jímž byla tato společnost pověřena zajištěním nákladů souvisejících se
zabezpečením sportovní reprezentace ČR, bude klubu úhrada hrazena společností
PRO-HOCKEY na základě faktur vystavených klubem se splatností do 28.2.2018, respektive
do 31.8.2018. Náhrada spotřebovaného materiálu (hokejové hole, výstroj, výzbroj) pro hráče
klubu, kteří se zúčastnili reprezentačních akcí, bude klubu kompenzována poskytnutím
materiálu ve srovnatelné kvalitě s materiálem spotřebovaným;

-

lékařské prohlídky hráčů ledního hokeje. Klub garantuje, že všichni hráči předtím, než
nastoupí do utkání I. ligy, absolvují povinnou lékařskou prohlídku následujícího minimálního
obsahu:
a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;
b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu hráče a popis
časové a fyzické náročnosti ledního hokeje;
c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu hráče a dosud prodělaných
onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt
nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost hráče k lednímu hokeji;

ČSLH:

Klub:

d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů
hráče, které budou zatěžovány ledním hokejem;
e) rozbor údajů o vykonávaném sportu;
f) laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný
základním vyšetřením pod písm. a) - e) shora nebo zdravotní náročnost ledního hokeje
nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku;
g) zjištění základní antropometrie;
h) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření;
i) zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve;
j) laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný
vyšetřeními uvedenými pod písm. h) - i) shora;
-

zaplacení startovného v celkové výši 400.000,- Kč (slovy čtyřistatisíc korun českých) na účet
ČSLH č. 90718453/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to pod
variabilním symbolem 80, přičemž do zprávy pro příjemce bude vždy uveden název klubu, a
to v následujících splátkách:
i) 40.000,- Kč do 01.06.2017,
ii) 150.000,- Kč do 31.08.2017,
iii) 150.000,- Kč do 30.11.2017,
iv) 60.000,- Kč do 31.01.2018,

F. Technické podmínky
Klub je povinen:
-

neprodleně oznamovat ČSLH, k rukám ředitele I. ligy, veškeré změny ve skutečnostech, které
jsou uvedeny v této přihlášce. Klub je srozuměn s tím, že vůči ČSLH jsou platné a aktuální
pouze ty skutečnosti, které v přihlášce či její změně uvedl a doložil přílohami. K právním
úkonům osob, které ve vztahu k ČSLH nemají oprávnění za klub jednat, z tohoto důvodu
nebude brán zřetel, a to až do té doby, než bude prokázáno jejich oprávnění jednat jménem
klubu. Tímto není dotčeno nebo omezeno právo klubu udělovat plné moci nebo pověření.

G. Právo účasti v soutěži
Potvrzení této přihlášky ze strany ČSLH je zároveň potvrzením o skutečnosti, že klub je
držitelem práv účasti v soutěži ve smyslu čl. 208 a násl. Soutěžního a disciplinárního řádu, a o
splnění podmínek daných Licenčním řádem pro účast v I. lize. Na žádost klubu obdrží klub od
ČSLH potvrzení o tom, že je oprávněn účastnit se v ročníku 2017-2018 I. ligy.

H. Plnění závazků, zákonné povinnosti
Klub je povinen plnit své závazky. V případě, že klub nebude delší dobu své závazky plnit nebo
bude v prodlení s placením svých dluhů vůči hráčům a trenérům, bere tímto na vědomí, že takové
ČSLH:

Klub:

jednání se bude považovat za zvlášť závažné provinění ve smyslu čl. 509 Soutěžního a
disciplinárního řádu, v jehož důsledku může dojít k vyloučení družstva klubu ze soutěže. Klub je
povinen dodržovat právní předpisy a vystupovat tak, aby nepoškodil dobré jméno ČSLH a I. ligy.

V _________________ dne______________ 2017

Klub:

_________________________
Jméno – funkce

_________________________
Podpis

_________________________
Jméno – funkce

_________________________
Podpis

Přílohy: - Podpisové vzory
- Nejvýznamnější partneři klubu
- Prohlášení dle čl. 204 odst. 3 Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH
- Kopie registrace k daním
- Výpis z obchodního rejstříku

Převzetí přihlášky dne _____________ 2017

...........................................................
ČSLH

LICENCE pro účast v I.lize v ročníku 2017-2018 u d ě l e n a dne _________________
.............................................................
ČSLH

ČSLH:

Klub:

Příloha k přihlášce
do soutěže ČSLH

PROHLÁŠENÍ
HOK, který je složen ze dvou subjektů
(spolku a s.r.o. / a.s.)
registrační číslo ČSLH

Hokejový klub (HOK)
(sportovní název klubu)

je složen ze subjektů

- spolek

IČ: ………………………

…………….…………………………….
(název zapsaný ve veřejném rejstříku)

- s.r.o. / a.s.

IČ: ………………………

…………….…………………………….
(název zapsaný ve veřejném rejstříku)

Výše uvedené subjekty prohlašují, že:
a) doba jejich spolupráce je (minimálně na jednu sezonu)

od

…………………….

b) registrační práva na hráče v soutěži

do …………………….

svědčí po dobu uvedenou pod písm. a) subjektu
IČ: ………………………

…………….…………………………….
(název zapsaný ve veřejném rejstříku)

c) právo účasti v soutěži

svědčí po dobu uvedenou pod písm. a) subjektu
IČ: ………………………

…………….…………………………….
(název zapsaný ve veřejném rejstříku)

Po skončení spolupráce svědčí práva uvedená pod písm. b) a c) subjektu, který má Českým svazem ledního
hokeje z.s. přiděleno registrační číslo.
Výše uvedené subjekty sdružené v HOK

……………………………………….

jsou si vědomy, že vůči

(sportovní název klubu)

řídícímu orgánu je toto prohlášení závazné na celou sezonu 2017-2018 a že toto prohlášení během této sezony nelze
odvolat ani jinak zrušit. Na vyzvání řídícího orgánu je HOK povinen tvrzení uvedená v přihlášce a prohlášení doložit.

V

…………………………

za subjekt

dne

……………

…………….…………………………….

razítko a podpis

V

…………………………

za subjekt

dne

……………

…………….…………………………….

razítko a podpis

Podpisový vzor

Prohlašuji, že se jménem klubu _____________________________ve vztahu k Českému
svazu ledního hokeje z.s. budu podepisovat následujícím způsobem:

________________________
Podpis

___________________________
Jméno - funkce

________________________
Podpis

___________________________
Jméno - funkce

________________________
Podpis

___________________________
Jméno - funkce

V ___________________ dne ___________ 2017

ČSLH:

Klub:

Významní partneři z hlediska finančního rozpočtu klubu pro sezónu 20172018:

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. __________________________________________________________

______________________________
Jméno – funkce

______________________________
Podpis

_______________________________
Jméno – funkce

_______________________________
Podpis

V__________________ dne _____________ 2017

ČSLH:

Klub:

P Ř I H L Á Š K A k účasti do I. ligy ČR

HOKEJOVÝ KLUB (název dle registračního systému ČSLH): ............................................................ Reg. Číslo ČSLH: .........
IČ: ........................

DIČ: .............................

Adresa sekretariátu: .................................................................................................................... PSČ: ............................
Bankovní spojení: ..............................................
Funkce

Jméno a příjmení

Telefon: ................
Adresa

E-mail: ................
PSČ
tel:
e-mail:
tel:
e-mail:
tel:
e-mail:
tel:
e-mail:
tel:
e-mail:
tel:
e-mail:

Sportovní
manažer
Vedoucí
mužstva
I. trenér
II. trenér
Začátky utkání I. ligy ČR - ročník 2017-2018:

Telefon / E-mail

pondělí
středa
sobota (neděle, státní svátky)
ostatní všední dny

….. hodin
….. hodin
….. hodin
….. hodin

…………………………….
Podpis - razítko

