
 

 

ZÁPIS Z KONFERENCE  
Českého svazu ledního hokeje z.s. 

  

konané dne 23. 6. 2018 od 11:00 hodin  
v hotelu Clarion, Freyova 33, Praha 9 

 

PŘÍTOMNI – dle prezenčních listin (příloha 1): 

 

Delegáti s hlasem rozhodujícím 

- přítomni     : 56 

- nepřítomni     :   5 (K.Čapek, V.Evan, R.Mužík A.Pavlík, L.Tobolka) 

- z toho omluveni    :   4 (K.Čapek, V.Evan A.Pavlík, L.Tobolka) 

 

Delegáti s hlasem poradním   : 13              

Hosté      :   6  

Zástupci médií     : 12  

Zaměstnanci ČSLH/PRO-HOCKEY Cz., s.r.o. : 21 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení 

2. Volba pracovního předsednictva 

3. Schválení programu 

4. Schválení jednacího řádu 

5. Volba komisí (mandátové, návrhové a komise pro úpravu stanov a řádů) 

6. Zpráva o činnosti výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“) 

7. Zpráva o hospodaření ČSLH 

8. Stanovisko dozorčí rady k hospodaření ČSLH 

9. Zpráva předsedy arbitrážní komise 

10. Zpráva mandátové komise 

11. Návrhy na doplnění a změny stanov a řádů ČSLH 

12. Schválení úprav stanov a řádů ČSLH 

13. Diskuse 

14. Schválení usnesení konference 

15. Závěr konference 

16. Oběd 
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Konference Českého svazu ledního hokeje z.s. byla svolána výkonným výborem ČSLH (dále také 

jako „VV ČSLH“) s tím, že den, místo konání, program jednání a klíč k volbě delegátů s hlasem 

rozhodujícím byl určen a oznámen VV ČSLH členům ČSLH dne 5. 4. 2018. 

 

1. Zahájení 

Konferenci ČSLH zahájil M. Šeba přivítáním delegátů, hostů a médií. Po zahájení konference 

přikročil k projednávání jednotlivých bodů. 

  

M.Urban uvedl, že od minulé konference ČSLH v červnu 2016 zemřela řada hokejových osobností 

– hráčů, trenérů, rozhodčích i činovníků. Zemřeli členové Síně slávy českého hokeje Josef Augusta, 

Augustin Bubník, Rudolf Baťa, František Ševčík a František Vacovský, rozloučili jsme se s 

dlouholetým předsedou dozorčí rady ČSLH Miroslavem Rákosníkem. Ze známých činovníků nás 

opustili bývalý generální sekretář ČSLH František Heřman a litvínovský Petr Hojer, zemřeli někdejší 

vynikající rozhodčí Aleš Pražák, hráči a trenéři Jiří Beránek, Josef Cvach, Milan Černý, Josef Klíma, 

Miloslav Kolář a Ervín Režnar. M.Urban následně požádal, aby všichni přítomní povstali k uctění 

jejich památky minutou ticha. 

 

2. Volba pracovního předsednictva 

VV ČSLH navrhuje pracovní předsednictvo ve složení M.Šeba, T.Král, M.Urban. 

Závěr: Konference ČSLH schválila členy pracovního předsednictva všemi přítomnými hlasy. 

 

3. Schválení programu 

M.Šeba přednesl návrh programu konference (příloha 2). 

Závěr: Konference ČSLH schválila navržený program konference všemi přítomnými hlasy. 

 

4. Schválení jednacího řádu  

M.Šeba přednesl návrh jednacího řádu konference (příloha 3). 

Závěr: Konference ČSLH schválila předložený návrh jednacího řádu všemi přítomnými hlasy. 

 

5. Volba komisí 

Do komise mandátové byli navrženi pp. J.Havlíček, J.Fišera, J.Jakubec. 

Závěr: Konference ČSLH schválila navržené členy mandátové komise.               

 (PRO 55, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1) 
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Do komise návrhové byli navrženi pp. B.Ščerban, C.Jech, O.Votroubek. 

Závěr: Konference ČSLH schválila navržené členy návrhové komise všemi přítomnými hlasy.             

Do komise pro úpravu stanov a řádů ČSLH byli navrženi pp. P.Bříza, V.Velčovský, P.Kubica. 

Závěr: Konference ČSLH schválila navržené členy komise pro úpravu stanov a řádů všemi 

přítomnými hlasy.  

 

6. Zpráva o činnosti výkonného výboru ČSLH  

Prezident ČSLH T.Král přednesl zprávu o činnosti výkonného výboru ČSLH za období 2016-2018 

(příloha 4, 5). 

  

7. Zpráva o hospodaření ČSLH 

Předseda ekonomicko-marketingové komise ČSLH O.Černý přednesl zprávu o hospodaření ČSLH a 

PRO-HOCKEY Cz., s.r.o. za roky 2016 až 2018 (příloha 6). 

  

8. Stanovisko dozorčí rady k hospodaření ČSLH 

Místopředseda dozorčí rady ČSLH C.Jech přednesl zprávu dozorčí rady ČSLH k hospodaření ČSLH a 

PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. (příloha 7). 

 

9. Zpráva předsedy arbitrážní komise 

Předseda arbitrážní komise V.Balaš přednesl zprávu předsedy arbitrážní komise ČSLH o její 

činnosti za uplynulé dvouleté období (příloha 8). 

 

10.  Zpráva mandátové komise 

Předseda mandátové komise J.Havlíček konstatoval, že konferenci ČSLH je přítomno 56 delegátů 

s hlasem rozhodujícím z 61 celkem, tj. 91.8 % účast. Konference je tímto usnášeníschopná. 

 

11. Návrhy na doplnění a změny stanov a řádů ČSLH 

Předseda komise pro úpravu stanov a řádů P.Bříza předložil: 

a) Soutěžní a disciplinární řád ČSLH s vyznačením změn schválených výkonným výborem ČSLH 
v období od minulé konference (příloha 9), 

b) Registrační řád ČSLH s vyznačením změn schválených výkonným výborem ČSLH v období od 
minulé konference (příloha 10), 

c) Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy s vyznačením změn schválených výkonným 
výborem ČSLH v období od minulé konference (příloha 11) a 
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d) Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy s vyznačením změn schválených výkonným výborem 
ČSLH v období od minulé konference (příloha 12). 

 

Závěr: Konference ČSLH schvaluje změny výše uvedených řádů schválené VV ČSLH v období 

od minulé konference ČSLH.  

 (PRO 54, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2) 

 

13. Diskuse 

 

M.Vaněk zástupce Extraligy otevřel diskusi na téma „Přímý sestup a postup z extraligy do I. ligy ČR 

a naopak“ a toto téma okomentoval. Následně navrhl usnesení konference ČSLH, „ve kterém by 

bylo, že bude vytvořena komise o třech zástupcích I. ligy a třech zástupcích extraligy, která bude 

pracovat a do 31. 12. letošního roku navrhne výkonnému výboru návrh řešení, jakým způsobem 

v podstatě odstranit baráž 2+2 a navrhnout jiný návrh řešení, jak postupovat a sestupovat 

z extraligy a I. ligy“. 

 

P.Beneš vstoupil do diskuse k návrhu na přímý sestup z extraligy a přímý postup do extraligy. 

Zároveň zmínil problematické financování mládeže ze strany státu. Následně navrhl usnesení 

konference ČSLH v tomto smyslu: „Financování výchovy mládeže považuje konference ČSLH za 

nedostatečné ze strany státu, požadujeme koncepční a transparentní stanovení podmínek pro 

financování výchovy mládeže v klubech a navýšení prostředků“.  

 

 

14. Schválení usnesení konference 

Předseda návrhové komise B.Ščerban přednesl návrh usnesení konference ČSLH (příloha 13). 
 
P.Beneš navrhl, aby bylo o bodě 3. písm. f) návrhu usnesení hlasováno odděleně od ostatních 
bodů návrhu usnesení. 
 
B.Ščerban navrhl nejprve hlasovat o jím předneseném návrhu usnesení vyjma bodu 3. písm. f) a 
následně samostatně o tomto bodu.   
 
Závěr: Konference ČSLH schválila usnesení konference ČSLH ve znění návrhu předneseného 

B.Ščerbanem, vyjma bodu 3. písm. f) všemi přítomnými hlasy (příloha 14). 
 
Následně bylo hlasováno o bodu 3. písm. f) návrhu usnesení konference ČSLH předneseného 
B.Ščerbanem. 

 
Závěr: Konference ČSLH neschválila bod 3. písm. f) návrhu usnesení konference ČSLH 
  předneseného B.Ščerbanem. 

 (PRO 28, PROTI 20, ZDRŽEL SE 8) 
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15. Závěr konference 

 

T.Král poděkoval přítomným za účast. 

 

M.Urban informoval o následujícím programu po konferenci ČSLH, tj. prezentaci nové korporátní 

identity ČSLH.  

 

M.Šeba poděkoval za účast a spolupráci delegátům, hostům a zaměstnancům ČSLH a  

PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. za přípravu konference, členům výkonného výboru ČSLH za práci a 

konferenci ve 13:35 hodin ukončil s přáním hodně štěstí v nastávajícím období. 

 

Zapsala: Tereza Minářová 

  

Datum vyhotovení zápisu: 30. 6. 2018 

 

 

PŘÍLOHY:  

 

1. Prezenční listiny. 

2. Návrh programu konference. 

3. Návrh jednacího řádu konference. 

4. Zpráva o činnosti výkonného výboru ČSLH (1) text). 

5. Zpráva o činnosti výkonného výboru ČSLH (2) prezentace). 

6. Zpráva o hospodaření ČSLH a PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. 

7. Stanovisko dozorčí rady ČSLH k hospodaření za období 2016-2017. 

8. Zpráva předsedy arbitrážní komise ČSLH.  

9. Soutěžní a disciplinární řád (změny schválené VV ČSLH od konference 18.6.2016). 

10. Registrační řád (změny schválené VV ČSLH od konference 18.6.2016). 

11. Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy (změny schválené VV ČSLH od konference 

18.6.2016). 

12. Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy (změny schválené VV ČSLH od konference 

18.6.2016). 

13. Návrh usnesení konference ČSLH (přednesený předsedou návrhové komise B.Ščerbanem). 

14. Usnesení konference ČSLH. 
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Příloha 2 

PROGRAM 
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jednání konference Českého svazu ledního hokeje z.s. 
23. 6. 2018 

 
(schváleno VV ČSLH 29. 1. 2018) 

 
 
17. Zahájení 

18. Volba pracovního předsednictva 

19. Schválení programu 

20. Schválení jednacího řádu 

21. Volba komisí (mandátové, návrhové a komise pro úpravu stanov a řádů) 

22. Zpráva o činnosti výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“) 

23. Zpráva o hospodaření ČSLH 

24. Stanovisko dozorčí rady k hospodaření ČSLH 

25. Zpráva předsedy arbitrážní komise 

26. Zpráva mandátové komise 

27. Návrhy na doplnění a změny stanov a řádů ČSLH 

28. Schválení úprav stanov a řádů ČSLH 

29. Diskuse 

30. Schválení usnesení konference 

31. Závěr konference 

32. Oběd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3 
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JEDNACÍ ŘÁD 
 

jednání konference Českého svazu ledního hokeje z.s. 
23. 6. 2018 

 
(schváleno VV ČSLH 29. 1. 2018) 

 

 

Jednání a rozhodování konference Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“) se řídí 
těmito pravidly a zásadami: 
 
 
1. Konference se zúčastní delegáti s hlasem rozhodujícím, delegáti s hlasem poradním a hosté. 
 
2. Delegáti s hlasem rozhodujícím mají právo vystoupit v diskusi, přednášet návrhy a hlasovat. 
 
3. Delegáti s hlasem poradním mají právo vystoupit v diskusi a přednášet návrhy. 

 
4. Hosté mají právo vystoupit v diskusi. 
 
5. Jednání řídí tříčlenné pracovní předsednictvo, jehož složení schválí delegáti veřejným 

hlasováním. 
 
6. Konference je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny delegátů s hlasem 

rozhodujícím. 
 
7. Konference volí mandátovou komisi, návrhovou komisi a komisi pro úpravu stanov a řádů. 

Komise si ze svého středu volí předsedu komise. 
 
8. Mandátová komise je tříčlenná. Ověřuje právoplatnost mandátů a předkládá konferenci 

zprávu o účasti a schopnost konference přijímat usnesení. 
 
9. Návrhová komise je tříčlenná. Předkládá návrh usnesení konference, dle potřeby projednává 

s navrhovateli jejich připomínky a zaujímá k nim stanovisko. 
 
10. Komise pro úpravu stanov a řádů je tříčlenná. Zpracovává předložené připomínky a předkládá 

konferenci návrhy na změny stanov a řádů. 
 
11. Do diskuse na konferenci se hlásí delegáti a hosté písemně přihláškou. Čas pro přednesení 

diskusního příspěvku je nejvýše pět minut. O časově delší příspěvek požádá diskutující 
v přihlášce. Prodloužení může povolit pracovní předsednictvo. Řazení diskuse se řídí jak 
časovou posloupností přihlášek, tak i obsahovým zaměřením. O ukončení diskuse rozhodují 
delegáti na základě návrhu pracovního předsednictva. Nepřednesené diskusní příspěvky 
podané písemně budou projednány na zasedání výkonného výboru ČSLH a zahrnuty do zápisu 
z konference. V průběhu diskuse se připouští faktická připomínka z pléna nepřesahující limit 
jedné minuty. 
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12. Rozhodnutí o schválení návrhů doplňků a změn stanov a řádů je právoplatné, jestliže pro návrh 

hlasují nejméně dvě třetiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Usnesení konference 
je přijato, jestliže pro návrh hlasuje více než polovina přítomných delegátů s hlasem 
rozhodujícím. Všechny ostatní návrhy jsou přijaty, jestliže pro návrh hlasuje více než polovina 
přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

 
13. Tajně se hlasuje, pokud o to ve veřejném hlasování požádá nadpoloviční většina přítomných 

delegátů s hlasem rozhodujícím před schválením jednacího řádu. 
 
14. Předsedající prohlásí jednání konference za ukončené, pokud byl program vyčerpán a nikdo se 

již nehlásí o slovo. Pracovní předsednictvo může prohlásit jednání za ukončené nebo 
přerušené, klesne-li počet přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím pod jednu polovinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4 



  

         20 

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH 

za období 2016-2018 

 

 

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážení hosté, 

 

dovolte, abych vás seznámil se základními ukazateli vývoje, kterým prošel náš hokej 

za uplynulé dva roky, od konference v červnu 2016. V roce, kdy slavíme 110. výročí 

organizovaného hokeje v České republice, se můžeme zamyslet nad tím, v čem se 

nám daří navazovat na práci našich předchůdců, v čem za nimi naopak 

zaostáváme i nad výzvami, které přinesla doba a kterým předchozí generace čelit 

nemusely. 

Činnost výkonného výboru i svazu jako celku je pochopitelně tak rozsáhlá, že ji není 

možné v jednom, byť sebepodrobnějším vystoupení obsáhnout. Chci se proto 

zaměřit zejména na okruhy, které považuji pro náš hokej za nejzásadnější a které jsou 

nejvýznamnější pro jeho budoucnost – na hospodaření, výsledky reprezentací a na 

programy, které realizujeme v oblasti mládežnického hokeje.      

 
Hospodaření ČSLH 

► Ve všech oborech platí, že sebelepší záměr, iniciativa ani projekt nemohou uspět, 

nemají-li odpovídající ekonomické zázemí. Český sport má v tomto směru za sebou 

velmi turbulentní období. Dotační kauza a kroky, které následovaly, na určitou dobu 

de facto paralyzovaly státní podporu sportu. Řada svazů a klubů se ocitla na hraně 

existence, musely rušit či v lepším případě pozastavit připravované aktivity včetně 

některých soutěží, mezinárodních podniků nebo financování výchovy mládeže. 

Jsem velmi rád, že ČSLH vyšel z tohoto období se ctí. Vyššími výnosy, důslednou 

kontrolou nákladů a s využitím zisku z mistrovství světa 2015 jsme dosáhli toho, že naše 

hospodaření bylo nejen stabilní, ale i růstové a ziskové.     

► V loňském roce převýšil rozpočet ČSLH poprvé v historii – vynecháme-li rok, kdy 

jsme pořádali mistrovství světa – půlmiliardovou hranici. Výnosy překročily 550 miliónů, 

náklady dosáhly necelých 520 miliónů, hospodářský výsledek před zdaněním 

představoval takřka 33 miliónů Kč. V meziročním srovnání jsme výnosy navýšili více 

než o pětinu, zatímco náklady vzrostly o necelých 8 %. 

► Pokračovali jsme tak v dlouhodobě růstovém hospodaření, rozpočet ČSLH se 

v období 2008-2017 více než zdvojnásobil. Když jsme začínali, pohyboval se mírně 

nad 200 milióny Kč. Třísetmiliónovou hranici překročil v roce 2013, čtyřsetmiliónovou 

v roce 2014, půl miliardy korun – jak jsem již uvedl – vloni.  

► V souladu se závěry posledních konferencí využíváme vytvořené prostředky na 

rozvojové projekty v oblasti mládeže. Podobně jako rozpočet se proto vyvíjely 

investice do výchovy, které se od roku 2009 zdvojnásobily. Zatímco dříve jsme na 

projekty v oblasti mládeže vynakládali ročně necelých 50 miliónů Kč, vloni to bylo 

přes 110 miliónů Kč. Zhruba 58 % uvedené částky přitom tvořily výdaje na výchovu 
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mladých hokejistů v klubech, zbývajících 42 % náklady na mládežnické 

reprezentace.  

► Pokud jde o mládežnické reprezentace, rozpočet slouží k pokrytí nákladů, 

souvisejících s přípravnými kempy, mezinárodními zápasy a s účastí na světových 

šampionátech. V loňském roce překročily tyto výdaje 46 miliónů Kč, za deset let 

vzrostly více než dvakrát, za pět let bezmála o 40 % a meziročně o 9 %.  

► Ještě výrazněji se rozrostl rozsah aktivit, které financujeme přímo v klubech. Na 

projekty, jako jsou Akademie ČSLH, Profesionální trenéři mládeže v malých klubech, 

Regionální trenéři, Týdny hokeje nebo Hokejová výstroj nejmenším, jsme vloni 

vynaložili 64 miliónů Kč, o dvě třetiny více než před pěti lety.  

 

Vážené dámy a pánové, vážení hosté, 

 

Reprezentační hokej 

► Neúspěšné bylo uplynulé dvouleté období z pohledu výsledků na vrcholných 

soutěžích – mistrovstvích světa, olympijských hrách a Světovém poháru. Pouze 

v Pchjongčchangu postoupila reprezentace mezi čtyři nejlepší a bojovala o medaili, 

jinak končila její cesta ve čtvrtfinále. 

Ani dílčí úspěchy, kterých jsme na některých turnajích dosáhli – prvenství v základní 

skupině olympiády, solidní vystoupení na Světovém poháru a při nedávném 

mistrovství světa v Dánsku nebo druhá místa v obou posledních ročnících Euro 

Hockey Tour – nemohou zastřít skutečnost, že výsledky zaostávají za tradicemi, 

představami i očekáváním. V ratingu IIHF zaujímáme dlouhodobě – s výjimkou 

krátkého posunu vpřed po olympijském turnaji – šestou příčku. Pro českou 

reprezentaci ovšem nemůže existovat jiný cíl než medaile a jakýkoli jiný výsledek 

musíme považovat za neúspěch. 

► Příslibem pro budoucnost na druhé straně je, že národní mužstvo prochází 

generační obměnou. Jeho věkový průměr se při některých přípravných zápasech 

pohyboval na hranici 23 let, v reprezentaci se představila pětice hráčů, kteří se ve 

stejné sezóně zúčastnili mistrovství světa juniorů a dva z nich – Filip Chytil s Martinem 

Nečasem – nastoupili i v Dánsku. Při světovém šampionátu bylo na soupisce devět 

hokejistů, tedy více než třetina mužstva, kteří na podobném turnaji debutovali.  

Řada mladých hokejistů se začala ve větší míře než dříve prosazovat také v nejvyšší 

domácí soutěži. Celkový počet juniorů v extralize, stejně jako počet těch z nich, kteří 

nastoupili alespoň v polovině utkání a těch, jejichž průměrný ice time překročil deset 

minut, se ve srovnání s minulostí zdvojnásobil. 

  

Mládežnické reprezentace 

► Úspěšnou generační obměnu pochopitelně v první řadě podmiňují právě výkony 

mladých hokejistů a schopnost našeho hokeje produkovat nové, doma i za 

hranicemi konkurenceschopné talenty. V tomto směru jsem optimista, což vychází 

z posunu, který registrujeme zhruba od roku 2013 a který se projevuje ve výsledcích 

mládežnických reprezentací, v míře, v jaké se junioři uplatňují v nejvyšší soutěži i 

v zájmu, který je o ně v zahraničí. Ve všech uvedených oblastech jsme učinili pokrok, 

který zvlášť vynikne ve srovnání s nedávnou minulostí. 
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► V právě skončení sezóně se poprvé od roku 2005 podařilo, aby obě mládežnické 

reprezentace postoupily mezi čtyři nejlepší na mistrovstvích světa U20 a U18. Juniorská 

dvacítka se přitom do semifinále světového šampionátu dostala poprvé od roku 

2005. 

Na Memoriálu Ivana Hlinky – turnaji, který se pod různými názvy hraje od roku 1991 – 

vybojovala osmnáctka v roce 2016 historicky první zlato a v roce 2017 skončila druhá. 

Stojí jistě za zmínku, že zatímco v letech 2006-2012 jsme na memoriálu nezískali ani 

jednu medaili, v posledních pěti ročnících stála česká reprezentace na pomyslných 

stupních vítězů hned čtyřikrát. 

Velkou zkouškou hlavně devatenáctiletých hokejistů je tradiční World Junior A 

Challenge, který probíhá v Kanadě a účastní se ho – vedle zahraničních mužstev – i 

několik reprezentačních výběrů Kolébky hokeje. Česká devatenáctka na něm v této 

sezóně vybojovala bronz, první medaili od roku 2006, odkdy se turnaj pořádá. 

Podobnou zkouškou je pro sedmnáctileté hokejisty World Junior Challenge, 

pořádaný pro změnu ve Spojených státech a považovaný za neoficiální mistrovství 

světa v této věkové kategorii. I na tomto turnaji vybojovala česká reprezentace 

bronz, což se naposledy podařilo před třinácti lety, v roce 2005. 

► Sezóna 2017/18 vůbec byla pro náš mládežnický hokej úspěšná. České 

reprezentace byly jediné, které se během ní probojovaly mezi čtyři nejlepší na všech 

pěti nejvýznamnějších turnajích v juniorské a dorostenecké kategorii – na světových 

šampionátech U20 a U18, na World Junior A Challenge, na Memoriálu Ivana Hlinky i 

na World Junior Challenge v USA. Mladí reprezentanti Kanady a Spojených států 

nechyběli mezi nejlepšími čtyřikrát, Švédové třikrát, Rusové dvakrát a Finové jednou. 

► Stejně tak nás těší, že u reprezentačních výběrů se stále častěji objevují 

v trenérských či manažerských pozicích vynikající hokejové osobnosti, olympijští 

vítězové, mistři světa a bývalí reprezentanti. V posledních letech to byli či jsou 

například Jaroslav Špaček, Václav Prospal, Milan Hnilička, Martin Ručinský, Jiří Fischer 

nebo Petr Nedvěd, u mládežnických výběrů Václav Varaďa, Patrik Eliáš, Marek 

Židlický, Rostislav Vlach, Jiří Dopita, Patrik Augusta, Martin Prusek, Radek Bělohlav 

nebo Richard Žemlička.    

 

Draft NHL 

► Včera a dnes probíhá draft NHL, událost nejen zámořského, ale i mezinárodního 

hokeje. Výsledky juniorských reprezentací, o kterých jsem právě hovořil, se promítly i 

v rostoucím zastoupení českých hokejistů. Dochází v něm pochopitelně k výkyvům, 

daným kvalitou jednotlivých ročníků, přesto si troufnu tvrdit, že rostoucí trend je 

zřejmý. 

Zatímco v období 2008-2012 bylo draftováno 27 českých hokejistů, tj. v průměru 5,4 

ročně, v letech 2013-2017 vzrostl jejich počet na 35, tj. na 7 ročně. Počet hráčů 

draftovaných v prvním, nejsledovanějších kole vzrostl ze 2 na 6 a nejvýrazněji se zvýšil 

podíl hokejistů, draftovaných přímo z domácích soutěží. Zatímco v letech 2008-2012 

bylo z domácích soutěží draftováno 9 hráčů, v letech 2013-2017 jich bylo již 21, více 

než dvakrát tolik. 

► Růst českého zastoupení se odrazil také v příjmech, které získávají na základě 

smlouvy podepsané mezi ČSLH, IIHF a NHL kluby. Jak víte, smlouva, upravující platby 
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za přestupy hráčů do NHL, byla podepsána v roce 2013 a v roce 2016 novelizována 

ve prospěch národních federací. Český lední hokej tak získal za dobu trvání kontraktu 

za přestupy hráčů do NHL téměř 170 miliónů Kč, přičemž roční částka vzrostla z 15 

miliónů Kč v roce 2013 na více než 55 miliónů Kč v roce 2017. Věřím, že na podobnou 

částku dosáhnou kluby také letos, neboť před nadcházející sezónou – a ještě před 

draftem – byly již uzavřeny přestupy, které přinesou našim klubům dalších 40 miliónů 

Kč.    
 
Klubový hokej 

► Poslední ročník nejvyšší soutěže byl jubilejním, pětadvacátým v samostatné České 

republice. Extraliga prošla v tomto období řadou změn, a především v posledních 

letech učinila významný pokrok k modernizaci její podoby, řízení i prezentace. 

► Posuny, o kterých mluvím, dokumentují čísla, a to především v obou 

nevýznamnějších ukazatelích – v návštěvnosti a porovnání kvality s dalšími zeměmi. 

Průměrná návštěva se v právě skončené sezóně vyšplhala na 5 455 diváků a byla 

nevyšší v celé historii soutěže. Na extraligová utkání dnes chodí o tisícovku více 

diváků než v dobách, kdy soutěž začínala, což vidíte na grafu, shrnujícím průměrnou 

návštěvnost v jednotlivých obdobích.  

Vynechat nemohu ani druhou profesionální soutěž, která dosáhla rovněž historicky 

nejvyššího průměru a mezi srovnatelnými evropskými soutěžemi se vyšplhala na třetí 

příčku. Mimochodem, na zápasy WSM ligy chodilo vloni a letos více diváků než na 

nejvyšší soutěž na sousedním Slovensku. 

► Prostor pro srovnání úrovně soutěží vytváří Champions Hockey League. Soutěž, 

která v uplynulých sezónách hledala svoji podobu i místo v klubových kalendářích. 

Česká účast nebyla v prvních ročnících příliš výrazná, vloni se však Sparta 

probojovala až do finále a v poslední sezóně byly české kluby nejúspěšnější vůbec. Tři 

z nich se probojovaly do čtvrtfinále, dva do semifinále a koeficient úspěšnosti, složený 

ze získaných bodů a bonusů za jednotlivá kola, se přiblížil sto procentům. Vůbec 

nejúspěšnější byli zástupci extraligy v počtu získaných bodů, připsali si jich přes 67 %. 

Dovolte, abych klubům, které se na reprezentaci našeho klubového hokeje podílely, 

poděkoval.   

 

Vážené dámy a pánové, vážení hosté, 

 

Projekty v oblasti mládeže 

► Projekty v oblasti mládeže se rozvíjely postupně, v závislosti na objemu prostředků, 

které jsme dokázali vytvořit. Zatímco v první etapě jsme se zaměřovali na podporu 

mládežnických reprezentací a vrcholový juniorský či dorostenecký hokej, od roku 

2015 výrazně vzrostl podíl projektů, realizovaných v menších klubech a v nejmladších 

věkových kategoriích.  

► Dnes již tradičním projektem jsou Akademie ČSLH. Od roku 2011, kdy byl zahájen, 

vzrostl jejich počet ze 6 na 16 a objem finančních prostředků, kterými je 

podporujeme, z necelých 5ti na více než 21 miliónů Kč ročně. 

► Naopak – novinkou z poslední sezóny je projekt tzv. Dukly, realizovaný 

v Litoměřicích. Ve druhé nejvyšší soutěži dostali na jeho základě prostor hráči 
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juniorských reprezentací, méně vytížení v mateřských klubech. Jak čísla, tak ohlasy 

odborné veřejnosti včetně reprezentačních trenérů dokládají, že se osvědčil. 

Během sezóny nastoupilo v Litoměřicích celkem 23 hráčů juniorského věku, z nichž 22 

se dostalo do některého z reprezentačních výběrů a 5 si vybojovalo nominaci na 

juniorské mistrovství světa. Určitě k tomu přispělo i to, že jejich ice time ve druhé 

nejvyšší soutěži se pohyboval mezi 9-20ti minutami. 

► Pevnou, úspěšnou a velmi kladně hodnocenou součástí mládežnického kalendáře 

se stala od roku 2015 soustředění a turnaje krajských výběrů v rámci projektu 

Výchova talentované mládeže. Hráčům, ale i jejich trenérům přinášejí nadstandardní 

přípravu, vytvářejí prostor pro srovnání s nejlepšími vrstevníky a slouží k výběru 

kandidátů pro nejmladší reprezentaci. 

Za tři sezóny jsme v jeho rámci uspořádali 156 turnajů a 1 200 jednodenních 

soustředění, kterých se zúčastnilo téměř 2 500 talentovaných hokejistů, mezi nimi 

třeba Martin Nečas, Martin Kaut, Jakub Škarek a další. K úspěchu projektu 

nepochybně přispělo i to, že se na něm v takřka vyrovnaném poměru podílejí jak 

veřejné, v tomto případě krajské prostředky, tak svazové a soukromé zdroje. 

 

Zkvalitnění tréninkového procesu 

► Velkou pozornost věnujeme problematice mládežnických trenérů, a to jak jejich 

vzdělávání, tak jednotné metodice. Uvědomujeme si přitom, že hlavně pro menší 

kluby je získání, udržení a financování trenérů, vychovávajících mládež na 

profesionální bázi, na plný úvazek a s odpovídající kvalifikací, velmi složité, občas i 

nemožné. 

► Od ledna 2015 proto realizujeme projekt Profesionálních trenérů mládeže 

v menších klubech, určený pro kluby mimo obě nejvyšší soutěže a hlavní město 

Prahu. Jeho cílem je podpořit základní hokejovou strukturu, sjednotit metodiku a 

umožnit i menším oddílům, aby v nich pracovali profesionální, odborně zdatní trenéři 

mládeže. 

Trenéři, financovaní a řízení ČSLH, působí jako hlavní trenéři střediska, vedou mužstva 

v kategoriích přípravek a žáků, metodicky vedou další mládežnické trenéry v klubu, 

zajišťují komunikaci s rodiči, nábory a kurzy bruslení pro mateřské nebo základní školy. 

► V lednu 2015, kdy projekt začínal, bylo takových trenérů, financovaných 

prostřednictvím ČSLH, 21, od budoucí sezóny vzroste jejich počet na 84, tj. čtyřikrát. 

Profesionální trenéři ČSLH tak mají v péči téměř 8 000 nejmenších hokejistů. Úspěch 

projektu jednoznačně dokumentuje zájem klubů – nedávného výběrového řízení se 

jich zúčastnilo 38, vyhovět jsme – vzhledem k finančním prostředkům – mohli třetině. 

V projektu však budeme pokračovat a věříme, že s podporou MŠMT se rozšíří i na 

dalších z více než 150 oddílů, které obsazují žákovské soutěže. 

► S profesionálními trenéry mládeže úzce souvisí projekt regionálních trenérů, kteří 

koordinují činnosti v příslušném regionu, dohlížejí na jejich práci a při pravidelných 

návštěvách či seminářích poskytují poradenství, konzultace a další servis nejen 

profesionálním, ale i všem ostatním trenérům v klubu. 

V nadcházející sezóně bude regionálních trenérů pracovat 15, z toho 5 

profesionálních. Každý z profesionálních trenérů se stará o 14 klubů, ostatní regionální 
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trenéři jich mají v působnosti 6-10. I v tomto případě bychom chtěli všechny 

regionální trenéry do roku 2021 plně zprofesionalizovat. 

 

Pojď hrát hokej 

► Jedním z projektů, které od poslední konference, tedy od června 2016, 

akcelerovaly nejvíce, je bezesporu program „Pojď hrát hokej“. Zahrnuje řadu aktivit, 

realizovaných v klubech, médiích nebo na sociálních sítích a zaměřených na rozvoj 

členské základny a nábory nejmenších hokejistů. 

► Od září 2016 se staly jeho součástí „Týdny hokeje“, pořádané dvakrát ročně 

původně ve 25ti a dnes již ve 141 klubech v celé České republice. Počty dětí, které 

přivedly spolu s rodiči na zimní stadióny, vidíte na přiloženém grafu. Celkem jich bylo 

přes 15 000, přičemž více než tisíc z nich se v klubech zaregistrovalo. 

► Již od roku 2010 posíláme v rámci projektu „Pojď hrát hokej“ bezplatnou výstroj pro 

nejmenší hokejisty. Snažíme se přitom vycházet požadavkům klubů maximálně vstříc 

a na rozdíl od minulosti – kdy se distribuovaly jednotné, centrálně určené sady nebo 

kdy si kluby mohly vybírat z několika předem definovaných variant – budou dodávky 

od nadcházející sezóny elektronické a kluby si budou moci v rámci stanoveného 

finančního limitu samy vybrat součástí výstroje, kterých se malým hokejistům 

nedostává. 

► Rozsah projektu „Hokejová výstroj nejmenším“ ukazují čísla – počet klubů, které 

jsou příjemci výstroje, vzrostl z 92 na 141, roční objemy dodávek z 6,4 na 8,4 miliónu 

Kč. Celkem jsme tak klubům již rozeslali dětskou výstroj v hodnotě přes 70 miliónů Kč. 

 

Rozvoj členské základny 

► Když po roce 1989 skončila podpora patronátních podniků, počty hokejistů, 

především těch nejmenších, se propadly na třetinu. Dalších více než dvacet let 

pokles pokračoval nebo počty klubů, účastníků soutěží a registrovaných mladých 

hokejistů přinejlepším stagnovaly. Jsem rád, že vám dnes mohu demonstrovat čísla, 

která dokládají významné posuny a rostoucí základnu. Pro budoucnost našeho 

hokeje pokládám tyto údaje za vůbec nejzásadnější. 

► Před deseti lety, v sezóně 2008/09, obsazovalo soutěže v žákovských kategoriích 

pouze 108 klubů. Cestu ke změně otevřela nejdříve změna struktury, tj. přechod na 

jednostupňové soutěže, později projekty, které jsem právě zmiňoval, ať už jde o 

„Hokejovou výstroj nejmenším“, „Profesionální trenéry mládeže“ nebo „Pojď hrát 

hokej“. A zatímco ještě v roce 2014 bylo klubů, obsazujících mládežnické soutěže. 

114, v roce 2015 vzrostl jejich počet na 123, v roce 2016 145 a před letošní sezónou na 

152. Jinými slovy, za deset let vzrostl počet klubů, které se věnují žákovskému hokeji, o 

42 % a jen v posledních pěti letech o více než 30 %. 

Počet hokejistů, registrovaných v kategoriích 6-9 let, vzrostl od roku 2016, tedy od 

poslední konference, o 15 %. 

Uvedený nárůst se pochopitelně promítne i v navazujících, dorosteneckých a 

juniorských kategoriích a můžeme proto narazit na limity, dané počtem ledových 

ploch. Vítáme v této souvislosti iniciativu měst, která nové zimní stadióny budují, a 

věříme, že se naplní i sliby, které ve výstavbě sportovní infrastruktury deklarovala 

vláda. 
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► Jiným příkladem rostoucí základny jsou počty mužstev, nastupujících v juniorských 

soutěží. Zatímco ještě před dvěma lety, v sezóně 2016/17, nastupovalo v juniorských 

soutěžích – extralize, ligách a krajích – 75 mužstev, po reformě, která strukturu soutěží 

zjednodušila na extraligu a regionální ligy a pro většinu klubů přinesla nižší dojezdové 

vzdálenosti, se počet přihlášených mužstev zvýšil na 105, během dvou sezón tedy 

vzrostl o 40 %.  

 

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážení hosté, 

► Strukturu ČSLH tvořil v uplynulém období jedenáctičlenný výkonný výbor spolu s 

dozorčí radou a 18ti odbornými komisemi, na regionální úrovni potom 14 krajských 

výkonných výborů, organizujících hokejovou činnost na územním principu a 

sdružených v poradním výboru ČSLH. 

Rozsah zprávy nedovoluje, abych zmínil všechny okruhy naší činnosti, třebaže řada z 

nich je velmi významná a podrobnější komentář by si zasloužila. Patří k nim například 

změny ve struktuře soutěží, úpravy norem a řádů, kterým se ještě budeme věnovat 

v další části jednání, stejně jako vztahy s veřejnými institucemi – ministerstvem, kraji a 

municipalitami. Podrobnější zmínku by si určitě zasloužily i výsledky dalších 

reprezentačních výběrů – žen, juniorek, in line a sledge hokejistů, činnost dceřiné 

společnosti Pro-Hockey.CZ, Nadačního fondu Ivana Hlinky nebo rozvoj aktivit Síně 

slávy českého hokeje. 

Významné postavení mělo v agendě výkonného výboru vzdělávání trenérů na všech 

úrovních, projekty, uskutečňované při přípravě a výchově rozhodčích nebo aktivity, 

které realizujeme v mezinárodním rozměru, zejména v rámci IIHF. Jinou důležitou 

kapitolou jsou naše vztahy s partnery, ve vrcholovém hokeji především se společností 

BPA sport marketing, nebo projekty, realizované ve spolupráci s dalšími subjekty, 

Českou unií sportu a Českým olympijským výborem. V období od poslední 

konference pokračovala také elektronizace procesů při řízení hokejového provozu, 

ať už jde o systém Hosys pro organizaci soutěží, systém SSR pro rozhodčí nebo 

elektronické přestupy. 

Chtěl bych, vážné dámy a pánové, ocenit, že výkonný výbor ČSLH pracoval 

v uplynulém období efektivně, že vystupoval jednotně a že rozhodoval jako skutečně 

kolektivní orgán. Je logické, že ne na všechny věci máme – v rámci výkonného 

výboru, ale i v odborných komisích, krajích nebo klubech – totožný názor. Proběhla 

řada, v některých případech velmi otevřených diskusí, jsem ovšem rád, že 

v rozhodujících chvílích jsme se dokázali domluvit a sledovat společný, dílčím 

rozdílům nadřazený zájem.    

Dovolte, abych za to kolegům ve výkonném výboru, členům odborných komisí a 

zaměstnancům, stejně jako pracovníkům krajských svazů poděkoval. 

Obrovské poděkování patří také všem činovníkům, majitelům, členům i dobrovolným 

spolupracovníkům klubů. Bez jejich úsilí a entuziasmu, práce a zkušeností, bez jejich 

vkladu a přínosu by český hokej nemohl existovat. Platí to dnes, stejně jako to platilo 

ve sto deseti letech, které od vzniku Českého svazu ledního hokeje uplynuly. 

 

Děkuji vám za pozornost. 
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JUDr. Tomáš Král 

prezident 

Český svaz ledního hokeje z.s. 
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Příloha 6 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

Českého svazu ledního hokeje z.s. a PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. 

za období 2016 a 2017 

 

 

Vážený pane prezidente, vážení delegáti, milí hosté, 

 

dovolte, abych Vás seznámil s hospodařením Českého svazu ledního hokeje z.s. a jeho servisní dceřiné 

společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. za období od minulé konference, tedy za roky 2016 a 2017. 

 

Předkládané výsledky hospodaření obou společností jsou v souladu s účetními závěrkami ověřenými 

auditorem a zároveň v souladu s podanými daňovými přiznáními za roky 2016 a 2017. 

 

ROK 2016 

 
V souladu s usnesením minulé konference o použití finančního zisku z MS 2015, jsme v roce 2016 

hospodařili se ztrátou. Realizovaný zisk z MS 2015 byl především použit na udržení a rozšíření 

svazových projektů na rozvoj mládežnického hokeje například Trenér do malých klubů, Pojď hrát 

hokej, Výchova talentované mládeže, Regionální trenéři a pořízení výstroje pro začínající hokejisty. 

 

Oproti schválenému rozpočtu se v roce 2016 podařilo realizovat o polovinu nižší ztrátu než byla její 

plánovaná výše. Náklady se podařilo udržet podle plánu, ale dosažené výnosy byly oproti plánu o 8% 

vyšší, zejména se jednalo o zvýšení dotací, grantů a darů od MŠMT a ČOV a příjmu za účast na 

Světovém poháru včetně přípravného utkání Česko – Rusko. 

 
 

Hospodářský výsledek ČSLH a Pro Hockey v roce 2016 tak činil -29 252 tis. Kč 

 
 
Náklady obou společností byly ve výši 482 527 tis. Kč, oproti tomu výnosy byly realizovány ve výši  
453 274 tis. Kč. 
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ROK 2017 

 

V roce 2017 bylo naše hospodaření výrazně ovlivněno nejistotou v oblasti dotací z MŠMT. Některé 

programy byly zrušeny a znovu vyhlášeny za nových a v některých ohledech diskriminačních 

podmínek, jako například program V a X a některé programy byly zrušeny úplně, například program 

IV. Došlo k výraznému zpoždění výplaty dotací, které se nám podařilo bezproblémově překlenout 

pouze díky finanční rezervě vytvořené z ekonomicky úspěšného MS 2015.  

Přes tyto problémy jsme nakonec obdrželi původní, začátkem roku 2017 zveřejněný objem dotačních 

prostředků s navýšením více než 100% oproti roku 2016.  

Z tohoto důvodu a také z důvodu úspor v nákladové položce ve výši zhruba 17 milionů korun, byl rok 

2017 ekonomicky velmi úspěšný. 

  

Konsolidované hospodaření ČSLH a PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. skončilo v roce 2017 se ziskem ve výši 

29 624 tis. Kč. 

 

Náklady obou společností představovaly částku ve výši 519 186 tis. Kč a výnosy činily 551 925 tis. Kč. 

 

V součtu za uplynulé dva roky bylo naše hospodaření vyrovnané, dokonce lehce v plusu zhruba 400 

tis Kč. 

  

ROK 2018 a 2019 

 
Co se týče výhledu hospodaření na další dva roky, tak plán je pracovat i nadále se ztrátovými 

rozpočty, což nám umožní dále rozvíjet programy na rozvoj mládežnického hokeje a tímto způsobem 

postupně investovat zisk z MS 2015 do hokejového hnutí.  

 

V letošním roce ČSLH a PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. pracuje podle schváleného rozpočtu s plánovanou 

ztrátou ve výši zhruba 57 mil. Kč. Plánované náklady činí zhruba 548 mil. Kč a výnosy 491 mil. Kč.  

 

Součástí rozpočtu jsou i mimořádné náklady spojené s oslavou výročí 110 let od vzniku ČSLH jako 

například rozšíření Síně slávy českého hokeje, oslavy výročí Nagana, změna korporátní identity a také 

opatření ohledně GDPR. Tyto náklady v příštím roce mít nebudeme. 
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V dalších letech by měl nastat trend snižování ztráty, protože především turbulentní rok 2017 nám 

ukázal, jak velice důležité pro nás je mít finanční rezervu.  

 

Stejně jako pro ostatní sporty je i pro nás zásadní, aby byla vytvořena dlouhodobá koncepce podpory 

sportu ze strany státu, aby byl vytvořen stabilní a transparentní systém, který se nebude každý rok 

měnit. A nejde jenom o výši prostředků, které stát do sportu vloží, ale i o způsob jejich rozdělování a 

následného vyúčtování. Bez toho jen velmi těžko můžeme zodpovědně tvořit naše rozpočty do 

dalších let. 

 

Na druhou stranu jsme ještě stále v období růstu ekonomiky a ČSLH je po finanční stránce v dobré 

kondici, takže jsem přesvědčen, že i v budoucnu se bude dařit naplňovat rozpočty tak, aby se plnily 

hlavní úkoly vyplývající ze stanov, a to je především rozvoj ledního hokeje v ČR,  řízení soutěží a 

zajištění reprezentace.  

 

Závěrem mi dovolte, abych se v krátkosti zmínil o činnosti Nadačního fondu Ivana Hlinky, který 

představuje významnou aktivitu v oblasti charitativní činnosti na poli podpory bývalých hráčů, 

činovníků a jejich rodin v sociálně obtížné životní situaci. V roce 2016 vykázal celkový objem 

obdržených darů ve výši 342 tis. Kč, poskytnuté příspěvky dosáhly výše 390 tis. Kč. V roce 2017 pak 

Nadační Fond poskytl příspěvky ve výši 590 tis. Kč a obdržel od dárců 2 146 tis. Kč, a to především 

díky akci Legenda pomáhá, za kterou bych chtěl tímto poděkovat všem klubům, které se projektu 

zúčastnily a přispěly tak na dobrou věc. Výtěžek aukce dresů byl více než 1 700 tis. Kč.    

 

Zůstatek na účtu Nadačního fondu Ivana Hlinky v současnosti činí 2 988 tis. Kč.  

 

 

Děkuji za pozornost 

 

 

Otakar Černý 

předseda ekonomicko-marketingové komise 

Český svaz ledního hokeje z.s. 
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Příloha 7 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ČSLH 
za období 2016-2018 

 

STANOVISKO DOZORČÍ RADY ČSLH K HOSPODAŘENÍ 

ČSLH A PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. 
za období 2016-2017 

 

 

Pane prezidente, vážení delegáti, dámy a pánové, 

 

z pověření členů dozorčí rady ČSLH předstupuji před dnešní konferenci abych, v souladu se 

Stanovami Českého svazu ledního hokeje z.s., Vás seznámil se zprávou o činnosti dozorčí 

rady ČSLH za období od poslední konference. 

 

Na konferenci ČSLH v roce 2016 byla zvolena dozorčí rada ve složení: Miroslav Rákosník, 

předseda a členové Pavel Schwarz, Jan Trunda, František Dvořák, Jaroslav Veverka, Daniel 

Sadil a Ctibor Jech. Smutnou událostí v průběhu činnosti dozorčí rady v tomto období bylo 

nečekané úmrtí v srpnu loňského roku jejího dlouholetého předsedy Miroslava Rákosníka. 

Rád bych při této příležitosti ještě jednou vyzdvihl a připomněl jeho dlouholetý mimořádný 

přínos celému hokejovému hnutí v roli aktivního a angažovaného funkcionáře v ČSLH. Pro 

dozorčí radu tato nečekaná ztráta byla citelným zásahem do její činnosti. Přeorganizováním 

plánovaných úkolů nebyla díky většímu nasazení členů rady její funkčnost a akceschopnost 

narušena, a to i přes časté absence jejího člena Jaroslava Veverky, které se v závěru tohoto 

období změnily v absence trvalé. Dozorčí radu v souladu se stanovami ČSLH dále řídil a řídí 

její místopředseda Ctibor Jech. Rád bych z tohoto místa poděkoval všem aktivním členům 

dozorčí rady za nasazení a zodpovědnost ve své práci, která umožnila 100%ní plnění 

plánovaných úkolů.  

 

Konferencí ČSLH zvolená dozorčí rada se ve své práci řídila stanovami svazu, usnesením 

konference ČSLH a vlastním plánem práce. Členové dozorčí rady ČSLH byli přítomni na 

jednáních jednotlivých svazových komisí. Hlavní důraz byl kladen na dodržování interních 

směrnic svazu, dodržování schváleného rozpočtu svazu a společnosti PRO – HOCKEY Cz., 

s.r.o., tak, aby finanční prostředky byly efektivně využívány ve prospěch a rozvoj hokeje. 

Dozorčí rada v uplynulém volebním období provedla, dle svého plánu práce cca 85 kontrol. 

Ve spolupráci s ekonomickou komisí ČSLH a ekonomickým oddělením svazu se jednalo 

hlavně o dodržování jednotlivých kapitol rozpočtu, o projednávání výsledků hospodaření 

obou společností a doporučení výkonnému výboru k jejich přijetí. Dále se jednalo o 

dodržování předpisů v oblasti mzdové a sociální, o hospodaření a evidenci materiálního 
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zabezpečení reprezentačních výběrů. Ve většině provedených kontrol nebyly zjištěny 

zásadní nedostatky. Na připomínky dozorčí rady ČSLH vedení svazu vždy reagovalo a 

problémy řešilo. Zápisy o provedených kontrolách jsou uloženy u předsedy dozorčí rady 

ČSLH, nebo jsou součástí zápisů ze schůzí dozorčí rady ČSLH, které byly pravidelně 

předkládány pro svá jednání VV ČSLH, kterých se zároveň pravidelně zúčastňoval některý 

z členů dozorčí rady. 

 

Samostatnou činností dozorčí rady ČSLH je oblast kontroly použití a vyplácení dotací. U 

všech jednání týkajících se dotací byl přítomen některý z členů dozorčí rady ČSLH a dotace 

byly projednávány na jednáních dozorčí rady za přítomnosti Ing. Jana Brabence. 

V uplynulém období, mimo běžných kontrol, byla provedena kontrola Nejvyšším kontrolním 

úřadem České republiky a u dotačních záležitostí kontrolním útvarem MŠMT. Veškeré tyto 

kontroly skončily pro ČSLH bez zásadních připomínek, za což stojí pochválit a poděkovat 

příslušným zodpovědným zaměstnancům ČSLH – za jejich zodpovědný přístup k vedení 

svých agend. 

 

Součástí práce dozorčí rady byly i kontroly průběžného plnění usnesení konference ČSLH 

z června 2016. Dozorčí rada konstatuje, že jednotlivé body tohoto usnesení jsou průběžně 

plněny. Tak jako rozhodnutí VV ČSLH o použití zisku z MS 2015 pro rozvoj mládežnického 

hokeje v klubech a pro zajištění reprezentace ČR. Takto bylo zajištěno několik zajímavých 

programů pro mládež jak náborových, tak sportovně výkonnostních, či zajišťující materiální 

zabezpečení, které nebyly neúspěšné, a i nadále je třeba tyto programy vyhodnocovat, 

případně doplňovat a měnit tak, aby finanční a sportovní efektivita těchto akcí byla co 

nejvyšší a finance ze zisku z MS tak využity co nejlépe.      

                                                       

Jednou z činností dozorčí rady ČSLH je dohled nad hospodařením Nadačního fondu Ivana 

Hlinky. Vedení Nadačního fondu Ivana Hlinky předkládalo výkonnému výboru ČSLH návrhy 

na finanční pomoc při složitých životních, ale hlavně zdravotních situacích hráčů nebo 

funkcionářů svazu ledního hokeje. Veškeré finanční prostředky byly vyplaceny v souladu se 

stanovami nadačního fondu a vždy se souhlasem výkonného výboru ČSLH. 

 

Závěrem - Dozorčí rada ve své zprávě doporučuje delegátům dnešní konference v usnesení: 

1. SCHVÁLIT: 

a) Rámcový program činnosti ČSLH a rámcový návrh hospodaření ČSLH a PRO – 

HOCKEY Cz., s.r.o., na příští období ze zpráv o činnosti výkonného výboru ČSLH  

a o hospodaření ČSLH a PRO-HOCKEY Cz., s.r.o., za období od minulé 

konference 

b) Změny řádů ČSLH schválené výkonným výborem ČSLH v období od poslední 

konference v předloženém znění 

c) Aby výkonný výbor ČSLH (i) se nadále plně věnoval hospodaření svazu i PRO-

HOCEKY Cz., s.r.o., (ii) pravidelně předkládal stav a výsledky hospodaření dozorčí 

radě ČSLH/PRO-HOCKEY Cz, s.r.o., a (iii) při svých jednáních pravidelně 

projednával aktuální stav ekonomiky ČSLH a PRO-HOCKEY Cz., s.r.o. 
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d) Aby výkonný výbor ČSLH pokračoval v provedení revize platných stanov a řádů 

ČSLH tak, aby si vzájemně jednotlivé články neodporovaly, aby odpovídaly 

současným obecně platným právním předpisům a byly jednotné pro celý ČSLH 

 

2. VZÍT NA VĚDOMÍ: 

a) Zprávu o činnosti výkonného výboru ČSLH 

b) Zprávu o hospodaření ČSLH a PRO-HOCKEY Cz., s.r.o., za období od minulé 

konference 

c) Zprávu dozorčí rady ČSLH 

d) Zprávu arbitrážní komise ČSLH 

e) Výsledky hospodaření Nadačního fondu Ivana Hlinky 

f) Rozhodnutí výkonného výboru ČSLH, že finanční prostředky z Mistrovství světa 

IIHF v ledním hokeji 2015 budou i nadále použity na plnění jednotlivých programů 

ČSLH týkajících se rozvoje a finanční podpory mládeže 

 

3. ULOŽIT VV ČSLH: 

a) Projednat připomínky a doporučení přednesené konferencí ČSLH, a ty zapracovat 

do plánu práce výkonného výboru ČSLH 

b) Zabezpečit přípravu reprezentačních družstev České republiky 

c) Nadále pracovat na zkvalitnění Stanov a řádů ČSLH 

d) Zvážit všechny možnosti pořadatelství mistrovství světa v roce 2023 nebo 2024 a 

přijmout takové rozhodnutí, které se bude opírat především o co nejlepší 

předpoklad ekonomického výsledku mistrovství 

e) Prostřednictvím dceřiné společnosti PRO-HOCKEY Cz., s.r.o., naplňovat finanční 

rozpočet ČSLH prostřednictvím reklamních, marketingových a televizních práv 

ČSLH 

 

4. VYSLOVIT PODĚKOVÁNÍ: 

a) Hráčům, trenérům a členům realizačních týmů všech reprezentačních družstev 

České republiky 

b) Výkonnému výboru ČSLH a jeho prezidentovi za práci v uplynulém období  

 

 

Pane prezidente, vážení delegáti, dámy a pánové, dovolte mi ještě jednou, abych zde 

poděkoval za dobrou spolupráci aktivním členům dozorčí rady ČSLH Pavlu Schwarzovi, Janu 

Trundovi, Františku Dvořákovi a Danielu Sadilovi. Dále mi dovolte, abych poděkoval za 

spolupráci členům výkonného výboru ČSLH, sekretariátu ČSLH, ekonomickému úseku v čele 

s Ing. Janem Brabencem, vedení společnost PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., a zástupcům 

krajských výkonných výborů ČSLH, protože bez této spolupráce a vzájemného respektování 

toho druhého, by dozorčí rada ČSLH tuto práci dělat nemohla. Ještě jednou všem děkuji. 

 

A vám všem přítomným, děkuji za pozornost. 

 

 

Ctibor Jech 
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místopředseda dozorčí rady 

Český svaz ledního hokeje z.s.    

 

 

 

Příloha 8 
ZPRÁVA PŘEDSEDY ARBITRÁŽNÍ KOMISE 

 Českého svazu ledního hokeje z.s. 
 za období 2016-2018 

 

Arbitrážní komise Českého svazu ledního hokeje z.s. pracovala v období od minulé konference 

Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení: 

 

Vladimír Balaš, předseda Arbitrážní komise 

Aleš Čeněk, arbitr 

Pavel Hamerník, arbitr 

Josef Holub, arbitr 

Milan Polák, arbitr 

Petr Řezníček, arbitr 

Milan Štejr, Arbitr 

 

Arbitrážní komise v uplynulém funkčním období pracovala v nezměněném složení. Během tohoto 

období se zabývala pouze několika podáními, která nakonec byla postoupena jiným věcně příslušným 

orgánům ČSLH.  

 

Arbitrážní komise personálně standardně obsazena, v případě nutnosti mohla ustavit dva senáty a 

poměrně operativně rozhodovat případné spory. Situace v českém hokeji je naštěstí stabilizovaná a 

arbitrážní komise se nemusela zabývat žádným vážným problémem. Členové ČSLH své rozepře 

vyřešili jednáním. V hokeji obecně vládne velmi dělná a přátelská atmosféra. Hlavní aktéři hokejového 

dění se chovají korektně a jejich přístup a celková atmosféra se přenáší i do způsobu, jakým se řeší 

případné spory. Pochopitelně, že žádné společenství lidí není imunní proti neshodám a to, že se 

z času na čas určité rozepře objevují i v hokeji je celkem přirozené. Jak je uvedeno již výše, hokejové 

prostředí je kultivované a vlastně bychom mohli parafrázovat známý anglický ragbyový maxim, 

v němž je srovnáváno ragby s fotbalem. Ve srovnání českého hokeje a fotbalu totiž zřejmě platí totéž, 
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a to, že fotbal je hra gentlemanů, který hrají chuligáni a hokej je hra chuligánů, který hrají gentlemani. 

To, co jsem právě parafrázoval, platí v českém hokeji nejen na kluzišti, ale i v mimo něj. Buďme za to 

rádi a pěstujme si vzájemný respekt i nadále. Rozhodně to není něco, co je v českém sportu vždy 

samozřejmé. 

 

Členové arbitrážní komise se pravidelně zúčastňovali odborných konferencí a seminářů v oblasti 

sportovního práva, doma i v zahraničí publikovali odborné statě zabývající se vybranými otázkami 

sportovního práva a v neposlední řadě rozhodovali několik sportovních sporů v rámci Rozhodčí 

komise ČOV. Předseda arbitrážní komise se v uplynulých dvou letech jako člen legislativní komise 

IIHF aktivně podílel na přípravě revize statutárních a interních předpisů IIHF. 

V minulých zprávách o činnosti nabídla arbitrážní komise ČSLH svou expertízu pro případnou revizi 

statutárních a dalších předpisech ČSLH a vypracovala stanoviska na základě žádostí VV ČSLH v těchto 

otázkách: 

 

1) Září 2016 - Problematika diskriminace na základě občanství – příslušnost hráčů k reprezentaci 

ČR – jako podmínka možného tzv. ostaršování v nové úpravě technických norem soutěží 

ČSLH, a to konkrétně ustanovení týkající se startu mladších hráčů v technických normách 

soutěží DHL Extraliga juniorů, Liga juniorů, NOEN Extraliga staršího dorostu, Liga staršího 

dorostu, ELIOD Extraliga mladšího dorostu a ELIOD Liga mladšího dorostu. Arbitrážní 

komise podala svůj pohled na tuto problematiku ve světle práva EU. 

2) Září 2016 – Na základě žádosti VV ČSLH (viz. zápis z jednání nově sestaveného VV ze dne 

18.6. 2016) návrh řešení problému s finanční podporou klubům od municipalit, která je 

momentálně omezená částkou a dobou přidělení dotace. Vypracován byl dokument Mapování 

alternativ veřejných podpor pro profesionální hokej – pracovní verze, který je k nahlédnutí 

v sekretariátu ČSLH (viz. bod. 15 zápisu z VV ČSLH ze dne 6.10. 2016).  

Závěrem lze zhodnotit uplynulé období činnosti arbitrážní komise Českého svazu ledního hokeje z.s. 

jako pracovně věcné a bezproblémové. 

    

Děkuji za pozornost 

 

 

Vladimír Balaš 

předseda arbitrážní komise 
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Český svaz ledního hokeje z.s. 
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ČÁST I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 101 

Soutěžní a disciplinární řád Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „SDŘ“) je závazný    

pro Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“ nebo „Svaz“), všechny oddíly a kluby 

ledního hokeje a sledge hokeje (dále také jako „Klub“), sdružení klubů, hráče a hráčky (dále také jako 

„Hráč“), trenéry a trenérky (dále také jako „Trenér“), rozhodčí Svazu (dále také jako „Rozhodčí“) 

a funkcionáře Svazu a Klubů. 

 

Článek 102 

Výklad soutěžního a disciplinárního řádu, jeho změny a doplňky provádí výhradně výkonný výbor 

ČSLH (dále také jako „VV ČSLH“). V odůvodněných případech je VV ČSLH oprávněn udělit 

výjimku z ustanovení SDŘ.  

 

Článek 103 

Změny, úpravy a doplňky provedené VV ČSLH podléhají schválení nejbližší konferenci ČSLH. 

 

Článek 104 

Tento „Soutěžní a disciplinární řád ČSLH“ byl schválen konferencí ČSLH dne 23. 6. 2018 s platností  

a účinností od 23. 6. 2018 a případně následně měněn a doplňován VV ČSLH. 

 

 

 

ČÁST II. 

ORGANIZACE SOUTĚŽÍ 
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Řízení soutěží 

Článek 201 

1. V ledním hokeji se v České republice organizují mistrovské a nemistrovské, dlouhodobé 

a krátkodobé soutěže.  

 

2. Pod pojmem mistrovské soutěže se rozumí soutěže, ve kterých se uděluje titul "mistr" nebo 

"přeborník" příslušné věkové kategorie a území, a dále dlouhodobé soutěže, které organizují řídící 

orgány Svazu. Všechny ostatní soutěže se považují za nemistrovské. 

 

Článek 202 

1. Soutěže organizují a řídí VV ČSLH, krajské výkonné výbory ČSLH (dále také jako „KVV 

ČSLH“), okresní výkonné výbory ČSLH (dále také jako „OVV ČSLH“), Kluby nebo jejich 

sdružení (dále také jako "Řídící orgán soutěže"). Tyto Řídící orgány soutěží ve své působnosti 

rozhodují o struktuře a hracím systému soutěže, kterou řídí.  

 

2. Řídící orgán soutěže vydává nejméně jeden měsíc před zahájením soutěže rozpis/herní řád 

dlouhodobé soutěže nebo propozice krátkodobé soutěže včetně termínů utkání.  

 

3. Řídící orgán soutěže schvaluje výsledky soutěží. 

Zařazování družstev do soutěží 

Článek 203 

1. Podmínky pro účast družstva v mistrovské soutěži stanovuje Řídící orgán soutěže. Mezi základní 

podmínky účasti v soutěži patří: 

 

a) právo účasti v soutěži (čl. 208 až 213 SDŘ), 

 

b) územní příslušnost Klubu k Řídícímu orgánu soutěže; pokud se většina Klubů v nejvyšší 

krajské soutěži nedohodne na společné soutěži, KVV ČSLH umožní těmto Klubům start 

v nejvyšší soutěži jiných krajů, 

 

c) přihláška družstva Klubu do soutěže podaná v Řídícím orgánem soutěže stanoveném termínu    

a znění a se stanovenými přílohami (dále také jako „Přihláška“). 

 

Článek 204 

1. Za Klub se považuje subjekt, který je členem ČSLH a který má zvláštní registrační číslo, které 

přiděluje ČSLH. 

 

2. Za Klub může být považováno i sdružení nebo faktická spolupráce dvou subjektů, které společně 

provozují lední hokej nebo sledge hokej, přičemž společné provozování ledního hokeje a sledge 

hokeje musí být vykonáváno pod názvem, ze kterého se společné provozování ledního hokeje nebo 

sledge hokeje Přihláškou podává a musí být provozováno v rámci jednoho města. Není přípustné, 

aby v rámci Klubu působily subjekty, které mají různá registrační čísla dle odst. 1. tohoto článku. 

Subjekty působí pod jedním registračním číslem dle odst. 1. tohoto článku.  
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3. Pokud je Klub složen ze dvou subjektů dle odst. 2. tohoto článku, musí před začátkem soutěže 

doručit oba subjekty společně s Přihláškou prohlášení datované nejdříve 1. 5. sezóny, na kterou se 

Přihláška podává, přičemž sezónou se rozumí období od 1. 5. roku do 30. 4. roku následujícího 

(dále také jako „Sezóna“), ve kterém určí: 

 

a) dobu spolupráce, a to alespoň na Sezónu, na kterou se Přihláška podává, 

b) komu z nich svědčí v příslušné Sezóně registrační práva na Hráče v soutěži, 

c) komu z nich svědčí v příslušné Sezóně právo účasti v soutěži 

 

(dále také jako „Prohlášení“). 

 

4. Vůči Řídícímu orgánu soutěže je Prohlášení závazné na celou Sezónu, na kterou se Přihláška, jejíž 

přílohou Prohlášení je, podává, a Prohlášení během této Sezóny nelze odvolat ani jinak zrušit. Na 

vyzvání Řídícího orgánu soutěže je Klub povinen tvrzení uvedená v Přihlášce doložit. 

 

5. Po skončení příslušné Sezóny svědčí práva uvedená pod písm. b) a c) odst. 3. tohoto článku 

subjektu, který má přiděleno registrační číslo dle odst. 1. tohoto článku. 

 

Článek 205 

1. Řídící orgán soutěže může stanovit ekonomické, sportovní a organizační podmínky účasti družstva 

v soutěži včetně podmínek vztahujících se ke kvalitě zimních stadionů.  

 

2. Řídící orgán soutěže může dále stanovit jako podmínku účasti družstva v soutěži peněžní vklad. 

Tento peněžní vklad propadá ve prospěch Řídícího orgánu soutěže, pokud družstvo vystoupí        

ze soutěže po vydání rozpisu/herního řádu soutěže nebo je z účasti v soutěži vyloučeno. Z tohoto 

vkladu jsou hrazeny finanční pokuty uložené Řídícím orgánem soutěže či jeho komisemi          

nebo činovníky Klubu, vklady při námitkách nebo odvolacím řízení a náhrady vzniklých škod 

ostatním Klubům způsobených Klubem. Vklad celý nebo snížený o výše uvedené částky vrátí 

Řídící orgán soutěže Klubu do jednoho měsíce od skončení příslušné soutěže, nedošlo-li 

k propadnutí vkladu dle věty druhé tohoto odstavce. 

 

Článek 206 

Řídící orgán soutěže může jako podmínku účasti družstva v soutěži stanovit startovné. Startovné se 

použije na částečné krytí nákladů organizace příslušné soutěže. Startovné se hradí společně 

s Přihláškou. Nezúčastní-li se družstvo soutěže nebo vystoupí-li ze soutěže nebo je z účasti v soutěži 

vyloučeno, startovné se nevrací. 

 

Článek 207 

1. Řídící orgán soutěže má právo nezařadit do soutěže nebo vyloučit z účasti v soutěži družstvo, které 

neplní nebo porušuje Stanovy a řády ČSLH v platném znění nebo své povinnosti stanovené 

Řídícím orgánem soutěže, nebo které nesplní či neplní podmínky účasti družstva v příslušné 

soutěži dle čl. 203 až 206 SDŘ. 

 

2. Řídící orgán soutěže má právo na zastavení přestupů a hostování Klubu, pokud je prokázáno, že 

tento má nesplacené závazky vůči hokejovým subjektům, tj. ČSLH, PRO-HOCKEY Cz., s.r.o., 

Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (dále také jako „APK LH“), Klubům, Hráčům        

a Trenérům. 
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Právo účasti v soutěži 

Článek 208 

Právo účasti v soutěži získá Klub umístěním v předcházejícím ročníku příslušné soutěže, postupem 

z nižší soutěže nebo převedením práva účasti v soutěži v souladu s čl. 209 až 213 SDŘ. 

 

Článek 209 

Jestliže se subjekt, který je Klubem dle odst. 1. čl. 204 SDŘ, rozdělí na dva nebo více subjektů, z nichž 

jeden je Klubem dle odst. 1. čl. 204 SDŘ, veškerá práva a veškeré povinnosti vyplývající z členství 

Klubu v ČSLH i nadále náleží tomuto subjektu. 

 

Článek 210 

Dojde-li ke sloučení Klubů majících sídlo ve stejném městě nebo obci, předloží Kluby smlouvu, ve 

které bude jasně definován nástupnický klub a skutečnost, že na něj přecházejí veškerá práva 

a závazky zanikajícího Klubu. 

 

Článek 211 

1. Klub může přenechat právo účasti v soutěži jinému Klubu. Toto právo nemůže Klub uplatnit 

v období od 1. 1. do konce Sezóny. Za přenechání práva účasti v soutěži oznámené do 31.5. 

Sezóny uhradí Klub, který právo převzal, Řídícímu orgánu soutěže při přenechání: 

 

a) extraligy seniorů  500 000 Kč 

b) I. ligy  200 000 Kč 

c) II. ligy    50 000 Kč 

d) extraligy juniorů    50 000 Kč 

e) extraligy dorostu    25 000 Kč 

f) regionální ligy juniorů    20 000 Kč 

g) regionální ligy dorostu    10 000 Kč 

h) žákovské ligy      5 000 Kč 

i) ligy žen      5 000 Kč 

j) krajského přeboru seniorů      3 000 Kč 

k) krajského přeboru mládeže      1 000 Kč 

l) jiných soutěží      1 000 Kč 

 

2. V případě přenechání práva účasti v soutěži oznámeného Řídícímu orgánu soutěže po 31. 5. Sezóny 

se částky zvyšují o 100 %. 

 

3. Řídící orgán soutěže může Klubu schválit přenechání práva účasti v soutěži jinému Klubu, pokud 

je prokázáno, že přenechávající Klub nemá žádné závazky vůči hokejovým subjektům, tj. ČSLH, 

PRO-HOCKEY Cz., s.r.o., APK LH, Klubům, Hráčům a Trenérům. Závazné prohlášení toto 

deklarující podepíše osoba oprávněná jednat za přenechávající Klub s tím, že současně podepíše 

prohlášení, že osobně ručí za veškeré závazky vůči hokejovým subjektům. 

 

Článek 212 

Uvolněné právo účasti v soutěži nebo nové právo účasti v soutěži obsadí Řídící orgán soutěže při 

dodržení tohoto pořadí: 

 

a) snížením počtu sestupujících, 
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b) zvýšením počtu postupujících, 

c) přenecháním práva účasti v soutěži jinému Klubu. 

 

Článek 213 

Právo účasti v soutěži dle čl. 209 až 213 SDŘ schvaluje Řídící orgán soutěže. 

 

Postupy a sestupy 

Článek 214 

1. Ustanovení o postupech a sestupech musí být uvedeno v rozpisu/herním řádu soutěží. 

 

2. Vítěz soutěže má právo postupu do vyšší soutěže nebo do kvalifikace o tuto soutěž. Počet 

sestupujících nebo postupujících se proti rozpisu/hernímu řádu soutěže upraví v návaznosti na 

sestup z vyšší soutěže, případně postup či zařazení do soutěže vyšší. 

 

Článek 215 

1. Dvě nebo více družstev stejného Klubu nemohou hrát ve stejné mistrovské soutěži. V případě, že 

by k tomu mělo dojít, postupuje se takto: 

 

a) jestliže si "B" družstvo vybojovalo postup do stejné soutěže, v níž je "A" družstvo, nebude mu 

právo účasti v soutěži přiznáno a místo něho postoupí družstvo na dalším místě tabulky, které 

splňuje stanovené podmínky, 

 

b) sestoupí-li z vyšší soutěže "A" družstvo do soutěže, v níž hraje "B" družstvo, bude "B" družstvo 

přeřazeno do nejbližší nižší soutěže bez ohledu na své umístění a upraví se počet jiných 

sestupujících, 

 

c) jestliže by k účasti "A" i "B" družstva mělo dojít převodem práva účasti v soutěži, Řídící orgán 

soutěže takový převod neschválí. 

 

 

Článek 216 

Řídící orgán soutěže může výjimečně povolit start více družstev jednoho Klubu v téže soutěži, za 

podmínek stanovených Řídícím orgánem soutěže. 

 

Věkové kategorie 

Článek 217 

Věkové kategorie jsou: 

 

a) kategorie přípravek - Hráči, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 

9. rok věku, a mladší; 

b) kategorie mladších žáků - Hráči, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či 

dovrší 10. a 11. rok věku; 
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c) kategorie starších žáků - Hráči, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či 

dovrší 12. a 13. rok věku; 

d) kategorie dorostu - Hráči, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 

14. a 15. rok věku; 

e) kategorie juniorů - Hráči, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 

16. až 18. rok věku; 

f) kategorie seniorů - Hráči, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 

19. rok věku, a starší. 

 

Článek 218 

Dívkám a ženám je povolen start v chlapeckých soutěžích o jednu věkovou kategorii níže, nejvíce však 

o tři ročníky níže. 

Článek 219 

1. Vyspělým a dobře trénovaným Hráčům může Klub umožnit start o jednu věkovou kategorii výše. 

Protokol o souhlasu se startem Hráče ve vyšší věkové kategorii potvrzují Hráč (u nezletilých Hráčů 

rodič nebo jiný zákonný zástupce), lékař a Klub. 

  

2. Věkově mladší Hráč musí být v zápise o utkání označen písmenem: P (přípravka), MŽ (mladší 

žák), SŽ (starší žák), D (dorostenec), J (junior). 

 

Článek 220 

Má-li Klub v soutěžích jedné věkové kategorie dvě družstva, Hráč, který v příslušné Sezóně hrál dle 

čl. 327 SDŘ v 50% utkání za "A" družstvo, nemůže již v této Sezóně nastoupit za "B" družstvo. 

 

Článek 221 

Jestliže má Klub v soutěžích stejné věkové kategorie i "C" družstvo, postupuje se analogicky dle 

čl. 220 SDŘ pro "B" a "C" družstvo. 

 

 

 

 

Seznamy Hráčů 

Článek 222 

Řídící orgán soutěže má právo nařídit předkládání seznamů Hráčů družstev (dále také jako „Seznam 

Hráčů“) a stanovit jejich obsah a způsob předkládání. 

 

 

 

ČÁST III. 

ORGANIZACE UTKÁNÍ 
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Termín a místo utkání 

Článek 301 

Termíny utkání jsou uvedeny v rozpisu/herním řádu soutěže a jsou závazné pro všechny účastníky 

soutěže. 

 

Článek 302 

Řídící orgán soutěže upraví způsob a termín hlášení utkání v rozpise/herním řádu soutěží. 

 

Článek 303 

Kluby mohou sehrát utkání ze závažných důvodů i mimo původní termín, jestliže jejich dohodu 

schválí Řídící orgán soutěže. 

 

Článek 304 

Kluby mohou sehrát utkání po vzájemné dohodě v obráceném pořadí, při dodržení termínu utkání, tj. 

převzetím pořadatelství, jestliže jejich dohodu schválí Řídící orgán soutěže. V takové dohodě současně 

stanoví pořadatelství v dalších vzájemných utkáních soutěže. 

 

Článek 305 

Nemůže-li být utkání sehráno nebo dokončeno z vyšší moci, je povinností družstev se okamžitě, 

nejpozději do 48 hodin, dohodnout na novém termínu a v této lhůtě tuto dohodu předložit Řídícímu 

orgánu soutěže ke schválení. 

 

Článek 306 

Nedojde-li k dohodě Klubů o termínu utkání nebo dojde-li ke sporům o místo či termín utkání, může 

Řídící orgán soutěže termín, místo a případně další podmínky utkání stanovit svým nařízením. Řídící 

orgán soutěže může svým nařízením stanovit jednotný začátek utkání téže soutěže v zájmu její 

regulérnosti. 

 

Článek 307 

1. Utkání se hrají jen na hřištích vyhovujícím pravidlům ledního hokeje v platném znění (dále také 

jako „Pravidla ledního hokeje“).  

 

2. Řídící orgán soutěže může v rozpisu/herním řádu soutěží stanovit, že se utkání mohou konat jen na 

hřištích předem schválených Řídícím orgánem soutěže.  

 

3. Klub je povinen v Přihlášce uvést, na kterém hřišti nebo hřištích bude hrát svá domácí utkání, tj. 

utkání, u nichž je jeho družstvo v rozlosování dlouhodobé soutěže uvedeno na prvním místě (dále 

také jako „Domácí utkání“). 

 

Článek 308 

Utkání dlouhodobých mistrovských soutěží se hrají na hřištích v České republice. K uskutečnění 

utkání dlouhodobé mistrovské soutěže mimo Českou republiku je třeba souhlasu soupeře a Řídícího 

orgánu soutěže. 

 

Článek 309 
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Nemůže-li družstvo Klubu odehrát Domácí utkání na předem oznámeném hřišti (např. z důvodu 

nezpůsobilosti hřiště, uvedení hřiště mimo provoz, nedostatku provozních hodin apod.), může při 

dodržení ostatních ustanovení SDŘ s předchozím souhlasem Řídícího orgánu soutěže toto utkání 

přeložit na jiné hřiště. Bude-li však vzdálenost takového hřiště od soupeřova hřiště více než o třetinu 

větší než vzdálenost do místa, kde družstvo Klubu Domácí utkání hraje podle Přihlášky či 

rozpisu/herního řádu soutěže, je k přeložení utkání třeba též souhlasu soupeře. 

 

 

Článek 310 

Rozhodnutí o způsobilosti hrací plochy přísluší výhradně Rozhodčím. 

 

Článek 311 

1. Stane-li se hřiště bezprostředně před utkáním nebo v průběhu utkání nezpůsobilé k zahájení     

nebo pokračování utkání (např. pro sněžení, déšť, mlhu, poruchu technického zařízení apod.), 

Rozhodčí nařídí odstranění závad. K tomu může začátek utkání odložit až o 1 hodinu nebo utkání 

až na dobu 1 hodiny přerušit. 

  

2. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k odstranění závad a je-li zřejmé, že se tak nestane ani v nejbližších 

chvílích, Rozhodčí utkání nezahájí nebo předčasně ukončí pro nezpůsobilost hrací plochy dle 

čl. 339 SDŘ.  

 

3. Při rozhodování o způsobilosti hřiště musí mít Rozhodčí na zřeteli především regulérnost utkání 

a zdraví Hráčů, současně však vyčerpat v součinnosti s pořádajícím Klubem všechny možnosti 

k uvedení hřiště do řádného stavu. 

 

Povinnosti Klubu 

Článek 312 

1. Klub odpovídá zejména za: 

 

a) účast družstev v soutěžích podle Přihlášky, 

b) zdravotní způsobilost Hráčů. 

 

2. Kluby hrají soutěže na vlastní náklady, pokud jiné předpisy ČSLH nebo rozpis/herní řád soutěže 

nestanoví jinak. 

 

3. Klub je povinen zajistit, aby jeho příznivci na stadionu, na kterém se hraje utkání: 

 

a) se nedopustili hanlivého, pohoršujícího, urážlivého, provokujícího, zesměšňujícího nebo 

ponižujícího posunku, gesta, pokřiku nebo jiného nesportovního jednání vůči jakémukoliv 

členovi družstva, tj. Hráči či funkcionáři družstva, Rozhodčímu či jakékoliv jiné osobě, 

způsobilého poškodit dobré jméno a zájmy českého hokeje,  

b) nevnesli do prostor stadionu ani zde nepoužili zbraně, pyrotechniku či jiné předměty ohrožující 

bezpečnost a zdraví, 

c) se nedopustili výtržnosti, nevyprovokovali potyčku, nedopustili se fyzického napadení nebo 

pokusu o takové jednání, 

d) nevnikli na ledovou plochu, do šatny hráčů, šatny Rozhodčích, na hráčskou lavici, na trestnou 

lavici, nebo do dalších prostor vyhrazených pro delegované osoby a zástupce Řídícího orgánu 

soutěže, 
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e) se nedopustili vhazování předmětů na ledovou plochu, 

f) se nedopustili fyzického napadení člena družstva, Rozhodčího, delegované osoby nebo zástupce 

Řídícího orgánu soutěže, 

g) se nedopustili jakéhokoliv projevu hanobícího některý národ, některou rasu nebo etnickou 

skupinu, nebo jednotlivce či skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost 

k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, náboženské vyznání či sexuální orientaci. 

 

Povinnosti pořádajícího Klubu 

Článek 313 

1. Pořádajícím Klubem je Klub, jehož družstvo je v rozlosování dlouhodobé soutěže u konkrétního 

utkání uvedeno na prvním místě. V krátkodobé soutěži je pořádající Klub uveden v propozicích 

této soutěže.  

 

2. Pořádající Klub odpovídá za zajištění a přípravu utkání, regulérní průběh utkání a bezpečnost 

všech jeho účastníků. 

 

Článek 314 

Pořádající Klub je povinen: 

 

a) hlásit termín utkání dle čl. 302 SDŘ a pořádat utkání na hřišti vyhovujícím Pravidlům ledního 

hokeje řádně označeném a vybaveném, 

 

b) zajistit odpovídající podmínky pro činnost družstev a Rozhodčích na utkání, zejména vybavené, 

vytápěné a uzamykatelné šatny, sociální zařízení a sprchy, 

 

c) mít k dispozici dostatečné vybavení k utkání (puky, stopky, zápis o utkání apod.), 

 

d) zajistit podmínky pro činnost zástupců Řídícího orgánu soutěže a jeho komisí, zejména          

pro delegáta utkání a pracovníky pověřené dopingovou kontrolou, 

 

e) zajistit zdravotnickou službu s potřebným vybavením pro první pomoc a telefon, kterým je 

kdykoliv možno přivolat rychlou lékařskou pomoc, 

 

f) zajistit Hráčům obou družstev a Rozhodčím v přestávkách a po utkání nealkoholické nápoje, 

 

g) vhodnou formou informovat veřejnost o konání utkání, zajistit, aby diváci byli informováni 

o družstvech, případně Klubech, soutěži apod., 

 

h) zajistit podmínky pro práci sdělovacích prostředků, 

 

i) hlásit výsledek utkání způsobem stanoveným v rozpisu/herním řádu soutěže. 

 

Článek 315 

1. K udržení pořádku při utkání je pořádající Klub povinen zajistit pořadatelskou službu v rozsahu 

přiměřeném úrovni soutěže, počtu diváků a jejím úkolům. 

  

2. Činnost pořadatelské služby řídí hlavní pořadatel utkání a zástupce hlavního pořadatele utkání, 

kteří musí být členy pořádajícího Klubu a jsou osobně zodpovědní za výkon pořadatelské služby. 
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Hlavní pořadatel a jeho zástupce musí být viditelně označeni nápisem "Hlavní pořadatel" 

a "Zástupce hlavního pořadatele". Ostatní pořadatelé jsou označeni odpovídajícím způsobem 

(páskou, vestou, jednotným oblečením apod.). Jméno, příjmení, podpis a adresa hlavního 

pořadatele jsou uvedeny v zápise o utkání. Hlavní pořadatel se ohlásí před utkáním Rozhodčím, 

seznámí je se stavem zajištění utkání a oznámí své stanoviště v průběhu utkání. Po dobu utkání 

jsou hlavní pořadatel i jeho zástupce k dispozici Rozhodčím a zástupcům družstev a na jejich 

požádání učiní opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti účastníků utkání. 

 

 

Článek 316 

Pořádající Klub je dále povinen: 

 

a) zajistit pořádek na stadionu a bezpečnost účastníků utkání, 

 

b) přijmout dostatečná opatření k tomu, aby nedošlo k hanlivým, pohoršujícím, urážlivým, 

provokujícím, zesměšňujícím nebo ponižujícím posunkům, gestům, pokřikům nebo jiným 

nesportovním jednáním jednotlivců či skupin osob vůči členům družstev, Rozhodčím, či 

jakýmkoliv jiným osobám, způsobilým poškodit dobré jméno a zájmy českého hokeje, a proti 

takovému jednání adekvátním způsobem, bez zbytečného odkladu a účinně zasáhnout, 

 

c) přijmout dostatečná opatření k tomu, aby nedošlo ze strany jednotlivce či skupiny osob 

k jakýmkoliv projevům hanobícím některý národ, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo 

jednotlivce či skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické 

skupině, národnost, politické přesvědčení, náboženské vyznání či sexuální orientaci, a proti 

takovému jednání adekvátním způsobem, bez zbytečného odkladu a účinně zasáhnout, 

 

d) zajistit splnění příkazů zástupců Řídícího orgánu soutěže, Rozhodčích a policie, 

 

e) zajistit, aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách ani bezprostředně po utkání 

nevstupoval na ledovou plochu nikdo kromě Hráčů, Rozhodčích, lékaře, zdravotníků a jiných 

k tomu oprávněných osob, 

 

f) zajistit, aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách a po utkání nevstupoval na hráčské 

lavice, trestné lavice, do šaten Hráčů nebo do dalších prostor vyhrazených pro delegované 

osoby a zástupce Řídícího orgánu soutěže nikdo kromě členů družstev a jiných k tomu 

oprávněných osob, 

 

g) zajistit, aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách ani po skončení utkání nevstupoval 

do šatny Rozhodčích nikdo kromě Rozhodčích, zapisovatele, delegovaného zástupce Řídícího 

orgánu soutěže, vedoucích družstev (před a po utkání) a osob, kterým to Rozhodčí výslovně 

dovolí; k tomu určí stálou službu u šatny Rozhodčích, která do šatny nevpustí nikoho bez 

svolení Rozhodčích 

 

h) zajistit podmínky pro činnost pomocných Rozhodčích, 

 

i) zajistit, aby do hlediště byly vpuštěny jen osoby v maximálním množství kapacity stadionu, 

 

j) zajistit, aby do stadionu nebyly vpuštěny, popřípadě aby byly zjištěny a vyvedeny osoby pod 

vlivem alkoholu či jiných omamných látek, osoby se zbraněmi, pyrotechnikou, či jinými 

předměty ohrožujícími bezpečnost a zdraví osob a osoby, které svým chováním narušují 

bezpečnost ostatních účastníků utkání, 
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k) zjistit jména výtržníků a ohlásit je Rozhodčím, policii, případně přivolat policii, 

 

l) zajistit stálou připravenost zdravotnického zařízení a vybavení a prostor k ošetření a první 

pomoci, 

 

m) při zranění, u kterého nepostačí ošetření prostředky a zdravotníky na stadionu, okamžitě 

přivolat rychlou lékařskou pomoc, 

 

n) zajistit, aby osobní a cenné věci včetně dopravních prostředků družstev, členů družstev, 

Rozhodčích a zástupců Řídícího orgánu soutěže nebyly odcizeny či poškozeny; k tomu jsou 

jejich majitelé povinni je na vyzvání hlavního pořadatele uložit nebo odstavit na místo určené 

pořadatelskou službou, 

 

o) zajistit bezpečný odchod a odjezd členů družstev, Rozhodčích a zástupců Řídícího orgánu 

soutěže po utkání jak v areálu stadionu, tak v jeho blízkosti. 

Povinnosti družstev 

Článek 317 

Družstva jsou povinna zejména: 

 

a) dostavit se k utkání, 

b) nastoupit ve stanovenou dobu, v odůvodněných případech do skončení čekací doby, na hřiště 

ve stanoveném počtu Hráčů. 

 

Článek 318 

1. Stanoveným počtem Hráčů se rozumí: 

 

a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a 

b) minimálně 10, maximálně 20 Hráčů do pole. 

 

2. Pro soutěž minihokeje počty Hráčů stanoví pravidla minihokeje. 

 

 

Náležitosti a povinnosti členů družstev 
 

Článek 319 

Hráč do 18 let nesmí v jednom dni sehrát více než jedno mistrovské utkání, kromě turnajových. 

 

Článek 320 

Hráč v utkání může hrát pouze po předložení platného registračního průkazu opravňujícího jej hrát 

v příslušném utkání za družstvo příslušného Klubu. 

 

Článek 321 

Registrační průkaz Hráče nemůže být nahrazen jiným dokladem kromě ustanovení čl. 322 SDŘ. 

 

Článek 322 
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1. Dostaví-li se celé družstvo bez registračních průkazů Hráčů, oznámí to Rozhodčímu utkání a ten 

tuto skutečnost zaznamená v zápisu o utkání zároveň s důvodem, proč nebyly registrační průkazy 

Hráčů celého družstva předloženy. Vyžádá od vedoucího družstva písemné prohlášení, že všichni 

Hráči, kteří nastupují k utkání, mají platné registrační průkazy opravňující je v utkání hrát. U všech 

Hráčů tohoto družstva provede Rozhodčí kontrolu totožnosti dle písm. b) a c) čl. 330 SDŘ. Klub, 

jehož Hráči nastoupí k utkání bez registračních průkazů, předloží je bud' v průběhu utkání        

nebo bezprostředně po jeho skončení Rozhodčím, nebo je předloží nejpozději druhý pracovní den        

po utkání Řídícímu orgánu soutěže. Nemůže-li Klub registrační průkazy Hráčů předložit proto, že 

byly např. zničeny, ztraceny nebo odcizeny, předloží ve stejné lhůtě vysvětlení okolností takovéto 

události.  

 

2. Řídící orgán soutěže posoudí důvody, proč nastoupili Hráči bez registračních průkazů, a rozhodne 

o dalších opatřeních. Zjistí-li se, že některý z Hráčů hrál neoprávněně nebo že nebyly předloženy 

registrační průkazy všech Hráčů proto, že tento doklad chyběl jednomu Hráči nebo několika 

Hráčům, bude družstvo potrestáno hracími důsledky a případ projedná příslušná disciplinární 

komise. 

 

Článek 323 

Trenér družstva je povinen: 

 

a) mít na utkání platný trenérský průkaz, a má-li Rozhodčí pochybnosti o totožnosti trenéra, 

předložit mu průkaz totožnosti,  

 

b) potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a oprávněnost startu 

Hráčů svého družstva, 

 

c) dbát na kázeň v družstvu a dodržování Pravidel ledního hokeje, 

 

d) dodržovat pravidla stanovená v Etickém kodexu sportovního trenéra vydaném Unií 

profesionálních trenérů Českého olympijského výboru v platném znění, 

 

e) nepropůjčit své jméno nebo trenérský průkaz k fiktivnímu výkonu trenérské funkce, kdy je 

trenér oficiálně uveden v zápise o utkání soutěží ČSLH, ačkoliv funkci trenéra v příslušném 

utkání reálně nevykonával. 

 

Článek 324 

Vedoucí družstva je povinen: 

 

a) vyplnit před utkáním zápis o utkání, zapsat do něj všechny Hráče a předložit platné registrační 

průkazy Hráčů opravňující je hrát v příslušném utkání za družstvo příslušného Klubu, resp. 

Seznam Hráčů v soutěžích, kde je taková povinnost rozpisem/herním řádem soutěží předepsána, 

a průkazy Trenérů Rozhodčím nejpozději 30 minut před utkáním, 

 

b) potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a oprávněnost startu 

Hráčů svého družstva, 

 

c) předložit Rozhodčím soupisku družstva, je-li to předepsáno SDŘ nebo rozpisem/herním řádem 

soutěží nebo propozicemi soutěže, případně jiným nařízením Řídícího orgánu soutěže, 
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d) dostavit se na požádání Rozhodčích nebo zástupce Řídícího orgánu soutěže do šatny 

Rozhodčích k odstranění nedostatků a kontrole údajů v zápise, řešení mimořádných situací 

apod., 

 

e) není-li přítomen žádný kvalifikovaný Rozhodčí ani delegát, zajistit řízení utkání Rozhodčími 

laiky dle čl. 335 SDŘ, 

 

f) po skončení utkání překontrolovat své záznamy o vstřelených brankách atd. se zápisem o utkání, 

sporné věci uvést do souladu po dohodě s Rozhodčími v zápise o utkání, 

 

g) po utkání vzít ze zápisu o utkání na vědomí uložené tresty a tuto skutečnost potvrdit podpisem 

v zápise o utkání, 

 

h) vést statistiku o průběhu utkání a odesílat ji v rozsahu a způsobem stanoveným v rozpise/herním 

řádu soutěží či Řídícím orgánem soutěže. 

 

 

Článek 325 

Hráč je povinen: 

 

a) dodržovat Pravidla ledního hokeje, Stanovy a řády ČSLH a předpisy ČSLH, řídit se pokyny 

Trenéra svého družstva a Rozhodčích, 

 

b) dostavit se na vyzvání Rozhodčího ke kontrole totožnosti, 

 

c) dostavit se na vyzvání pověřeného funkcionáře Řídícího orgánu soutěže k dopingové kontrole. 

 

 

Článek 326 

Nikdo z členů družstev není oprávněn psát do zápisu o utkání nic nad rámec svých povinností. 

Oprávněné připomínky vedoucích družstev a kapitánů k utkání je povinen uvést v poznámkách 

o utkání pouze Rozhodčí. 

 

Článek 327 

Hráče, kteří byli zapsáni v zápise o utkání a nezasáhli do utkání, zapisovatel po konzultaci s vedoucím 

družstva ze zápisu vyškrtne. Hráč hraje v utkání, jestliže se zúčastní hry nebo trestného střílení nebo je 

mu uložen trest nebo odpykává trest za jiné Hráče či hráčskou lavici. Do zápisu o utkání se zapíše        

i náhradní brankář, je-li k dispozici. V opačném případě se ponechá druhý řádek volný. Dále se 

postupuje stejně jako u ostatních Hráčů. 

 

 

Kontrola totožnosti 

Článek 328 

Kapitánu družstva a vedoucímu družstva umožní Rozhodčí nahlédnout do zápisu o utkání za účelem 

zjištění jména a příjmení kteréhokoliv Hráče družstva soupeře. 
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Článek 329 

1. Kapitán družstva může požádat o kontrolu totožnosti kteréhokoliv Hráče nebo Hráčů soupeře 

přítomných v prostorách zimního stadionu.  

 

2. V utkáních mládeže je povinen Rozhodčí takové žádosti vyhovět kdykoliv v průběhu utkání, avšak 

v poslední třetině každému družstvu pouze jedenkrát.  

 

3. V utkání kategorie seniorů je povinen Rozhodčí takové žádosti vyhovět do zahájení třetí třetiny, 

později vyhoví Rozhodčí takovému požadavku, považuje-li jej za odůvodněný. 

 

Článek 330 

1. Kontrolu totožnosti provede za přítomnosti vedoucích obou družstev Rozhodčí takto: 

 

a) kontrolou registračního průkazu Hráče a porovnáním se skutečností, 

 

b) kontrolovaný Hráč je povinen se podepsat do zápisu o utkání, 

 

c) má-li Rozhodčí pochybnosti o totožnosti Hráče, je Hráč povinen předložit průkaz totožnosti, 

pokud jej vlastní. 

 

2. Rozhodčí učiní závěr, zda totožnost Hráče odpovídá. V záporném případě nepřipustí Hráče 

k dalšímu pokračování utkání, o výsledku rozhodne Řídící orgán soutěže či jeho komise           

nebo činovník. Řídící orgán soutěže si může způsob provedení kontroly totožnosti dále 

zkonkretizovat. 

 

Řízení utkání 

Článek 331 

K řízení utkání příslušná komise Rozhodčích deleguje Rozhodčí s odpovídající licencí. Kompetence 

komisí Rozhodčích k delegování Rozhodčích a pomocných Rozhodčích a jejich počet na jednotlivých 

utkáních stanoví vnitřní směrnice ČSLH, případně též v rozpisu/herním řádu soutěží Řídící orgán 

příslušné soutěže. 

 

Článek 332 

Rozhodčí je povinen: 

 

a) dostavit se k řízení utkání před jeho začátkem v době, jejíž délku stanoví komise Rozhodčích 

delegující Rozhodčího, 

 

b) před utkáním přezkoušet způsobilost a vybavení hřiště a nařídit hlavnímu pořadateli odstranění 

závad, 

 

c) zkontrolovat zápis o utkání a registrační průkazy Hráčů, Seznam Hráčů, je-li předepsán, 

případně soupisku, je-li předepsána; na nedostatky upozornit vedoucí družstev; Hráče, kteří 

nesplňují podmínky startu, nesmí Rozhodčí připustit k utkání, 

 

d) zahájit utkání včas společným nástupem obou družstev a Rozhodčích, 
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e) řídit utkání podle Pravidel ledního hokeje a ostatních řádů vydaných Řídícím orgánem soutěže 

či Mezinárodní hokejové federace (dále také jako „IIHF“),  

 

f) uvést v zápise o utkání v kolonce „Poznámky k utkání“ všechny důležité skutečnosti související 

s utkáním a události, které jsou disciplinárními proviněními včetně jejich okolností, zhodnotit 

v zápise o utkání zajištění pořadatelské a zdravotnické služby; všechny tyto skutečnosti uvést 

před pořízením kopií zápisu o utkání domácímu a hostujícímu družstvu či delegátovi utkání. 

 

g) po skončení utkání prostřednictvím zapisovatele vyplnit kompletně zápis o utkání, odeslat zápis 

o utkání, případně další doklady, Řídícímu orgánu soutěže v termínu a způsobem stanoveným 

v rozpise/herním řádu soutěže, 

 

h) být nápomocen pověřenému pracovníkovi při provádění dopingové kontroly, 

 

i) řídit utkání nezávisle, spravedlivě a nezaujatě,  

 

j) respektovat pravidlo, že nesmí řídit utkání pod vlivem návykových látek (např. alkoholu, drog 

apod.). 

 

 

Článek 333 

Nedostaví-li se některý nebo žádný z delegovaných Rozhodčích a na utkání je přítomen delegát 

Řídícího orgánu soutěže, vyřeší vzniklou situaci ustavením náhradního Rozhodčího či náhradních 

Rozhodčích nebo ustavením Rozhodčího-laika či Rozhodčích-laiků nebo tím, že sám převezme řízení 

utkání, nebo změnou systému řízení nebo kombinací těchto možností. 

 

Článek 334 

Nedostaví-li se některý z delegovaných Rozhodčích a na utkání není přítomen delegát Řídícího orgánu 

soutěže, vyřeší vzniklou situaci přítomný delegovaný Rozhodčí či přítomní delegovaní Rozhodčí 

způsobem stanoveným v předchozím článku. 

 

Článek 335 

Nedostaví-li se žádný z delegovaných Rozhodčích ani delegát Řídícího orgánu soutěže do skončení 

čekací doby dle čl. 343 SDŘ, je povinen převzít řízení utkání jiný přítomný Rozhodčí nebo jiní 

přítomní Rozhodčí. Je-li přítomno více Rozhodčích, přísluší přednostní právo Rozhodčímu s vyšší 

licencí. Mají-li stejnou licenci, rozhodne vzájemná dohoda nebo dohoda s vedoucími družstev. Není-li 

přítomen žádný Rozhodčí, řídí utkání Rozhodčí-laici dle písm. e) čl. 324 SDŘ. 

 

Článek 336 

Náhradní Rozhodčí a Rozhodčí-laici mají všechna práva a povinnosti jako delegovaní Rozhodčí, 

nemusejí však řídit utkání v předepsané výstroji. 

 

Článek 337 

V případě, že se delegovaný Rozhodčí či delegovaní Rozhodčí dostaví po zahájení utkání, postupuje se 

takto: 
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a) řídí-li utkání náhradní Rozhodčí s licencí odpovídající úrovni soutěže nebo licencí vyšší, 

dokončí jej, pokud již zahájili i třetí třetinu utkání; v opačném případě převezmou řízení 

delegovaní Rozhodčí nebo delegovaný Rozhodčí, 

 

b) řídí-li utkání náhradní Rozhodčí s licencí nižší, než je úroveň soutěže nebo Rozhodčí-laici, 

převezmou řízení utkání delegovaní Rozhodčí kdykoliv v průběhu utkání. 

 

Článek 338 

V případě, že některý Rozhodčí není schopen ze zdravotních důvodů pokračovat v řízení utkání, 

Rozhodčí nebo delegát Řídícího orgánu soutěže vyřeší vzniklou situaci změnou systému řízení      

nebo nástupem náhradního Rozhodčího. 

 

Článek 339 

Rozhodčí předčasně ukončí, resp. nezahájí utkání v těchto případech: 

 

a) z důvodů výslovně uvedených v Pravidlech ledního hokeje a domácích ustanoveních 

k Pravidlům ledního hokeje (dále také jako „Domácí ustanovení“), při dodržení postupu 

stanoveného Pravidly ledního hokeje, 

 

b) pro nezpůsobilost hrací plochy, která nastala v průběhu hry, při dodržení postupu uvedeného     

v čl. 311 SDŘ, 

 

c) na úřední zákrok orgánů státní správy nebo samosprávy (policie apod.), takový zákrok nechá 

Rozhodčí potvrdit v zápise o utkání, 

 

d) pro úmrtí Hráče, funkcionáře družstva nebo Rozhodčího. 

 

Článek 340 

Rozhodčí má právo předčasně ukončit, resp. nezahájit utkání v těchto případech: 

 

a) klesne-li v průběhu hry počet Hráčů včetně brankáře či brankářů družstva pod 10, 

 

b) pro hrubé fyzické napadení kteréhokoliv Rozhodčího, 

 

c) pro zranění Hráče, funkcionáře družstva nebo Rozhodčího způsobené předmětem vhozeným 

z hlediště na hrací plochu, do prostoru hráčských a trestných lavic nebo způsobené divákem 

vniknuvším do těchto prostor nebo šaten, 

 

d) pro vniknutí diváků na hrací plochu, 

 

e) pro velmi vážné zranění Hráče, funkcionáře družstva nebo Rozhodčího. 

 

Článek 341 

V případě, že Rozhodčí předčasně ukončí utkání, oznámí tuto skutečnost společně s důvodem 

zástupcům družstev (kapitánům nebo vedoucím), hlavnímu pořadateli, nechá tuto skutečnost vyhlásit 

místním rozhlasem a podrobně popíše v zápise o utkání včetně důvodu předčasného ukončení utkání. 
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Hrací doba a čekací doba 

Článek 342 

1. Hrací doba, doba přestávek a doba trestů je stanovena Pravidly ledního hokeje.  

 

2. Řídící orgán soutěže může zejména v soutěžích mládeže nebo v krátkodobých soutěžích stanovit 

hrací dobu odlišně od Pravidel ledního hokeje. V takovém případě stanoví i doby odpovídající 

dvouminutovým, pětiminutovým a desetiminutovým trestům, pokud se liší od Pravidel ledního 

hokeje. 

 

Článek 343 

Čekací doba, také s odkazem na čl. 317 a 335 SDŘ, je 20 minut po stanoveném začátku utkání a je 

možné ji čerpat jen v opodstatněných případech. 

 

Článek 344 

Oznámí-li hostující družstvo pořádajícímu Klubu zdržení, vyčkají přítomní účastníci utkání na jeho 

příjezd i déle než čekací dobu, nejdéle však 1 hodinu po stanoveném začátku utkání. 

 

Článek 345 

Jestliže je utkání zahájeno po stanoveném začátku, poznamená tuto skutečnost Rozhodčí v zápise 

o utkání společně s důvodem zdržení. 

 

Článek 346 

Jestliže došlo k čerpání čekací doby vinou některého z družstev nebo pořádajícího Klubu nebo 

Rozhodčího či Rozhodčích, může být tato skutečnost považována za disciplinární provinění. 

 

ČÁST IV. 

SYSTÉMY SOUTĚŽÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Systémy soutěží 

Článek 401 

Systémy soutěží jsou: 

 

a) dvoubodový systém, 

b) tříbodový systém, 

c) utkání hraná do rozhodnutí. 

 

Dvoubodový systém 

Článek 402 

 

Při dvoubodovém systému jsou body udělovány takto: 

 

a) dva body vítěznému družstvu, 
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b) po jednom bodu každému družstvu za nerozhodný výsledek, 

c) za prohrané utkání žádný bod. 

 

Tříbodový systém 

Článek 403 

1. Při tříbodovém systému jsou body udělovány takto: 

 

a) tři body pro družstvo za vítězství po skončení základní hrací doby, 

b) po jednom bodu každému družstvu za nerozhodný stav po skončení základní hrací doby, 

c) dodatečný bod získá družstvo, které zvítězí v prodloužení nebo v samostatných nájezdech 

k určení vítěze, 

d) za prohrané utkání v základní hrací době žádný bod. 

 

2. Řídící orgán soutěže může v rozpisu/herním řádu dlouhodobé soutěže nebo v propozicích 

krátkodobé soutěže stanovit, že po utkání, které skončí po základní hrací době vítězstvím jednoho 

z družstev, bude sehrána nadstavba utkání (dále také jako „Nadstavba utkání“) s tím, že pokud 

nepadne v Nadstavbě utkání branka, následují samostatné nájezdy k určení vítěze Nadstavby 

utkání. Na Nadstavbu utkání a na samostatné nájezdy k určení vítěze Nadstavby utkání se použijí 

přiměřeně ustanovení čl. 404 až 407 SDŘ. Družstvo, které zvítězí v Nadstavbě utkání nebo v 

samostatných nájezdech k určení vítěze Nadstavby utkání, získá jeden bod. 

 

3. Není-li Řídícím orgánem soutěže VV ČSLH, je Řídící orgán soutěže oprávněn postupovat dle odst. 

2. tohoto článku pouze se souhlasem VV ČSLH. 

    

Utkání hraná do rozhodnutí 

Článek 404 

1. Pokud skončí utkání hrané do rozhodnutí nerozhodně v základní hrací době, hraje se pětiminutové 

prodloužení bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy, resp. desetiminutové 

prodloužení bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy, resp. 

dvacetiminutové prodloužení bezprostředně po patnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy. 

V prodloužení hrají družstva v počtu tří, resp. čtyř, resp. pěti Hráčů v poli a s jedním brankářem. 

Družstva si před prodloužením nemění strany a hájí branky bližší k jejich hráčské lavici, nestanoví-

li Řídící orgán soutěže v rozpisu/herním řádu dlouhodobé soutěže nebo v propozicích krátkodobé 

soutěže jinak. Prodloužení skončí uplynutím jeho hrací doby nebo vstřelením branky. Družstvo, 

které vstřelí branku, je vítězem utkání. Zvláštní pravidla pro prodloužení jsou uvedena v čl. 405 a 

406 SDŘ s tím, že hrací dobu prodloužení a počet Hráčů v prodloužení stanoví Řídící orgán 

soutěže v rozpisu/herním řádu dlouhodobé soutěže nebo v propozicích krátkodobé soutěže, a to 

v souladu s tímto odstavcem. Nestanoví-li Řídící orgán soutěže v rozpisu/herním řádu dlouhodobé 

soutěže nebo v propozicích krátkodobé soutěže jinak, hraje se pětiminutové prodloužení 

bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy, přičemž družstva hrají v počtu tří 

Hráčů v poli a s jedním brankářem.   

 

2. Pokud nepadne branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 

407 SDŘ, a to začínající s pěti různými střelci z každého družstva. 
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Zvláštní pravidla pro prodloužení 

Článek 405 

Zvláštní pravidla pro prodloužení 4 na 4: 

 

a) pokud je družstvu v prodloužení uložen trest, družstva budou hrát v počtu Hráčů v poli 4 na 3, 

 

b) souběžné tresty uložené v prodloužení nemají vliv na počet Hráčů na ledě, 

 

c) pokud je družstvo potrestáno tak, že dojde k oslabení o dva Hráče, provinivšímu se družstvu 

zůstanou tři Hráči v poli, zatímco družstvu soupeře bude povolen pátý Hráč v poli. V prvním 

přerušení hry poté, kdy už oslabení o dva Hráče skončilo, se počet Hráčů v poli upraví buď    

na 4 na 4, nebo 4 na 3, 

 

d) pokud je na konci základní hrací doby přesilová hra buď 5 na 4, nebo 4 na 3, prodloužení bude 

zahájeno s družstvy hrajícími 4 na 3, 

 

e) pokud je na konci základní hrací doby přesilová hra 5 na 3, prodloužení bude zahájeno 

s družstvy hrajícími v počtu 5 na 3. S uplynutím trestů může při pokračující hře počet Hráčů v 

poli dosáhnout 5 na 4, nebo 5 na 5. Počet Hráčů v poli bude upraven v prvním přerušení hry na 

počet 4 na 4 nebo 4 na 3, 

 

f) pokud družstva na konci základní hrací doby hrají v počtu 4 na 4 s Hráči do pole na trestné 

lavici, prodloužení začne v počtu 4 na 4 a tito Hráči opustí trestnou lavici normálním způsobem 

do počtu 5 na 4, nebo 5 na 5. Počet Hráčů v poli bude upraven v prvním přerušení hry na počet 

4 na 3, nebo 4 na 4, 

 

g) pokud družstva na konci základní hrací doby hrají v počtu 4 na 4 s Hráči do pole 

odpykávajícími na trestné lavici souběžné tresty, prodloužení začne v počtu 4 na 4, 

 

h) pokud družstva hrají v počtu 3 na 3 na konci základní hrací doby, prodloužení začne v počtu 3 

na 3. Poté, co počet Hráčů v poli dosáhne 5 na 4, nebo 5 na 5, bude v prvním přerušení hry 

počet Hráčů v poli upraven na počet 4 na 3, nebo 4 na 4. 

 

Článek 406 

Zvláštní pravidla pro prodloužení 3 na 3: 

 

a) souběžné tresty uložené v prodloužení nemají vliv na počet Hráčů na ledě, 

 

b) pokud je družstvo potrestáno tak, že dojde k oslabení o jednoho Hráče, provinivšímu se 

družstvu zůstanou v poli tři Hráči, zatímco družstvu soupeře bude do pole povolen čtvrtý Hráč. 

V prvním přerušení hry poté, kdy už oslabení o jednoho Hráče skončilo, se počet Hráčů v poli 

upraví na 3 na 3, 

 

c) pokud je družstvo potrestáno tak, že dojde k oslabení o dva Hráče, provinivšímu se družstvu 

zůstanou v poli tři Hráči, zatímco družstvu soupeře bude do pole povolen pátý Hráč. V prvním 

přerušení hry poté, kdy už oslabení o dva Hráče skončilo, se počet Hráčů v poli upraví buď na 

3 na 3, nebo 4 na 3, 
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d) pokud je na konci základní hrací doby přesilová hra buď 5 na 4, nebo 4 na 3, prodloužení bude 

zahájeno s družstvy hrajícími 4 na 3. S uplynutím trestů může při pokračující hře počet Hráčů 

v poli dosáhnout 4 na 4, a nejedná-li se o případ uvedený v písm. h) tohoto článku, i 5 na 3, 

nebo 5 na 4, nebo 5 na 5. Dosáhne-li počet Hráčů v poli 5 na 4, nebo 4 na 4, nebo 5 na 5, bude 

počet Hráčů v poli upraven v prvním přerušení hry na počet 4 na 3, nebo 3 na 3, 

 

e) pokud je na konci základní hrací doby přesilová hra 5 na 3, prodloužení bude zahájeno 

s družstvy hrajícími v počtu 5 na 3. S uplynutím trestů může při pokračující hře počet Hráčů 

v poli dosáhnout 5 na 4, nebo 5 na 5. Počet Hráčů v poli bude upraven v prvním přerušení hry 

na počet 4 na 3, nebo 3 na 3, 

 

f) pokud družstva na konci základní hrací doby hrají v počtu 4 na 4 s Hráči do pole na trestné 

lavici, prodloužení začne v počtu 3 na 3, a nejedná-li se o případ uvedený v písm. h) tohoto 

článku, tito Hráči opustí trestnou lavici normálním způsobem do počtu 4 na 3 nebo 4 na 4a 

počet Hráčů v poli bude poté, co oba tito Hráči opustí trestnou lavici, upraven v prvním 

přerušení hry na počet 3 na 3, 

 

g) pokud družstva hrají v počtu 3 na 3 na konci základní hrací doby, prodloužení začne v počtu 3 

na 3. Poté, co počet Hráčů v poli dosáhne 4 na 4, a nejedná-li se o případ uvedený v písm. h) 

tohoto článku, 5 na 4, nebo 5 na 5, bude v prvním přerušení hry počet Hráčů v poli upraven na 

počet 3 na 3 nebo 4 na 3, 

 

h) pokud je však na konci základní hrací doby počet Hráčů v poli 4 na 4, nebo 4 na 3, nebo 3 na 3, 

s Hráči do pole na trestné lavici odpykávajícími souběžné tresty ovlivňující počet Hráčů v poli, 

budou tyto souběžné tresty před zahájením prodloužení smazány z časomíry a tito Hráči opustí 

trestnou lavici v prvním přerušení hry po odpykání svých trestů. 

 

Samostatné nájezdy k určení vítěze utkání 

Článek 407 

Pravidla samostatných nájezdů k určení vítěze: 

 

a) před začátkem samostatných nájezdů k určení vítěze utkání bude celá střední část hřiště mezi 

koncovými body vhazování upravena rolbou na sucho, 

 

b) Rozhodčí povolá oba kapitány družstev k území rozhodčích k losování mincí. Vítěz má volbu, 

zda jeho družstvo bude provádět nájezd jako první nebo druhé, 

 

c) brankáři budou hájit stejné branky jako v prodloužení, 

 

d) brankáři obou družstev mohou být měněni po každém nájezdu, ale pokud musí být samostatný 

nájezd z jakéhokoli důvodu opakován, Hráč do pole i brankář musí zůstat stejní kromě případu, 

kdy dojde ke zranění jednoho z nich, 

 

e) pět různých Hráčů do pole z každého družstva bude střídavě provádět nájezdy. Hráči do pole 

nemusí být určeni předem a mohou být kdykoli vyměněni až do okamžiku, kdy Rozhodčí 

zapíská na znamení, že nájezd začíná, 
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f) oprávněni zúčastnit se samostatných nájezdů k určení vítěze utkání jsou všichni Hráči obou 

družstev zapsaní v zápisu o utkání s výjimkou Hráčů odpykávajících tresty, které zcela 

neuplynuly před ukončením prodloužení, jakož i Hráčů, kterým byly uloženy osobní tresty     

do konce utkání nebo tresty ve hře. Tito Hráči musí zůstat během samostatných nájezdů 

k určení vítěze utkání na trestné lavici nebo v šatně, 

 

g) družstvo, které dosáhlo vyššího počtu dosažených branek po prvních deseti nájezdech, je 

prohlášeno vítězem utkání. Pokud je o výsledku utkání rozhodnuto dříve, než bylo provedeno 

všech deset nájezdů, zbývající nájezdy nebudou prováděny, 

 

h) pokud je stav samostatných nájezdů k určení vítěze utkání po deseti nájezdech stále 

nerozhodný, nájezdy budou pokračovat s uplatněním náhlé smrti, 

 

i) při samostatných nájezdech k určení vítěze utkání s náhlou smrtí se provádí samostatný nájezd 

vždy po jednom Hráči do pole obou družstev, dokud není určen vítěz. Jakýkoli Hráč do pole 

včetně těch, kteří se zúčastnili první fáze samostatných nájezdů, je oprávněn provést libovolný 

počet samostatných nájezdů k určení vítěze utkání, 

 

j) družstvo, které provádělo první samostatný nájezd k určení vítěze utkání v prvních pěti 

dvojicích, bude v šesté a následujících dvojicích provádět samostatné nájezdy s náhlou smrtí 

jako druhý v pořadí, dokud není určen vítěz, 

 

k) pokud Trenér nepošle Hráče do pole provést samostatný nájezd ani přes důraznou výzvu 

Rozhodčího, nebo pokud Hráč do pole odmítne samostatný nájezd provést, bude tento 

samostatný nájezd považován za neproměněný a soupeřovo družstvo provede svůj další 

samostatný nájezd, 

 

l) pokud družstvo odmítne účast na samostatných nájezdech k určení vítěze utkání, bude druhé 

družstvo prohlášeno vítězem utkání, 

 

m) Rozhodčímu je dovoleno poradit se s brankovým videorozhodčím pouze v případě 

pochybnosti, zda puk při samostatném nájezdu přešel za úroveň brankové čáry. V průběhu 

samostatných nájezdů k určení vítěze utkání není možné jiné využití brankového 

videorozhodčího. 

  

 

Střelecká soutěž 
Článek 408 

1. Střelecká soutěž se uskuteční jako pomocné hodnotící kritérium v krátkodobé soutěži po každém 

utkání, je-li to stanoveno rozpisem/herním řádem soutěže, případně samostatně k určení pořadí 

družstev dle písm. j) čl. 417 SDŘ.  

 

2. Střelecká soutěž se provádí dle čl. 407 SDŘ. Pokud se střelecká soutěž nekoná bezprostředně       

po utkání, může každé družstvo ke střelecké soutěži nominovat maximálně dva brankáře a pět 

Hráčů do pole. 

 

Výsledky utkání 

Článek 409 
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1. Kontumační výsledek znamená přiznání všech bodů neprovinivšímu se družstvu. Do tabulky se 

započítá poměr branek 5:0 ve prospěch neprovinivšího se družstva a 0:5 v neprospěch provinivšího 

se družstva.  

 

2. Jestliže družstvo, v jehož prospěch je kontumační výsledek vyhlášen, dosáhlo v utkání na hřišti 

příznivějšího brankového rozdílu, považuje se výsledek dosažený na hřišti za kontumační 

výsledek.  

 

3. Oboustranný kontumační výsledek znamená započítání poměru branek 0:5 v neprospěch obou 

družstev, body se nepřiznají nikomu. 

 

4. Pokud bylo utkání odehráno nebo nebylo dohráno a následně kontumováno, započítají se všechny 

individuální statistiky obou zúčastněných družstev. 

 

 

Článek 410 

O výsledku utkání, které nebylo odehráno nebo bylo předčasně ukončeno nebo bylo zahájeno po 

čekací době nebo v němž došlo k závažnému provinění družstva nebo družstev, rozhodne Řídící orgán 

soutěže a může: 

 

a) ponechat výsledek dosažený na hřišti, 

b) utkání kontumovat ve prospěch jednoho z družstev, 

c) utkání oboustranně kontumovat, 

d) nařídit nové utkání za současně stanovených podmínek, 

e) nařídit utkání dohrát za současně stanovených podmínek, 

f) utkání nezapočítávat, tj. považovat za nesehrané. 

 

Článek 411 

1. Za provinění některého z družstev, které je trestáno dle čl. 409 a 410 SDŘ se považuje zejména: 

 

a) přeložení utkání bez souhlasu Řídícího orgánu soutěže, 

b) nenastoupení k utkání, 

c) nastoupení k utkání po čekací době, 

d) neoprávněný start Hráče nebo Hráčů, 

e) odmítnutí kontroly totožnosti nebo dopingové kontroly, 

f) předčasné ukončení utkání z viny některého z družstev, obou družstev nebo pořádajícího Klubu, 

g) nepředložení soupisky v souladu s tímto řádem nebo rozpisem/herním řádem soutěží, 

h) vystoupení družstva ze soutěže. 

 

2. Za uvedená provinění je možno kromě rozhodnutí o výsledku utkání odečíst Klubu nebo družstvu, 

které se provinilo body bez zvýhodnění jiného družstva.  

 

3. Uvedená provinění jsou současně důvodem k zahájení disciplinárního jednání v konkrétní věci 

podle části V. SDŘ. 

 

Článek 412 

1. Klub nebo družstvo potrestané zastavením činnosti prohrává kontumačně všechna svá utkání 

v době zastavení činnosti.  
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2. Řídící orgán soutěže má při kontumaci 3 utkání družstva v důsledku nenastoupení do utkání 

v jedné soutěži právo družstvo ze soutěže vyloučit. 

  

Vystoupení a vyloučení ze soutěže 

Článek 413 

1. Jestliže družstvo vystoupí ze soutěže nebo je ze soutěže vyloučeno, určí Řídící orgán soutěže či 

jeho příslušná komise nebo činovník, zda se: 

 

a) dosavadní výsledky družstva anulují a do soutěže se nezapočítávají nebo 

 

b) zbývající výsledky družstva v soutěži nebo její části kontumují ve prospěch soupeřů a do 

soutěže nebo její části se výsledky takového družstva započítávají. 

 

 

Článek 414 

Družstvo, které vystoupilo nebo bylo vyloučeno ze soutěže, se již nemůže do soutěže v téže Sezóně 

vrátit a považuje se za sestupující. 

 

 

Určení pořadí družstev 
Článek 415 

Způsob započítání výsledků v průběhu soutěže a jejích částí stanoví rozpis/herní řád soutěže, kterým 

může být na začátku soutěže nebo její části přidělena družstvu či družstvům bodová bonifikace podle 

předchozího umístění. 

 

Článek 416 

Pořadí družstev v době, kdy ještě neskončila soutěž nebo její část se určí podle: 

 

a) vyššího počtu bodů, 

b) vyššího brankového rozdílu, 

c) vyššího počtu vstřelených branek. 

 

Článek 417 

Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy zařazenými do téže skupiny soutěže 

se určí: 

 

a) podle vyššího celkového počtu bodů, 

 

b) kde dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude určeno výsledky utkání 

sehraných mezi těmito družstvy sestavením minitabulky; pokud stejný počet bodů má více 

družstev a tato družstva nemají stejný počet vzájemných utkání, postupuje se dále podle písm. d) 

tohoto článku, 

 

c) jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá, pak budou uplatněny dosažené 

branky; v tomto případě počet branek obdržených bude odečten od počtu branek vstřelených 

a družstvo s větším kladným rozdílem anebo s menším záporným rozdílem získá vyšší pořadí; 
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jestliže taková družstva mají stejný i rozdíl branek, pak vyšší pořadí získá družstvo s vyšším 

počtem vstřelených branek, 

 

d) jestliže rovnost trvá nadále, pak budou uplatněny branky ze všech utkání sehraných ve skupině, 

 

e) jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání, pak vyšší pořadí získá družstvo 

s větším počtem vstřelených branek, 

 

f) pokud dvě nebo více družstev jsou v rovnosti, vytvoří se zvláštní minitabulka těchto družstev se 

započítáním výsledků těchto družstev s nejblíže lépe umístěným družstvem mimo původní 

minitabulku; pro stanovení pořadí ve zvláštní minitabulce se uplatní 1. body, 2. rozdíl branek,  

3. více vstřelených branek; pokud lze určit pořadí alespoň některých družstev ve zvláštní 

minitabulce, další kroky budou rozhodovat jen o pořadí zbývajících družstev, 

 

g) pokud družstva zůstávají v rovnosti, použijí se výsledky těchto družstev s jedním dalším lépe 

umístěným družstvem mimo minitabulku, 

 

h) tento postup pokračuje až do započítání všech lépe umístěných družstev, poté se jednotlivě 

započítávají všechna hůře umístěná družstva, 

 

i) jestliže dvě družstva zůstávají v definitivní rovnosti po svém posledním vzájemném utkání ve 

skupině, pak toto utkání bude prodlouženo podle pravidla pro utkání hraná do rozhodnutí dle 

čl. 404 SDŘ, 

 

j) pokud pořadí o vítěze soutěže, postup do další části soutěže, postup do vyšší soutěže, o udržení a 

o sestup nelze určit podle písm. a) až i) tohoto článku, bude v dlouhodobé soutěži nařízeno 

rozhodující utkání podle čl.  404 SDŘ s tím, že Řídící orgán soutěže určí místo utkání 

a pořádající Klub; v krátkodobé soutěži se uskuteční střelecká soutěž dle čl. 408 SDŘ, 

 

k) umístění na jiných místech tabulky, než je uvedeno v písm. j) tohoto článku bude hodnoceno 

jako dělené pořadí. 

 

Článek 418 

Pořadí mezi družstvy na stejných místech různých skupin téže soutěže se určí: 

 

a) podle průměrného počtu bodů na jedno utkání, 

 

b) při rovnosti průměrného počtu bodů dvou nebo více družstev se postupuje jako v čl. 417 SDŘ, 

pokud lze mezi všemi družstvy v rovnosti započítat stejné množství vzájemných utkání, 

 

c) nelze-li určit pořadí podle písm. a) a b) tohoto článku, rozhoduje o pořadí vyšší průměrný 

brankový rozdíl na jedno utkání, případně vyšší průměrný počet vstřelených branek na jedno 

utkání, 

 

d) pokud pořadí nelze určit podle písm. a) až c) tohoto článku, postupuje se podle písm. j) a k) 

čl. 417 SDŘ. 
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ČÁST V. 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 

Disciplinární provinění 

Článek 501 

Předmětem disciplinárního řízení jsou provinění jednotlivců nebo kolektivů činných v ledním hokeji 

porušením Stanov, řádů a směrnic ČSLH, Pravidel ledního hokeje, porušením obecně závazných 

předpisů v souvislosti s činností v ledním hokeji a přestupky proti fair play a morálce sportovce. 

Předmětem disciplinárního řízení jsou zejména provinění jednotlivců a kolektivů před začátkem, 

v průběhu a po skončení utkání nebo tréninku, na akcích pořádaných orgány ČSLH a Kluby. 

 

Druhy disciplinárních trestů 

Článek 502 

Jednotlivcům (Hráčům, Trenérům, Rozhodčím, funkcionářům) je možno uložit tyto tresty: 

 

a) napomenutí, 

b) finanční pokutu, 

c) zastavení činnosti, 

d) vyloučení z činnosti v ledním hokeji. 

 

Článek 503 

Kolektivům (družstvům a Klubům) je možno uložit tyto tresty: 

 

a) napomenutí, 

b) finanční pokutu, 

c) zastavení činnosti, 

d) odehrání utkání bez přítomnosti diváků, 

e) uzavření hřiště nebo hřišť, 

f) vyloučení ze soutěže nebo soutěží. 

 

Článek 504 

Napomenutí lze uložit jednotlivci nebo kolektivu, jestliže od posledního jeho disciplinárního trestu 

uplynula doba nejméně 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty 

doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od skončení 

zkušební doby. 

 

Článek 505 

1. Finanční pokutu může uložit jednotlivci nebo kolektivu: 
 

   Jednotlivec  Kolektiv 

a) disciplinární komise VV ČSLH do výše    10 000 Kč do výše  200 000 Kč, 

b) disciplinární komise ELH do výše  500 000 Kč do výše  500 000 Kč, 

c) disciplinární komise KVV ČSLH do výše      4 000 Kč do výše    20 000 Kč, 

d) disciplinární komise OVV ČSLH do výše         400 Kč do výše      6 000 Kč. 
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2. Finanční pokutu lze uložit současně s jiným trestem. 

 

Článek 506 

1. Zastavení činnosti (dále také jako „ZČ“) je možno uložit jednotlivci nebo kolektivu. 

 

2. Trest zastavení činnosti je možno uložit jako: 

 

a) termínovaný trest zastavení činnosti na určitou dobu; termínovaný trest ZČ se vztahuje na celé 

období a všechna utkání hraná v době trestu včetně dne začátku a konce trestu; termínovaný 

trest je možno uložit na celkovou dobu do 18 měsíců; termínovaný trest ZČ je možné nejvýše 

jednou přerušit na mimosezonní období; Trenérovi či funkcionáři není v době trestu zastavení 

činnosti dovoleno být přítomen na hráčské lavici družstva Klubu ani vykonávat jakoukoliv jinou 

činnost v utkáních soutěží ČSLH; doba přerušení se nezapočítává do délky trestu, 

 

b) specifikovaný trest zastavení činnosti na určitá utkání; specifikovaný trest ZČ se vztahuje         

na utkání uvedená v rozhodnutí; disciplinární komise může uložit trest zvlášť na soutěžní utkání, 

mezinárodní utkání, reprezentační utkání apod.; specifikovaný trest nesmí přesáhnout celkovou 

délku 18 měsíců; Trenérovi či funkcionáři není v utkáních uvedených v rozhodnutí dovoleno být 

přítomen na hráčské lavici družstva Klubu ani vykonávat jakoukoliv jinou činnost, 

 

c) v případě, kdy Hráč vázaný statutární Hráčskou smlouvou podepíše jiný smluvní vztah za 

účelem provozování činnosti Hráče ledního hokeje s třetí osobou, bude Hráč potrestán 

zastavením činnosti na dobu 12 měsíců nepodmíněně; Hráč, který odejde do soutěží ledního 

hokeje mimo působnost Mezinárodní hokejové federace (dále také jako „IIHF“) bez souhlasu 

mateřského Klubu, bude po návratu do soutěží IIHF potrestán zastavením činnosti na 18 měsíců 

nepodmíněně; po dobu působení Hráče mimo Klub a po dobu trestu se přerušuje Hráčům 

smluvní vztah s Klubem; toto ustanovení se netýká Hráčů, kteří odešli dle pravidel stanovených 

smlouvou mezi Národní hokejovou ligou (dále také jako „NHL“) a IIHF. 

 

 

Článek 507 

Jestliže je jednotlivec v utkání potrestán trestem, který má podle Pravidel ledního hokeje za následek 

zákaz startu v dalších utkáních, tj. trestem ve hře, má uložením trestu automaticky zastavenou činnost 

až do uzavření případu příslušnou disciplinární komisí (dále také jako „DK“). Tato doba se započítává 

do délky trestu. 

 

Článek 508 

1. Trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků spočívá v povinnosti potrestaného Klubu strpět, aby 

se Domácí utkání družstva Klubu v mistrovské soutěži konalo bez přítomnosti diváků, a to na 

celém stadionu, nebo v jeho určité části, a tento trest je možno uložit Klubu nejvýše na 10 

takovýchto utkání. Výkon takto uloženého trestu kontroluje delegát utkání nebo jiná osoba určená 

Řídícím orgánem soutěže. 

 

2. Trest uzavření hřiště nebo hřišť je možno uložit Klubu nejvýše na 10 Domácích utkání družstva 

Klubu v mistrovské soutěži. Při uložení tohoto trestu DK specifikuje, kterého hřiště či hřišť se trest 

týká a v jaké minimální vzdálenosti od svého původního hřiště nebo hřišť musí potrestaný Klub 

utkání, na která se trest vztahuje, odehrát. 

 

Článek 509 
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Vyloučení ze soutěže je možno uložit družstvu Klubu, které se dopustilo zvlášť závažného provinění. 

Vyloučené družstvo Klubu může být přeřazeno až o dva stupně níže. 

 

Článek 510 

1. Vyloučení z činnosti v ledním hokeji je možné u jednotlivců, kteří se dopustili zvlášť závažných 

provinění. Trest má za následek vyloučení ze všech činností v ledním hokeji v České republice. 

 

2. Trest vyloučení z činnosti není možné uložit jednotlivci, který se přestupku dopustil jako 

mladistvý. 

Podmíněné tresty 

Článek 511 

1. Trest zastavení činnosti lze podmíněně odložit na zkušební dobu od 3 do 18 měsíců, jestliže od 

posledního trestu jednotlivce nebo kolektivu uplynula doba nejméně 1 rok.  

 

2. Trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků nebo trest uzavření hřiště či hřišť lze podmíněně 

odložit na zkušební dobu od 2 do 18 měsíců.  

 

3. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku,  

u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od skončení zkušební doby. 

 

Článek 512 

Jestliže se jednotlivec nebo kolektiv ve zkušební době znovu proviní a je mu uložen trest disciplinární 

komisí, změní se původně podmíněný trest na nepodmíněný a nový trest se vykoná v návaznosti na 

trest původní. 

 

 

Disciplinární orgány 

Článek 513 

Disciplinárními orgány jsou: 

a) Klub, 

b) disciplinární komise Řídícího orgánu soutěže. 

 

Článek 514 

Klub má disciplinární pravomoci v rámci platných řádů ČSLH. 

 

Článek 515 

Provinění, ke kterému došlo v souvislosti s konkrétním utkáním nebo utkáními, projedná disciplinární 

komise Řídícího orgánu soutěže. Provinění, ke kterému došlo mimo utkání, projedná disciplinární 

komise Řídícího orgánu soutěže, v níž je jednotlivec nebo kolektiv zařazen; je-li zařazen ve více 

soutěžích, projedná provinění disciplinární komise vyššího stupně. 
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Postup v disciplinárním jednání 

Článek 516 

Disciplinární jednání v konkrétní věci je disciplinární komise povinna zahájit na základě: 

 

a) sportovně technických dokladů (zápisu o utkání, zprávy o utkání apod.), 

 

b) dokladů a podnětů státní správy a samosprávy, 

 

c) dokladů a podnětů IIHF, Mezinárodního olympijského výboru (dále také jako „MOV“), 

Českého olympijského výboru (dále také jako „ČOV“), 

 

d) dokladů a podnětů Řídícího orgánu příslušné soutěže nebo orgánu vyššího, VV ČSLH nebo 

jiných komisí Řídícího orgánu soutěže nebo jiné disciplinární komise, 

 

e) dokladů zahraničních orgánů nebo klubů ledního hokeje, u nichž hostovalo družstvo Klubu. 

 

Článek 517 

Disciplinární jednání v konkrétní věci může disciplinární komise zahájit na základě: 

 

a) písemného nebo ústního podnětu jednotlivce, kolektivu nebo organizace, 

b) návrhu člena disciplinární komise, 

c) zprávy v hromadném sdělovacím prostředku. 

 

Článek 518 

Disciplinární jednání v konkrétní věci není možné začít, jestliže od provinění uplynula doba delší než 

1 rok. To neplatí, jestliže disciplinární provinění bylo současně přestupkem ve smyslu obecně 

závazných předpisů nebo trestným činem podle pravomocného rozhodnutí soudu. 

 

 

Článek 519 

1. Disciplinární komise je povinna náležitě objasnit všechny okolnosti provinění. K tomu účelu je 

oprávněna přizvat svědky a jiné osoby, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, stanoviska 

jednotlivců nebo kolektivů, případně si opatřit jiný důkazový materiál. Při projednávání 

disciplinární komise přihlíží k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. K předcházejícím trestům 

uloženým disciplinárními komisemi nelze jako k přitěžující okolnosti pohlížet, jestliže od nich 

uběhla doba delší 2 let. 

 

2. Dobou od předcházejícího trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku, u 

ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od skončení zkušební doby. 

 

3. Jestliže byl jednotlivec před disciplinárním proviněním potrestán v probíhající sezóně vyšším 

trestem nebo vyššími tresty, tj. větší trest (dále také jako „VT“), osobní trest (dále také jako „OT“), 

osobní trest do konce utkání (dále také jako „OK“) a trest ve hře (dále také jako „TH“), přihlédne 

se k této skutečnosti jako k přitěžující okolnosti. 

 

4. Jestliže disciplinární komise projednává několik provinění, vynese trest za nejtěžší provinění 

s přihlédnutím k ostatním proviněním jako k přitěžujícím okolnostem.  
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5. Trest uložený IIHF, MOV, ČOV může disciplinární komise přenést do svého rozhodnutí a uložit 

trest souběžný. 

 

Článek 520 

1. Jednotlivci nebo zástupci kolektivu, který se dopustil provinění, bude dána možnost zúčastnit se 

jednání disciplinární komise a vyjádřit se ke všem okolnostem, pouze pokud o to požádá 

elektronicky e-mailem nebo faxem na adresu Řídícího orgánu soutěže nejpozději do 12:00 hodin 

prvního pracovního dne po provinění. 

 

2. Dle své úvahy má DK právo přizvat si na své jednání zúčastněné osoby.  

 

3. Provinění Rozhodčích DK projedná za účasti zástupce komise Rozhodčích. 

 

4. Pro řešení běžných disciplinárních případů se zplnomocňuje část DK ve složení: ředitelé soutěží a 

sekretářka soutěží. 

 

5. Závažnější disciplinární případy bude řešit celá DK. Veškeré náklady s takovým zasedáním DK 

uhradí provinivší se jednotlivec či kolektiv. 

 

Článek 521 

Řídící orgán soutěže může stanovit rozpisem/herním řádem soutěže povinnost účasti jednotlivců, kteří 

se provinili, na jednání disciplinární komise bez písemného pozvání. 

 

Článek 522 

V případě uložení trestu ve hře (dále také jako „TH“) má Klub právo předložit stanovisko s návrhem 

trestu, a to nejpozději první pracovní den po sehrání předmětného utkání. 

 

Článek 523 

1. Po objasnění všech okolností provinění rozhodne disciplinární komise o druhu a výši trestu, tím je 

disciplinární jednání v konkrétní věci skončeno.  

 

2. Jestliže se v průběhu disciplinárního jednání zjistí, že k provinění nedošlo, nebo provinění nelze 

prokázat, disciplinární jednání se zastaví.  

 

3. Zastavené disciplinární jednání lze obnovit jen po zjištění nových okolností nebo na základě 

rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže. 

 

4. Disciplinární komise může také upustit od potrestání, pokud považuje trest uložený v utkání za 

dostatečný.  

 

5. U uloženého TH musí být uložen trest zastavení činnosti na minimálně jedno nejbližší utkání 

v příslušné soutěži nebo turnaji. 

 

Článek 524 

1. Klub, který nebo jehož kolektiv, Hráč, funkcionář, člen apod. je trestán, je povinen uhradit 

poplatek za disciplinární projednání ve výši: 

 

a) na úrovni disciplinární komise VV ČSLH  1 000 Kč, 
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b) na úrovni disciplinární komise KVV ČSLH     500 Kč, 

c) na úrovni disciplinární komise OVV ČSLH     300 Kč. 

 

2. Disciplinární komise může stanovit povinnost zaplacení tohoto poplatku před projednáním. 

 

Článek 525 

1. Rozhodnutí disciplinární komise se vyhotoví písemně a musí obsahovat: 

 

a) označení potrestaného kolektivu nebo jednotlivce, 

b) druh a výši trestu, 

c) provinění, za které je trest uložen, 

d) způsob úhrady finanční pokuty, je-li uložena, 

e) poučení o možnosti odvolání, 

f) podpis. 

 

2. Rozhodnutí musí být odesláno do 10 dnů od skončení disciplinárního jednání doporučenou poštou 

nebo elektronickou poštou na adresu Klubu, který nebo jehož kolektiv, Hráč, funkcionář, člen 

apod. byl potrestán. 

 

3. Klub je povinen neprodleně potrestaný kolektiv nebo potrestaného jednotlivce s rozhodnutím 

seznámit.  

 

4. Rozhodnutí disciplinární komise o potrestání Rozhodčího se Rozhodčímu zasílá přímo. 

 

Článek 526 

1. Po uplynutí nejméně poloviny trestu zastavení činnosti nebo trestu odehrání utkání bez přítomnosti 

diváků nebo trestu uzavření hřiště nebo hřišť může disciplinární komise, která trest uložila, na 

základě žádosti potrestaného jednotlivce, kolektivu, Klubu nebo Klubu, jehož člen nebo kolektiv 

byl potrestán, změnit část trestu na podmíněný. 

 

2. Zkušební doba se stanoví nejméně v délce dvojnásobku zbytku trestu, nejvýše v délce 18 měsíců. 

 

Článek 527 

Po uplynutí nejméně 24 měsíců od přestupku, který měl za následek vyloučení z činnosti v ledním 

hokeji, může disciplinární komise, která trest uložila, na žádost jednotlivce povolit obnovení některých 

nebo všech činností v ledním hokeji. 

 

 

 

Článek 528 

Ustanovení části V. a Přílohy č. 2 SDŘ platí pro extraligu ledního hokeje seniorů (dále také jako 

„ELH“ či „Extraliga“), jen není-li disciplinárním řádem ELH schváleným VV ČSLH stanoveno jinak. 

 

 

Evidence trestů 
 

Článek 529 
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1. Je-li v téže soutěži nebo turnaji v kategorii seniorů uložen témuž Hráči druhý osobní trest do konce 

utkání (OK), zastavuje se mu automaticky činnost na jedno následující utkání v téže soutěži     

nebo turnaji a evidence trestů začíná znovu. Jiné tresty se neevidují; při nepodmíněném zastavení 

činnosti Hráče disciplinární komise přihlédne, k již uloženému osobnímu trestu do konce utkání. 

 

2. Je-li v mládežnické mistrovské nebo nemistrovské, dlouhodobé nebo krátkodobé soutěži uložen 

témuž Hráči druhý vyšší trest, s tím že pro účely ustanovení tohoto odstavce se sčítají pouze osobní 

desetiminutové tresty (OT) a tresty do konce utkání (OK), zastavuje se mu automaticky činnost   

na jedno následující utkání v téže soutěži a evidence trestů začíná znovu. 

 

ČÁST VI. 

OPRAVNÉ ŘÍZENÍ 

Protesty 

Článek 601 

Proti porušování regulérnosti soutěže porušením Stanov, řádů a směrnic ČSLH, porušením pravidel 

ledního hokeje může Klub podat protest. 

 

 

Článek 602 

1. Protest, který má souvislost s konkrétním utkáním, lze podat Řídícímu orgánu soutěže. 

 

2. V krátkodobých soutěžích písemně vedení soutěže nejpozději do třiceti minut po skončení utkání. 

 

3. V dlouhodobé soutěži je nutno protest odeslat doporučenou poštou Řídícímu orgánu soutěže, 

nejpozději třetí pracovní den po utkání. Klub ve stejné lhůtě odešle kopii protestu straně, proti 

které se protest podává. Doklad o odeslání se přiloží k originálu protestu. 

 

Článek 603 

Protest musí obsahovat: 

 

a) název a adresu podávajícího Klubu, 

b) označení Řídícího orgánu soutěže, kterému se podává, 

c) stranu, proti které se protest podává, 

d) označení důvodu protestu, vylíčení případu, označení důkazů a svědků, 

e) konečnou žádost s přesným označením, o co se žádá, 

f) údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení, 

g) doklad o zaslání kopie protestu protistraně, 

h) jména, příjmení, adresy a funkce v Klubu dvou osob oprávněných zastupovat Klub ve věci 

protestu, 

i) razítko Klubu a podpis osoby oprávněné podle stanov Klubu jednat jménem Klubu. 

 

Článek 604 

Protest musí být doložen peněžitým vkladem ve výši: 
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a) ELH          2 000 Kč, 

b) I. liga, extraligy dorostu a juniorů      1 000 Kč, 

c) II. liga, regionální ligy dorostu a juniorů, liga žen         500 Kč, 

d) ostatní republikové soutěže                 300 Kč, 

e) krajské soutěže seniorů            300 Kč, 

f) krajské soutěže dorostu a juniorů        200 Kč, 

g) ostatní krajské soutěže              100 Kč, 

h) okresní soutěže seniorů         200 Kč, 

i) ostatní okresní soutěže              100 Kč, 

j) krátkodobé soutěže seniorů            200 Kč, 

k) ostatní krátkodobé soutěže              100 Kč. 

 

Článek 605 

Strana, proti které se protest podává, je povinna zaslat své vyjádření k protestu nejpozději třetí 

pracovní den od obdržení kopie protestu. Neučiní-li tak, je možné protest projednat bez jejího 

vyjádřeni. 

 

Článek 606 

1. Protest v dlouhodobých soutěžích projednává Řídící orgán soutěže či jeho příslušná komise      

nebo činovník.  

 

2. V krátkodobých soutěžích projednává protest vedení soutěže. 

 

Článek 607 

Protest proti technickým chybám Rozhodčího nebo Rozhodčích nemůže mít vliv na výsledek dosažený 

na hřišti. 

 

Článek 608 

Protest lze vzít zpět před začátkem jeho projednávání. 

 

Článek 609 

Protest nesplňující příslušná ustanovení SDŘ nebude projednán. 

 

Článek 610 

Orgán projednávající protest učiní závěr, zda je protest oprávněný či nikoliv. Při oprávněnosti protestu 

současně přijme navazující opatření a rozhodnutí. Výsledek jednání se podávajícímu Klubu sdělí 

písemně do osmi dnů od projednání. 

 

Článek 611 

1. Je-li protest oprávněný, byť jen zčásti, vklad se vrací podávajícímu Klubu.  

 

2. Byl-li protest vzat zpět před projednáváním, vklad se vrací po odečtení výloh Řídícího orgánu 

soutěže.  

 

3. Jestliže je protest shledán jako neoprávněný, je podávající Klub povinen uhradit protistraně 

všechny prokazatelné výdaje spojené s námitkou. 
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Odvolání 

Článek 612 

Jednotlivec nebo kolektiv (dále také jako „Navrhovatel“), vůči němuž bylo ze strany ČSLH vedeno 

řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí komise Řídícího orgánu soutěže (dále také jako 

„Rozhodnutí“) k Řídícímu orgánu soutěže. 

 

Článek 613 

Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo oznámení Rozhodnutí. 

Odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodnutí platí až do případného vyhovění odvolání. 

 

Článek 614 

Odvolání musí obsahovat: 

 

a) jméno nebo název a adresu Navrhovatele, 

b) označení Řídícího orgánu soutěže, kterému se podává, 

c) označení Rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává, 

d) označení důvodu odvolání, 

e) konečnou žádost s přesným uvedením, o co se žádá, 

f) údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení, 

g) je-li Navrhovatelem právnická osoba, jméno, příjmení, funkci a podpis statutárního zástupce 

oprávněného zastupovat Navrhovatele, je-li Navrhovatelem fyzická osoba, její jméno, příjmení, 

adresu a podpis. 

 

Článek 615 

Odvolání musí být doloženo peněžitým vkladem ve výši podle soutěže: 

 

a) ELH          4 000 Kč, 

b) I. liga, extraligy dorostu a juniorů      2 000 Kč, 

c) II. liga, regionální ligy dorostu a juniorů, liga žen    1 000 Kč, 

d) ostatní republikové soutěže              600 Kč, 

e) krajské soutěže seniorů         600 Kč, 

f) krajské soutěže dorostu a juniorů         400 Kč, 

g) ostatní krajské soutěže              200 Kč, 

h) okresní soutěže seniorů         400 Kč, 

i) ostatní okresní soutěže              200 Kč. 

 

 

Článek 616 

1. Řídící orgán soutěže projedná odvolání co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení. Řídící orgán 

soutěže přezkoumá Rozhodnutí a postup komise, která ho přijala. V případě potřeby uskuteční 

vlastní šetření.  

 

2. Navrhovatel má právo zúčastnit se projednávání odvolání nebo k jednání vyslat zplnomocněného 

zástupce.  
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3. Řídící orgán soutěže odvolání zamítne, pokud je podáno pozdě nebo pokud neobsahuje všechny 

náležitosti podle SDŘ. 

 

Článek 617 

1. Řídící orgán soutěže potvrdí Rozhodnutí, pokud dojde k závěru, že je odůvodněné a správné. 

 

2. Řídící orgán soutěže Rozhodnutí změní nebo zruší, pokud dojde k závěru, že je v rozporu 

s všeobecně závaznými předpisy, sportovně-technickými předpisy nebo jinými předpisy, případně 

v rozporu s všeobecnou morálkou.  

 

3. Řídící orgán soutěže je oprávněn vrátit věc k novému projednání příslušné komisi, která 

Rozhodnutí přijala. 

 

Článek 618 

Rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže o odvolání je konečné. 

 

 

Článek 619 

1. Z jednání Řídícího orgánu soutěže o odvolání se pořizuje zápis, který obsahuje podstatné údaje 

o průběhu jednání a závěr přijatý Řídícím orgánem soutěže.  

 

2. Vyrozumění o rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže o odvolání musí být vyhotoveno písemně 

a předané přímo Navrhovateli po jednání nebo zaslané Navrhovateli doporučenou poštou. 

 

Článek 620 

Peněžní vklad se Navrhovateli vrací, pokud Řídící orgán soutěže změnil nebo zrušil Rozhodnutí    

nebo pokud věc vrátil k novému projednání komisi, která Rozhodnutí přijala. 

Přezkoumání rozhodnutí 

Článek 621 

1. Řídící orgán soutěže může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv Rozhodnutí jím ustavené 

komise.  

 

2. Řídící orgán soutěže provede vlastní šetření, zkoumá, zda bylo Rozhodnutí učiněno v souladu se 

Stanovami a řády ČSLH, jeho předpisy a směrnicemi. K projednání si může vyžádat stanovisko 

komise, která zkoumané Rozhodnutí vydala.  

 

3. Při přezkoumání Rozhodnutí se postupuje jako při odvolání. 
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Příloha č. 1 - Systém hry každý s každým 

 

Pro 3 a 4 družstva  Pro 5 a 6 družstev 

  

 1. kolo 1-4 2-3 1. kolo 1-6 2-5 3-4 

 2. kolo 4-3 1-2 2. kolo 6-4 5-3 1-2 

 3. kolo 2-4 3-1 3. kolo 2-6 3-1 4-5 

    4. kolo 6-5 1-4 2-3 

    5. kolo 3-6 4-2 5-1 

 

Pro 7 a 8 družstev 

 

 1. kolo 1-8 2-7 3-6 4-5 

 2. kolo 8-5 6-4 7-3 1-2 

 3. kolo 2-8 3-1 4-7 5-6 

 4. kolo 8-6 7-5 1-4 2-3 

 5. kolo 3-8 4-2 5-1 6-7 

 6. kolo 8-7 1-6 2-5 3-4 

 7. kolo 4-8 5-3 6-2 7-1 

 

Pro 9 a 10 družstev 

 

 1. kolo 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

 2. kolo 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 

 3. kolo 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 

 4. kolo 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 

 5. kolo 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 

 6. kolo 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 

 7. kolo 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 

 8. kolo 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

 9. kolo 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 

 

Pro 11 a 12 družstev 

 

 1. kolo 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

 2. kolo 12-7 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 

 3. kolo 2-12 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 

 4. kolo 12-8 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 

 5. kolo 3-12 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 

 6. kolo 12-9 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 

 7. kolo 4-12 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 

 8. kolo 12-10 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

 9. kolo 5-12 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 

 10. kolo 12-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

 11. kolo 6-12 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 

 

Pro 13 a 14 družstev 

 

 1. kolo 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 

 2. kolo 14-8 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 1-2 

 3. kolo 2-14 3-1 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 
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 4. kolo 14-9 10-8 11-7 12-6 13-5 1-4 2-3 

 5. kolo 3-14 4-2 5-1 6-13 7-12 8-11 9-10 

 6. kolo 14-10 11-9 12-8 13-7 1-6 2-5 3-4 

 7. kolo 4-14 5-3 6-2 7-1 8-13 9-12 10-11 

 8. kolo 14-11 12-10 13-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

 9. kolo 5-14 6-4 7-3 8-2 9-1 10-13  11-12 

 10. kolo 14-12 13-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

 11. kolo 6-14 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-13 

 12. kolo 14-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

 13. kolo 7-14 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 

 

Pro 15 a 16 družstev 

 

 1. kolo 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 

 2. kolo 16-9 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 1-2 

 3. kolo 2-16 3-1 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10 

 4. kolo 16-10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 1-4 2-3 

 5. kolo 3-16 4-2 5-1 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11 

 6. kolo 16-11 12-10 13-9 14-8 15-7 1-6 2-5 3-4 

 7. kolo 4-16 5-3 6-2 7-1 8-15 9-14 10-13 11-12 

 8. kolo 16-12 13-11 14-10 15-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

 9. kolo 5-16 6-4 7-3 8-2 9-1 10-15 11-14 12-13 

 10. kolo 16-13 14-12 15-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

 11. kolo 6-16 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-15 13-14 

 12. kolo 16-14 15-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

 13. kolo 7-16 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-15 

 14. kolo 16-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 

 15. kolo 8-16 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1 

 

Pro 17 a 18 družstev 

 

 1. kolo 1-18 2-17 3-16 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10 

 2. kolo 18-10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 1-2 

 3. kolo 2-18 3-1 4-17 5-16 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11 

 4. kolo 18-11 12-10 13-9 14-8 15-7 16-6 17-5 1-4 2-3 

 5. kolo 3-18 4-2 5-1 6-17 7-16 8-15 9-14 10-13 11-12 

 6. kolo 18-12 13-11 14-10 15-9 16-8 17-7 1-6 2-5 3-4 

 7. kolo 4-18 5-3 6-2 7-1 8-17 9-16 10-15 11-14 12-13 

 8. kolo 18-13 14-12 15-11 16-10 17-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

 9. kolo 5-18 6-4 7-3 8-2 9-1 10-17 11-16 12-15 13-14 

 10. kolo 18-14 15-13 16-12 17-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

 11. kolo 6-18 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-17 13-16 14-15 

 12. kolo 18-15 16-14 17-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

 13. kolo 7-18 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-17 15-16 

 14. kolo 18-16 17-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 

 15. kolo 8-18 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1 16-17 

 16. kolo 18-17 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 

 17. kolo 9-18 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 16-2 17-1 

 

Pro 19 a 20 družstev 
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 1. kolo 1-20 2-19 3-18 4-17 5-16 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11 

 2. kolo 20-11 12-10 13-9 14-8 15-7 16-6 17-5 18-4 19-3 1-2 

 3. kolo 2-20 3-1 4-19 5-18 6-17 7-16 8-15 9-14 10-13 11-12 

 4. kolo 20-12 13-11 14-10 15-9 16-8 17-7 18-6 19-5 1-4 2-3 

 5. kolo 3-20 4-2 5-1 6-19 7-18 8-17 9-16 10-15 11-14 12-13 

 6. kolo 20-13 14-12 15-11 16-10 17-9 18-8 19-7 1-6 2-5 3-4 

 7. kolo 4-20 5-3 6-2 7-1 8-19 9-18 10-17 11-16 12-15 13-14 

 8. kolo 20-14 15-13 16-12 17-11 18-10 19-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

 9. kolo 5-20 6-4 7-3 8-2 9-1 10-19 11-18 12-17 13-16 14-15 

 10. kolo 20-15 16-14 17-13 18-12 19-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

 11. kolo 6-20 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-19 13-18 14-17 15-16 

 12. kolo 20-16 17-15 18-14 19-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

 13. kolo 7-20 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-19 15-18 16-17 

 14. kolo 20-17 18-16 19-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 

 15. kolo 8-20 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1 16-19 17-18 

 16. kolo 20-18 19-17 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 

 17. kolo 9-20 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 16-2 17-1 18-19 

 18. kolo 20-19 1-18 2-17 3-16 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10 

 19. kolo 10-20 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 18-2 19-1 

 

Pro 21 a 22 družstev 

 

 1. kolo 1-22 2-21 3-20 4-19 5-18 6-17 7-16 8-15 9-14 10-13 11-12 

 2. kolo 22-12 13-11 14-10 15-9 16-8 17-7 18-6 19-5 20-4 21-3 1-2 

 3. kolo 2-22 3-1 4-21 5-20 6-19 7-18 8-17 9-16 10-15 11-14 12-13 

 4. kolo 22-13 14-12 15-11 16-10 17-9 18-8 19-7 20-6 21-5 1-4 2-3 

 5. kolo 3-22 4-2 5-1 6-21 7-20 8-19 9-18 10-17 11-16 12-15 13-14 

 6. kolo 22-14 15-13 16-12 17-11 18-10 19-9 20-8 21-7 1-6 2-5 3-4 

 7. kolo 4-22 5-3 6-2 7-1 8-21 9-20 10-19 11-18 12-17 13-16 14-15 

 8. kolo 22-15 16-14 17-13 18-12 19-11 20-10 21-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

 9. kolo 5-22 6-4 7-3 8-2 9-1 10-21 11-20 12-19 13-18 14-17 15-16 

 10. kolo 22-16 17-15 18-14 19-13 20-12 21-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

 11. kolo 6-22 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-21 13-20 14-19 15-18 16-17 

 12. kolo 22-17 18-16 19-15 20-14 21-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

 13. kolo 7-22 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-21 15-20 16-19 17-18 

 14. kolo 22-18 19-17 20-16 21-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 

 15. kolo 8-22 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1 16-21 17-20 18-19 

 16. kolo 22-19 20-18 21-17 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 

 17. kolo 9-22 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 16-2 17-1 18-21 19-20 

 18. kolo 22-20 21-19 1-18 2-17 3-16 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10 

 19. kolo 10-22 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 18-2 19-1 20-21 

 20. kolo 22-21 1-20 2-19 3-18 4-17 5-16 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11 

 21. kolo 11-22 12-10 13-9 14-8 15-7 16-6 17-5 18-4 19-3 20-2 21-1 
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Příloha č. 2 - Disciplinární provinění a výše trestů 

A. Jednotlivci 

Přestupek 

Trest pro 

Druh a výše trestu  

(N – napomenutí, FP – finanční pokuta,  

ZČ – zastavení činnosti,  

VČ – vyloučení z činnosti v ledním hokeji) 
H

rá
če

 

T
re

n
ér

a 

R
o
zh

o
d
čí

h

o
 d

el
eg

át
a 

ji
n
éh

o
 

fu
n
k
ci

o
n
ář

e 

v lehčích případech 
v závažnějších 

případech 

1. Přestupky proti registračnímu a 

přestupnímu řádu, např. hlášení 

přestupu nebo hostování nebo 

hostování do více Klubů, 

nedodržování ustanovení řádu, 

úmyslné uvádění nesprávných údajů, 

zásah do cizích práv.  

*     * 

N, FP, ZČ až na 15 

utkání nebo až na 3 

měsíce 

ZČ na 3-12 

měsíců 

2. Neoprávněný start Hráče  

a) start za družstvo jiného Klubu bez 

povolení hostování (přestupu)  
* * *  

FP, ZČ až na 8 utkání 

nebo až na 2 měsíce 

ZČ na 1-6 měsíců 

b) překročení ustanovení SDŘ, např. 

o počtu odehraných utkání, startu A, 

B družstev apod.  
*       

N, FP, ZČ až na 6 

utkání nebo až na 1 

měsíc 

ZČ na 1-3 měsíce 

  *   * FP, ZČ až na 2 měsíce ZČ na 1-6 měsíců 

c) start na cizí registrační průkaz a 

start v době zastavení činnosti nebo 

porušení registračního řádu.  

*       
FP, ZČ až na 12 utkání 

nebo až na 6 měsíců 

ZČ na 3-12 

měsíců 

  *   * 

FP, ZČ až na 4-16 

utkání nebo až na 1-9 

měsíců 

ZČ na 3-18 

měsíců 

3. Nesportovní chování, např. 

provokování, pokřikování, 

neoprávněné protestování, 

zesměšňování, plivání, sprosté 

posuňky, vyhrožování.  

* * * * 

N, FP, ZČ až na 10 

utkání nebo až na 2 

měsíce 

FP, ZČ na 1-3 

měsíce 

4. Urážky, hrubé chování a slovní napadení, např. vulgární výrazy, výrazy mající charakter osobního 

hanobení  

a) Hráčů 

* *   * 

N, FP, ZČ až na 12 

utkání nebo až na 3 

měsíce 

FP, ZČ na 1-9 

měsíců 

    *   FP, ZČ až na 9 měsíců   
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b) Rozhodčích a zástupců Řídícího 

orgánu soutěže * *   * 

N, FP, ZČ až na 20 

utkání nebo až na 6 

měsíců 

FP, ZČ na 1-12 

měsíců 

    *   
ZČ až na 12 měsíců ZČ na 3-12 

měsíců 

c) jiných funkcionářů a osob. 

* * * * 

N, FP, ZČ až na 20 

utkání nebo až na 6 

měsíců 

FP, ZČ na 2-12 

měsíců 

5. Fyzické napadení, např. vražení, strčení, podražení, bitka, udeření rukou, holí apod., rány pěstí,  

chvaty, kopnutí, pokus o zranění, úmyslné zranění Hráče, funkcionáře, Rozhodčího, diváka apod.  

a) vyhrožování fyzickým napadením 
*       

FP, ZČ až na 12 utkání 

nebo až na 9 měsíců 

ZČ na 3-12 

měsíců 

  *   * 
FP, ZČ až na 9 měsíců ZČ na 3-12 

měsíců 

    *   
FP, ZČ na 3-12 měsíců ZČ na 3-18 

měsíců 

b) pokus o fyzické napadení 
*       

FP, ZČ až na 10 utkání 

nebo až na 6 měsíců 

ZČ na 3-12 

měsíců 

  *   * 
FP, ZČ až na 9 měsíců ZČ na 3-12 

měsíců 

    *   
FP, ZČ na 3-12 měsíců ZČ na 3-18 

měsíců 

c) fyzické napadení bez zranění 
*       

FP, ZČ až na 20 utkání 

nebo až na 9 měsíců 

ZČ na 3-12 

měsíců 

  *   * 
FP, ZČ na 3-9 měsíců ZČ na 6-12 

měsíců 

    *   
FP, ZČ na 3-12 měsíců ZČ na 6-18 

měsíců, VČ 



  

         94 

 

Přestupek 

Trest pro 

Druh a výše trestu  

(N – napomenutí, FP – finanční pokuta,  

ZČ – zastavení činnosti,  

VČ – vyloučení z činnosti v ledním hokeji) 

H
rá

če
 

T
re

n
ér

a 

R
o
zh

o
d
čí

h

o
 d

el
eg

át
a 

ji
n
éh

o
 

fu
n
k
ci

o
n
ář

e 

v lehčích případech 
v závažnějších 

případech 

d) fyzické napadení se zraněním. 
*       

FP, ZČ až na 25 utkání 

nebo až na 12 měsíců 

ZČ na 3-18 

měsíců, VČ 

  *   * 
FP, ZČ na 3-12 měsíců ZČ na 3-18 

měsíců, VČ 

    *   
FP, ZČ na 3-18 měsíců ZČ na 6-18 

měsíců, VČ 

6. Odmítnutí zahájit hru, např. odmítnutí nastoupit, hrát, opuštění hřiště  

a) bez následku předčasného 

ukončení utkání   *   * 

N, FP, ZČ až na 6 

utkání nebo až na 3 

měsíce 

FP, ZČ na 1-6 

utkání 

b) s následkem předčasného 

ukončení utkání. 
  *   * 

FP, ZČ na 3-12 utkání 

nebo na 1-9 měsíců 

FP, ZČ na 3-12 

měsíců 

7. Přestupky Rozhodčích proti 

řádům a směrnicím, např. 

nedodržení povinností, pozdní 

příchod (příjezd) na utkání, chybný 

postup nebo zanedbání při kontrole 

náležitostí, kontrole totožnosti 

Hráčů, nesprávnosti při vyúčtování. 

    *   

N, FP, ZČ na 6 měsíců FP, ZČ na 1-12 

měsíců 

8. Přestupky Trenérů a jiných 

funkcionářů proti řádům, např. 

nedodržení povinností, neoprávněný 

vstup na ledovou plochu, na trestnou 

lavici, na hráčskou lavici nebo do 

šatny soupeře, do šatny Rozhodčích.  

  *   * 

N, FP, ZČ až na 10 

utkání nebo až na 3 

měsíce 

FP, ZČ na 1-12 

měsíců 

9. Narušení regulérnosti soutěže, 

např. úmyslné ovlivňování výsledku, 

sabotování hry, přijetí, předání, 

příslib nebo pokus o předání peněz 

nebo jiných výhod za účelem 

ovlivnění výsledku utkání, nečestné 

rozhodování Rozhodčího, sázka na 

výsledek utkání, jehož se účastní, 

nehlášení pokusu o ovlivňování 

výsledku. 

* * * * 

ZČ až na 18 měsíců, 

VČ 

ZČ na 9-18 

měsíců, VČ 

10. Uvádění nesprávných 

výsledků, např. falšování nebo 

pozměňování sportovně technických 

písemností, průkazů, uvádění 

chybných údajů, neuvedení 

důležitých událostí nebo okolností ve 

* * * * 

N, FP, ZČ až na 12 

utkání 

FP, ZČ na 6-18 

měsíců 
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sportovně technických písemnostech.  

11. Porušení zákazu dopingu, např. 

start pod vlivem dopingu, porušování 

zákazu používání dopingu, navádění 

k použití dopingu.  

* *   * 

podle platných 

zvláštních předpisů 

podle platných 

zvláštních 

předpisů 

12. Maření činnosti nebo 

rozhodnutí Řídícího orgánu 

soutěže, např. nedostavení se k 

jednání, start Hráče v době ZČ, 

nerespektování rozhodnutí 

disciplinární nebo jiné komise.  

* * * * 

N, FP, ZČ až na 6 

měsíců 

FP, ZČ na 3-18 

měsíců 

13. Jiná provinění.  
* * * * 

N, FP, ZČ až na 18 

měsíců 

FP, ZČ až na 18 

měsíců 
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B. Kolektivy 

Přestupek 

Druh a výše trestu  

(N – napomenutí, FP – finanční pokuta, ZČ – zastavení 

činnosti, OD – odehrání utkání bez přítomnosti diváků, UH 

– uzavření hřiště nebo hřišť, VS – vyloučení ze soutěže 

nebo soutěží) 

v lehčích případech v závažnějších případech 

1. Nesportovní chování, vhazování předmětů na ledovou plochu  

a) nesportovní chování bez vhazování 

předmětů na ledovou plochu  

N, FP do 40 % FP do 60 %, OD až na 4 

utkání, 

UH až na 4 utkání 

b) vhazování předmětů na ledovou plochu, 

pokud je bylo možno odstranit bez přerušení 

utkání  

N, FP do 60 % FP od 10 do 60 %,  

OD až na 6 utkání 

UH až na 6 utkání 

c) vhazování předmětů na ledovou plochu, 

pokud bylo z tohoto důvodu utkání 

přerušeno  

FP do 80 %,  

UH až na 6 utkání 

FP od 20 do 100 %,  

OD až na 8 utkání 

UH až na 8 utkání 

d) ukončení utkání vlivem vhazování 

předmětů na ledovou plochu.  

FP do 100 %,  

UH až na 8 utkání 

FP od 20 do 100 %,  

OD na 4-10 utkání, 

UH na 4-10 utkání, VS 

2. Výtržnosti a fyzické napadení, např. fyzické napadení Hráčů, funkcionářů, Rozhodčích, vstup 

diváků a jiných neoprávněných osob na hrací plochu, na hráčské a trestné lavice, do šaten, ničení 

majetku v prostorách hřiště, stadionu nebo okolí  

a) pokud nedošlo ke zranění a škodám a 

pořadatelská služba účinně nezasáhla  

N, FP do 40 % FP do 60 %, OD až na 4 

utkání, 

UH až na 4 utkání 

b) pokud pořadatelská služba zasáhla, a 

přesto došlo ke zranění nebo škodám  

FP do 60 %,  

UH až na 4 utkání 

FP do 80 %, OD až na 4 

utkání, 

UH až na 6 utkání 

c) pokud pořadatelská služba nezasáhla, 

selhala, nezvládla situaci, nebo bylo utkání 

z důvodu výtržností nebo fyzického 

napadení předčasně ukončeno.  

FP do 100 %,  

UH až na 8 utkání 

FP od 20 do 100 %,  

OD na 4-10 utkání, 

UH na 4-10 utkání, VS 

3. Nedostavení se k utkání.  N, FP do 50 % FP do 80 %, ZČ až na 3 

utkání, VS 

4. Odmítnutí zahájit hru, např. odmítnutí nastoupit, hrát, opuštění hřiště  

a) bez následků předčasného ukončení 

utkání  

N, FP do 50 % FP do 60 %, ZČ až na 3 

utkání 

b) s následkem předčasného ukončení 

utkání.  

FP do 60 %,  

ZČ až na 3 utkání 

FP do 100 %, ZČ až na 4 

utkání, VS 

5. Narušení regulérnosti soutěže, např. 

úmyslné ovlivňování výsledku, 

nenastoupení k utkání, sabotování hry, 

přijetí, předání, příslib nebo pokus o předání 

peněz nebo jiných výhod za účelem 

ovlivnění výsledku utkání, sázka na 

výsledek utkání, nehlášení pokusu o 

ovlivňování výsledku.  

FP do 80 %,  

ZČ až na 6 utkání, VS 

FP od 40 do 100 %,  

ZČ na 2-8 utkání, VS 

6. Porušení zákazu dopingu, např. start 

pod vlivem dopingu, porušování zákazu o 

podle platných zvláštních 

předpisů 

podle platných zvláštních 

předpisů 
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používání dopingu.  

7. Maření činnosti nebo rozhodnutí 

Řídícího orgánu soutěže, např. nedodržení 

nařízení nebo rozpisu soutěže, start v době 

zastavení činnosti, nerespektování 

rozhodnutí disciplinární nebo jiné komise.  

N, FP do 50 % FP do 100 %, ZČ až na 4 

utkání, VS 

8. Neoprávněný start Hráče  

a) start za družstvo jiného Klubu bez 

povolení hostování (přestupu). 

N, FP do 50 % FP do 100 %, ZČ až na 4 

utkání, VS 

b) překročení ustanovení SDŘ, např. o počtu 

odehraných utkání, startu A, B družstev 

apod.  

N, FP do 50 % FP do 100 %, ZČ až na 4 

utkání, VS 

c) start na cizí registrační průkaz a start 

v době zastavení činnosti nebo porušení 

registračního řádu.  

FP do 80 %, ZČ až na 8 

utkání 

FP do 100 %, ZČ až na 10 

utkání, VS 

9. Jiná provinění. N, FP do 80 %,  

ZČ až na 8 utkání,  

UH až na 8 utkání 

FP do 100 %,  

ZČ až na 10 utkání,  

OD až na 10 utkání, 

UH až na 10 utkání, VS 

 

Poznámka: U finanční pokuty je uváděná výše v procentech, za 100 % se považuje nejvyšší možná 

výše, kterou může   disciplinární komise kolektivu uložit. 
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Příloha 10 

Český svaz ledního hokeje z.s. 

REGISTRAČNÍ ŘÁD 
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Schváleno konferencí ČSLH dne 23. 6. 2018 

 

 
 

Článek 1 

Základní ustanovení 

1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako „Hráč“), musí 

být registrováni podle tohoto registračního řádu v platném znění (dále také jako „Registrační 

řád“), s výjimkou Hráčů startujících za družstva extraligy seniorů, I. ligy seniorů a profesionálních 

zahraničních soutěží, kterých se příslušný klub účastní se souhlasem Českého svazu ledního hokeje 

z.s. (dále také jako „ČSLH“). Jejich účast upravuje Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy. 

 

2. Registrací se rozumí způsob, jakým se zajišťuje příslušnost k určitému klubu (dále také jako 

„Klub“). Registrace se prokazuje registračním průkazem Hráče. Registrační průkaz Hráče je 

majetkem ČSLH. 

  
3. Hráč může být registrován pouze za jeden Klub a mít pouze jeden registrační průkaz Hráče. 

Registrace se provádí nejdříve od 5 let věku Hráče. 

  

Článek 2 

1. Podkladem pro registraci je Klubem, za který chce být Hráč registrován, elektronicky vyplněný 

formulář „PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI“, který obsahuje:  

- jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo Hráče, 

- bydliště Hráče, 

- název Klubu, za který chce být Hráč registrován, registrační číslo tohoto Klubu přidělené 

    ČSLH, 

- digitální fotografii Hráče odpovídající jeho věku a splňující parametry pro vydání cestovního 

pasu dle příslušných právních předpisů České republiky (dále také jako „Přihláška“). 

  
2. Přihlášku Klub doručí registračnímu oddělení ČSLH prostřednictvím registračního systému 

provozovaného ČSLH na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako 

„Registrační systém“). 

  

3. K řádně vyplněné Přihlášce přiloží Klub prostřednictvím Registračního systému v elektronické 

podobě: 

a) vytištěnou Přihlášku opatřenou úředně ověřeným podpisem Hráče, u Hráčů mladších 15 let 

podpisem Hráče a současně úředně ověřeným podpisem jeho zákonného zástupce; 

b) případně dokumenty vyžadované pro registraci Hráče transferovými předpisy Mezinárodní 

hokejové federace,   

a to ve formátu .pdf.  

 
4. Za řádné vyplnění Přihlášky a pravdivost všech údajů odpovídá Hráč a Klub. 

 
5. Úmyslné uvedení nepravdivých údajů je disciplinárním proviněním. 

 

http://www.hokejovaregistrace.cz/
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6. Vystavení registračního průkazu Hráče je podmíněno zaplacením poplatku stanoveného ceníkem 

služeb registračního oddělení ČSLH prostřednictvím Registračního systému.  

 
7. Po zaplacení poplatku dle odst. 6. tohoto článku se registrační průkaz Hráče vyhotoví na Klubem 

prostřednictvím Registračního systému určeném výdejním místě registračního oddělení ČSLH a 

předá osobně Hráči nebo zástupci Klubu, za který je Hráč registrován. 

 

Článek 3 

Registrační průkaz Hráče 

1. Registračním průkazem Hráče se Hráč prokazuje v případech stanovených předpisy a řády ČSLH. 

 

2. Pokud u Hráče dojde ke změně jména, příjmení či zásadní změně podoby oproti fotografii na 

registračním průkazu Hráče nebo pokud dojde ke změně sportovního názvu Klubu, za který Hráč 

chce nastoupit v utkání mistrovské soutěže ČSLH, provede se na žádost Klubu podanou 

prostřednictvím Registračního systému výměna registračního průkazu Hráče. Výměna 

registračního průkazu Hráče je podmíněna zaplacením poplatku stanoveného ceníkem služeb 

registračního oddělení ČSLH prostřednictvím Registračního systému a odevzdáním stávajícího 

registračního průkazu Hráče. Není-li stávající registrační průkaz Hráče odevzdán, postupuje se dle 

odst. 3. tohoto článku. 

  

3. Pokud dojde ke ztrátě, zničení nebo poškození registračního průkazu Hráče tak, že jsou podle něj 

identifikace Hráče a zjišťování údajů obsažených v registračním průkazu Hráče nemožné nebo 

obtížné, požádá Klub prostřednictvím Registračního systému o vystavení duplikátu registračního 

průkazu Hráče. 

 

4. Poplatek za vystavení duplikátu registračního průkazu Hráče stanovuje ceník služeb registračního 

oddělení ČSLH a bez jeho zaplacení prostřednictvím Registračního systému nebude duplikát 

registračního průkazu Hráče vystaven.  

 

Článek 4 

Změny v registraci 

Změny v registraci lze provést v případě:  

a) přestupu Hráče,  

b) hostování Hráče.   

  

Článek 5 

Zrušení registrace 

1. Návrh na zrušení registrace podává písemně registračnímu oddělení ČSLH Klub, ve kterém je Hráč 

registrován, anebo Hráč. 

 

2. Žádá-li o zrušení registrace Hráč, podá písemnou žádost Klubu a kopii žádosti o zrušení registrace 

spolu s podacím lístkem o zaslání Klubu zašle registračnímu oddělení ČSLH. Klub musí do 14 dnů 

dát písemné vyjádření na registrační oddělení ČSLH spolu s registračním průkazem Hráče. Pokud 
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Klub nesplní předepsanou lhůtu 14 dnů, bude předán k disciplinárnímu potrestání a žádost bude 

posuzována, jako když Klub se žádostí souhlasí. 

 

3. Žádá-li o zrušení registrace Klub, vyhotoví seznam Hráčů, u nichž žádá o zrušení registrace, a 

odevzdá jej spolu s registračními průkazy Hráčů registračnímu oddělení ČSLH. Seznam opatří 

razítkem a podpisem funkcionáře Klubu. Hráči Klub písemně oznámí, že požádal registrační 

oddělení ČSLH o zrušení registrace Hráče. 

 

4. Poplatek za zrušení registrace stanovuje ceník služeb registračního oddělení ČSLH.  

 

5. Registrační oddělení ČSLH projedná žádost o zrušení registrace a rozhodnutí oznámí písemně 

Hráči a Klubu.  

 

6. Při trvalém přestupu Hráče do zahraničního klubu se jeho registrace automaticky ruší. Při 

hostování Hráče v zahraničním klubu provede registrační oddělení ČSLH záznam v Registračním 

systému. 

 

7. Pokud družstvo dané věkové kategorie Klubu nevstoupí do druhé po sobě jdoucí sezóny, bude na 

žádost Hráče zrušena jeho registrace i bez souhlasu mateřského Klubu. Žádost o zrušení registrace 

z tohoto důvodu však může být registračnímu oddělení ČSLH podána nejdříve 1.7. Sezóny a pro 

její posouzení je rozhodující stav v době jejího podání. Pro účely aplikace tohoto ustanovení se za 

soutěž dané věkové kategorie považuje též odpovídající zahraniční soutěž, které se mateřský Klub 

účastní se souhlasem ČSLH. 

 

8. Zánikem členství Klubu, za který je Hráč registrován, v ČSLH se automaticky ruší registrace 

Hráče. 

  

Článek 6 

Obnova registrace 

1. Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě žádosti Klubu, nebo dle odst. 7. či 8. čl. 5 

Registračního řádu, může být kdykoliv znovu zaregistrován za kterýkoliv Klub, mimo období od 1. 

2. do 30. 4. roku. 

 

2. Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě jeho žádosti se souhlasem Klubu, může být znovu 

zaregistrován za kterýkoliv Klub až po uplynutí 12 měsíců od zrušení registrace, mimo období od 

1. 2. do 30. 4. roku. 

 
3. Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě jeho žádosti přes nesouhlas Klubu, může být znovu 

zaregistrován až po uplynutí 12 měsíců od zrušení registrace, mimo období od 1. 2. do 30. 4. roku, 

a to: 

 

a) za Klub, za který byl Hráč registrován před zrušením registrace, nebo 
 

b) za kterýkoliv jiný Klub, ovšem pouze se souhlasem Klubu, za který byl Hráč 
registrován před zrušením registrace, nebo po předložení dokladu o zaplacení 
odstupného tomuto Klubu dle čl. 9 Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ve 
znění platném a účinném ke dni zrušení registrace, a to ve výši odpovídající věkové a 
výkonnostní kategorii Hráče k tomuto dni. 
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4. Hráč, jemuž byla zrušena registrace dle věty první odst. 6. čl. 5 Registračního řádu, může být 

kdykoliv znovu zaregistrován, mimo období od 1. 2. do 30. 4. roku, a to: 

 

a) za Klub, ve kterém byl Hráč registrován před zrušením registrace nebo 
b) za kterýkoliv jiný Klub, ovšem pouze se souhlasem Klubu, ve kterém byl Hráč 

registrován před zrušením registrace, nebo po předložení dokladu o zaplacení 
odstupného tomuto Klubu dle čl. 9 Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ve 
znění platném a účinném ke dni zrušení registrace, a to ve výši odpovídající věkové a 
výkonnostní kategorii Hráče k tomuto dni. 

 

5. Při obnově registrace se postupuje jako v případě původní registrace. 

  

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Spory o registraci mezi Kluby rozhoduje registrační oddělení ČSLH. 

  

2. Porušení ustanovení Registračního řádu se považuje za disciplinární provinění. 

  

3. Výklad Registračního řádu, jeho změny a doplňky provádí výkonný výbor ČSLH. 

   

4. Tento Registrační řád byl schválen konferencí ČSLH dne 23. 6. 2018 s platností a účinností od 23. 

6. 2018 a případně následně měněn a doplňován VV ČSLH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

         103 

 

 

 

 

Příloha 11 

Český svaz ledního hokeje z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘESTUPNÍ ŘÁD 

mimo klubů 

extraligy a I. ligy 

Schváleno konferencí ČSLH dne 23. 6. 2018
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ČÁST I. 
Základní ustanovení 

 

 

ČÁST II. 
Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování 

 

 

ČÁST III. 
Rozhodování o přestupech 

 

 

ČÁST IV. 
Rozhodování o hostování 

 

 

ČÁST V. 
Oznamování o rozhodnutí 

 

 

ČÁST VI. 
Odstupné 

 

 

ČÁST VII. 
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Odvolání proti rozhodnutí registračního oddělení 

 

 

ČÁST VIII. 
Ustanovení společná a závěrečná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Definice pojmů 

„Sezóna“ 

Rozumí se časový úsek od 1. 5. roku do 30. 4. roku následujícího. 

 

„Hráčská smlouva” 
Rozumí se typizovaný vztah odsouhlasený a registrovaný řídícím orgánem soutěže (dále také jako 

„Řídící orgán soutěže“) a zpracovaný v souladu s platnými předpisy a zákony České republiky. Hráč 

(dále také jako „Hráč“) a klub mohou tento vztah uzavírat po dovršení 16. roku věku Hráče, přičemž 

smluvní strany respektují, že pro kvalifikaci profesionální smlouvy není rozhodující právní vztah mezi 

klubem a Hráčem. 

 

„Cizinec“ 

Rozumí se cizí státní příslušník, pokud nepůsobil ve třech po sobě jdoucích Sezónách v soutěžích 

Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“). 

 

„Zahraniční juniorská soutěž“ 

Rozumí se zahraniční juniorská soutěž juniorů v ledním hokeji, které se účastní Klub Zahraniční 

soutěže se souhlasem ČSLH. 

 

„Klub Zahraniční juniorské soutěže“ 

Rozumí se klub, který se se souhlasem ČSLH účastní Zahraniční juniorské soutěže. 

 

Článek 1 

Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování všech Hráčů 

mimo přestupů a hostování, které řeší „Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy“. 



  

         106 

 

Článek 2 

Účastníky řízení o přestupu, hostování či předčasném ukončení hostování jsou:  

 

a) Hráč,  

b) hokejový klub (dále také jako „Klub“), za který je Hráč registrován (dále také jako „Mateřský 

klub“), 

c) Klub, do něhož Hráč hlásí přestup nebo hostování nebo v němž chce hostování ukončit (dále 

také jako „Nový klub“). 

 

Článek 3 

O všech přestupech a hostováních rozhoduje registrační oddělení ČSLH. 

 

Článek 4 

Žádosti o přestup, hostování a předčasné ukončení hostování se podávají registračnímu oddělení 

ČSLH prostřednictvím registračního systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky 

www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registrační systém“), a to denně v období od 1. 5. do  

31. 1. Sezóny. 

 

ČÁST II. 

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTÍ O PŘESTUP NEBO HOSTOVÁNÍ 

Článek 5 

1. Formulář žádosti o přestup, hostování nebo předčasné ukončení hostování Hráče (dále také jako 

„Formulář“) vyplní Nový klub elektronicky prostřednictvím Registračního systému a řádně 

vyplněný Formulář (dále také jako „Žádost“) uloží včetně všech příloh uvedených v odst. 3. tohoto 

článku do Registračního systému, čímž je Žádost prostřednictvím Registračního systému 

automaticky doručena Mateřskému klubu (dále také jako „Doručení Žádosti“). 

 

2. Mateřský klub je povinen se nejdéle do 14 dnů ode dne Doručení Žádosti k této prostřednictvím 

Registračního systému vyjádřit. Pokud Mateřský klub nesplní předepsanou lhůtu 14 dnů, bude 

předán k disciplinárnímu potrestání a Žádost bude posuzována, jako když Mateřský klub se Žádostí 

souhlasí. Mateřskému klubu nezaniká nárok na odstupné za Hráče dle tabulkové hodnoty Hráče. 

  

3. K Žádosti přiloží Nový klub prostřednictvím Registračního systému v elektronické podobě: 

  

a) digitální fotografii Hráče odpovídající jeho věku a splňující parametry pro vydání cestovního 

pasu dle příslušných právních předpisů České republiky;  

 

b) vytištěnou Žádost opatřenou podpisem Hráče, u Hráčů mladších 15 let podpisem Hráče a 

současně podpisem jeho zákonného zástupce, a to ve formátu .pdf; 

 

c) případně další dokumenty vyžadované tímto přestupním řádem. 

  

4.  Žádost se považuje za podanou registračnímu oddělení ČSLH: 

 

http://www.hokejovaregistrace.cz/
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a) dnem, kdy Mateřský klub prostřednictvím Registračního systému vyjádří ve lhůtě stanovené 

v odst. 2. tohoto článku s touto souhlas; nebo 

 

b) vyjádří-li Mateřský klub prostřednictvím Registračního systému ve lhůtě stanovené v odst. 2. 

tohoto článku s touto nesouhlas, dnem, kdy Nový klub 

(i)  přiloží k Žádosti doklad o zaplacení odstupného Mateřskému klubu dle čl. 9, případně čl. 

9a, tohoto přestupního řádu v elektronické podobě, je-li takový doklad tímto přestupním 

řádem vyžadován, nebo 

(ii) doručí registračnímu oddělení ČSLH originál nebo úředně ověřenou kopii souhlasného 

prohlášení uvedeného pod písm. c) odst. 2. čl. 6 tohoto přestupního řádu a dokladů 

prokazujících splnění veškerých podmínek v tomto souhlasném prohlášení pro přestup 

Hráče případně stanovených, 

a Žádost odešle prostřednictvím Registračního systému registračnímu oddělení ČSLH, a to 

nejpozději do 14 dnů od vyjádření nesouhlasu s Žádostí Mateřským klubem; nebo 

 

c) nevyjádří-li se Mateřský klub k Žádosti ve lhůtě stanovené v odst. 2. tohoto článku, dnem, kdy 

Nový klub po marném uplynutí této lhůty, nejpozději však do 14 dnů po jejím uplynutí, Žádost 

odešle prostřednictvím Registračního systému registračnímu oddělení ČSLH.   

 

 

 

ČÁST III.  

ROZHODOVÁNÍ O PŘESTUPECH 

 

Článek 6 

1. Registrační oddělení ČSLH žádost o přestup neprojedná: 

 

a) byla-li podána mimo přestupní období 1. 5. - 31. 1. Sezóny, 

   

b) nemá-li některou ze stanovených náležitostí, 

 

c) nemá-li Hráč ukončené hostování v jiném Klubu, 

 

d) uvede-li Klub jako důvod nesouhlasu se žádostí o přestup, že Hráč má s Klubem uzavřenou 

Hráčskou smlouvu nebo jiný smluvní vztah, jehož předmětem je výkon hokejové činnosti 

Hráče v Klubu a který byl mezi Hráčem a Klubem uzavřen nejdříve v Sezóně, v níž Hráč 

dovršil či dovrší 14. rok věku, a současně originál či úředně ověřenou kopii takové Hráčské 

smlouvy nebo takového jiného smluvního vztahu nejpozději do 7 dnů doručí registračnímu 

oddělení ČSLH, 

 
e)  

 

2. Registrační oddělení ČSLH žádost o přestup schválí, nenastal-li žádný z důvodů k neprojednání 

žádosti o přestup uvedených v odst. 1. tohoto článku a je-li Hráč v Mateřském klubu registrován 

nejméně 1 měsíc a: 
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a) souhlasí-li s přestupem Mateřský klub nebo 

 

b) u Hráčů a mladších, přes nesouhlas Mateřského klubu, byla-li žádost o přestup podána 

registračnímu oddělení ČSLH v období od 1. 5. do 31. 5. Sezóny a nebyl-li již v průběhu téže 

Sezóny do Nového klubu schválen přestup třem Hráčům téhož ročníku narození přes nesouhlas 

Mateřského klubu nebo   

 

c) u Hráčů neuvedených pod písm. b) tohoto odstavce přes nesouhlas Mateřského klubu po 

předložení: 

(i)    dokladu o zaplacení odstupného Mateřskému klubu dle čl. 9 tohoto přestupního řádu; 

pokud Mateřský klub nesouhlasí s výší odstupného, stanovuje tuto výši Smírčí komise 

ČSLH; v průběhu jedné Sezóny lze však schválit maximálně tři přestupy Hráčů z jednoho 

Mateřského klubu přes jeho nesouhlas; nebo 

(ii) souhlasného prohlášení Mateřského klubu a Hráče opatřeného úředně ověřenými podpisy 

Mateřského klubu a Hráče, u Hráčů mladších 15 let podpisem Hráče a současně úředně 

ověřeným podpisem jeho zákonného zástupce, v němž bude deklarováno, za jakých 

vzájemně ujednaných podmínek je Hráč oprávněn z Mateřského klubu přestoupit (dále 

také jako „Souhlasné prohlášení“), a dokladů prokazujících jejich splnění; závazný 

formulář Souhlasného prohlášení tvoří přílohu č. 1 tohoto přestupního řádu. 

 

3. Registrační oddělení ČSLH žádost o přestup zamítne, nejsou-li splněny podmínky pro její 

schválení dle odst. 2. tohoto článku.  

 

4. Smírčí komise: 

 

a) Smírčí komise (dále také jako „SK“) je nezávislý tříčlenný orgán složený ze zástupců ČSLH a 

advokátní kanceláře; tyto subjekty delegují své zástupce do SK; smírčí komise zasedá podle 

potřeby, zpravidla nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na projednání, včetně potřebných 

podkladů a dokladu o uhrazení poplatku; k jednání SK mohou být, dle jejího uvážení, přizváni 

zástupci zainteresovaných stran; zástupci zainteresovaných stran jsou povinni předložit 

veškerou dokumentaci k projednávanému návrhu; SK svá rozhodnutí vydává písemně; jednání 

SK svolává její předseda, který vyrozumí ostatní účastníky řízení, 

 

b) Smírčí komise zejména: 

 

(i) dle „Zásad pro stanovení výše odstupného“ stanovuje výši odstupného za Hráče, který 

nemá uzavřenou Hráčskou smlouvu, nebo kterému vypršela Hráčská smlouva, kde nedošlo 

k dohodě Klubů, 

(ii) řeší spory týkající se platnosti Hráčských smluv, jejich dodržování a plnění, 

(iii) řeší spory mezi Kluby, kdy nebyla dodržena dohoda o podmínkách přestupu, případně 

hostování Hráče, 

 

c) rozhodnutí SK je konečné a v ČSLH proti němu není odvolání, 

 

d) v případě nerespektování rozhodnutí SK vyvodí Řídící orgán soutěže či jeho disciplinární 

komise nebo činovník vůči Klubu nebo jednotlivci sankce; v případě, kdy rozhodnutí SK 

 nerespektuje jednotlivec, se může jednat o finanční pokutu, zastavení činnosti; v případě, 

 že rozhodnutí SK nebude respektovat Klub, může se jednat o pokutu, zastavení činnosti  hráče, 

za kterého Klub dluží druhému Klubu, zastavení možnosti dalších přestupů a hostování, stržení 
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dlužné částky ze společných aktivit Klubu, zastavení činnosti Klubu, vyloučení Klubu 

ze soutěže, případně vyloučení z ČSLH; návrh na vyloučení předkládá SK, 

 
e) poplatek za návrh na smírčí řízení   5 000 Kč, 

 
f) bude-li návrhu na smírčí řízení SK v plném rozsahu vyhověno, uloží SK ve svém rozhodnutí 

účastníku řízení, proti němuž návrh na smírčí řízení směřoval, povinnost nahradit zaplacený 

poplatek za návrh na smírčí řízení účastníku řízení, který návrh na smírčí řízení podal.  

 

 

 

ČÁST IV.  

ROZHODOVÁNÍ O HOSTOVÁNÍ 

Článek 7 

1. Registrační oddělení ČSLH žádost o hostování neprojedná: 

 

a) byla-li podána mimo přestupní období 1. 5. - 31. 1. Sezóny, 

  

b) nemá-li některou ze stanovených náležitostí, 

 

c) nemá-li Hráč ukončené hostování v jiném Klubu, 

 

d) uvede-li Klub jako důvod nesouhlasu se žádostí o hostování, že Hráč má s Klubem uzavřenou 

Hráčskou smlouvu nebo jiný smluvní vztah, jehož předmětem je výkon hokejové činnosti 

Hráče v Klubu a který byl mezi Hráčem a Klubem uzavřen nejdříve v Sezóně, v níž Hráč 

dovršil či dovrší 14. rok věku, a současně originál či úředně ověřenou kopii takové Hráčské 

smlouvy nebo takového jiného smluvního vztahu nejpozději do 7 dnů doručí registračnímu 

oddělení ČSLH, 

 
e)  

 

2. Registrační oddělení ČSLH žádost o hostování schválí, nenastal-li žádný z důvodů k neprojednání 

žádosti o hostování uvedených v odst. 1. tohoto článku a je-li Hráč v Mateřském klubu registrován 

nejméně 1 měsíc a 

 

a) souhlasí-li s hostováním Mateřský klub; 

   

b) přes nesouhlas Mateřského klubu v kategorii dorostu a juniorů na základě potvrzení o zahájení 

vzdělávání (o pokračování ve vzdělávání) Hráče v denní formě vzdělávání v jiné škole než 

základní, nacházející se nejméně 30 km od obce, v níž působí Mateřský klub, a současně buď 

přímo v obci, v níž působí Nový klub, nebo v její bezprostřední blízkosti (dále jako „Škola“), a 

to na dobu stanovenou v žádosti o hostování, nejméně však na jeden měsíc, nejvíce na jednu 

Sezónu a do konce 30. dne po dovršení 18. roku věku Hráče; po dovršení 18. roku věku Hráče 

přes nesouhlas Mateřského klubu je do Nového klubu povolen pouze přestup po uhrazení 

odstupného s tím, že Nový klub má přednostní právo získání registračních práv na Hráče od 

Mateřského klubu před třetí osobou do 30 dnů od dovršení 18 let věku Hráče; pokud Nový klub 

do toho termínu registrační práva nezíská, registrační oddělení ČSLH následujícího dne 

přeregistruje Hráče zpět do Mateřského klubu; 
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c) přes nesouhlas Mateřského klubu v kategorii seniorů po předložení dokladu o zaplacení 

odstupného Mateřskému klubu dle čl. 9a tohoto přestupního řádu, jedná-li se o hostování do 

konce příslušné sezóny; pokud Mateřský klub nesouhlasí s výší odstupného, stanovuje tuto výši 

SK; Hráč hostující na základě tohoto písmene nesmí bez souhlasu Mateřského klubu působit 

v jakémkoliv jiném klubu, nežli v klubu, ve kterém hostuje. 

   

 

3. Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže věkové kategorie seniorů se povoluje: 

a) se souhlasem Mateřského klubu; 

b) nejdéle do 30. 4. příslušné Sezóny; 

c) Hráčům věkové kategorie seniorů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či 

dovrší 22. rok věku, a mladším 

(i) z vyšší soutěže do nižší soutěže, pokud se Mateřský klub Hráče této nižší soutěže 

neúčastní, 

(ii) z nižší soutěže do vyšší soutěže, pokud se Mateřský klub Hráče této vyšší soutěže 

neúčastní 

d) Hráčům věkové kategorie juniorů: 

(i) z extraligy juniorů do extraligy seniorů, nebo do I. ligy seniorů, nebo do II. ligy seniorů, 

nebo do nejvyšší krajské soutěže seniorů, pokud se Mateřský klub Hráče té které 

z uvedených soutěží seniorů neúčastní, 

(ii) z regionální ligy juniorů do extraligy seniorů, nebo do I. ligy seniorů, nebo do II. ligy 

seniorů, nebo do nejvyšší krajské soutěže seniorů, pokud se Mateřský klub Hráče té 

které z uvedených soutěží seniorů neúčastní. 

 
4. Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže věkové kategorie juniorů se povoluje: 

a) se souhlasem Mateřského klubu; 

b) nejdéle do 30. 4. příslušné Sezóny; 

c) Hráčům,  

(i) z extraligy juniorů do regionální ligy juniorů, pokud se Mateřský klub Hráče regionální 

ligy juniorů neúčastní a pokud Hráč v příslušné Sezóně neodehrál v extralize juniorů 

50% utkání a více, a to v počtu Hráčů určeném rozpisem soutěží vydaným Řídícím 

orgánem soutěže; po odehrání 50% utkání v extralize juniorů nemůže Hráč na základě 

tohoto hostování mezi soutěžemi (střídavého startu) v příslušné Sezóně hrát v regionální 

lize juniorů, 

(ii) z extraligy dorostu do regionální ligy juniorů, pokud se Mateřský klub Hráče regionální 

ligy juniorů neúčastní, a to v počtu určeném rozpisem soutěží vydaným Řídícím 

orgánem soutěže, 

(iii) z extraligy dorostu do extraligy juniorů, pokud se Mateřský klub Hráče extraligy juniorů 

neúčastní. 

 
5. Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže věkové kategorie dorostu se povoluje: 

a) se souhlasem Mateřského klubu; 

b) nejdéle do 30. 4. příslušné Sezóny; 
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c) Hráčům,  

(i) z extraligy dorostu do regionální ligy dorostu, pokud se Mateřský klub Hráče regionální 

ligy dorostu neúčastní a pokud Hráč v příslušné Sezóně neodehrál v extralize dorostu 

50% utkání a více, a to v počtu Hráčů určeném rozpisem soutěží vydaným Řídícím 

orgánem soutěže; po odehrání 50% utkání v extralize dorostu nemůže Hráč na základě 

tohoto hostování mezi soutěžemi (střídavého startu) v příslušné Sezóně hrát v regionální 

lize dorostu, 

(ii) z ligy starších žáků do regionální ligy dorostu, pokud se Mateřský klub Hráče regionální 

ligy dorostu neúčastní, a to v počtu určeném rozpisem soutěží vydaným Řídícím 

orgánem soutěže, 

(iii) z ligy starších žáků do extraligy dorostu, pokud se Mateřský klub Hráče extraligy 

dorostu neúčastní. 

 
6. Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) se povoluje Hráčům se souhlasem Mateřského klubu do 

soutěže věkové kategorie, ve které se Mateřský klub soutěže neúčastní, nejdéle však do 30. 4. 

příslušné Sezóny. Žádost o hostování mezi soutěžemi (střídavý start) z tohoto důvodu však může 

být podána registračnímu oddělení ČSLH nejdříve 1. 7. Sezóny a pro její posouzení je rozhodující 

stav v době jejího podání. 

 
7. Hostování přes nesouhlas Mateřského klubu se povoluje Hráčům věkové kategorie, ve které se 

Mateřský klub soutěže neúčastní, a to pouze do Klubu, který se soutěže příslušné věkové kategorie 

účastní, nejdéle však do 30. 4. příslušné Sezóny. Žádost o hostování z tohoto důvodu však může 

být podána registračnímu oddělení ČSLH nejdříve 1. 7. Sezóny a pro její posouzení je rozhodující 

stav v době jejího podání. 

 
8. V případě hostování Hráče schváleného dle písm. b) odst. 2. tohoto článku je Hráč povinen vždy 

v období 10. 10. - 20. 10. Sezóny a v období 10. 1. - 20. 1. Sezóny doručit registračnímu oddělení 

ČSLH Školou vystavené potvrzení, které nebude starší deseti dnů a z něhož bude vyplývat, že ke 

dni vystavení tohoto potvrzení je Hráč žákem/studentem Školy a jeho vzdělávání ve Škole se 

uskutečňuje v denní formě vzdělávání (dále jako „Potvrzení Školy“). Nesplní-li Hráč povinnost 

zakotvenou v předchozí větě tohoto odstavce řádně a včas, bude na základě žádosti Mateřského 

klubu o zrušení hostování Hráče podané registračnímu oddělení ČSLH v období 21. 10. - 31. 10. 

Sezóny (v případě nesplnění povinnosti Hráče doručit registračnímu oddělení ČSLH Potvrzení 

Školy v období 10. 10. -20. 10. Sezóny), respektive v období 21. 1. - 31. 1. Sezóny (v případě 

nesplnění povinnosti Hráče doručit registračnímu oddělení ČSLH Potvrzení Školy v období 10. 1. -

20. 1. Sezóny), hostování Hráče bez dalšího ke dni podání žádosti Mateřského klubu o zrušení 

hostování registračnímu oddělení ČSLH registračním oddělením ČSLH zrušeno. Žádost 

Mateřského klubu o zrušení hostování z důvodu uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce 

podanou mimo tam stanovená období či nedůvodně registrační oddělení ČSLH neprojedná. 

 

9. Hostování nebo hostování mezi soutěžemi (střídavý start) nelze povolit, pokud by mělo skončit 

v období 1. 2. - 29. 4. Sezóny a nebo pokud by mělo trvat méně než 30 dnů. 
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ČÁST V.  

OZNAMOVÁNÍ O ROZHODNUTÍ 

Článek 8 

1. Registrační oddělení ČSLH projedná Žádost nejdéle do 10 dnů po jejím podání registračnímu 

oddělení ČSLH. 

 

2. Přestupy a hostování schválené přes nesouhlas Mateřského klubu se oznamují Mateřskému klubu 

prostřednictvím Registračního systému.  

 

3. Zamítnutí Žádosti se oznamuje písemně Hráči a prostřednictvím Registračního systému oběma 

Klubům. 

 

4. Vystavení nového registračního průkazu Hráče je podmíněno zaplacením poplatku stanoveného 

ceníkem služeb registračního oddělení ČSLH prostřednictvím Registračního systému a odevzdáním 

stávajícího registračního průkazu Hráče. Není-li stávající registrační průkaz Hráče odevzdán, je 

vystavení nového registračního průkazu Hráče podmíněno též zaplacením poplatku ve výši 

odpovídající poplatku za vystavení duplikátu registračního průkazu Hráče stanoveného ceníkem 

služeb registračního oddělení ČSLH. 

 
5. Po zaplacení poplatku, resp. poplatků dle odst. 4. tohoto článku se nový registrační průkaz Hráče 

vyhotoví na Novým klubem prostřednictvím Registračního systému určeném výdejním místě 

registračního oddělení ČSLH a předá osobně Hráči nebo zástupci Nového klubu. 

 
 

 

ČÁST VI.  

ODSTUPNÉ 

Článek 9 

1. Výše odstupného v případě přestupu Hráče je stanovena v odst. 2. tohoto článku.  

 

2. Odstupné se stanoví dle Mateřského klubu Hráče a činí   

 

a) u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 19. rok věku, a starších: 
 

(i) II. liga seniorů       430 500 Kč 

(ii) krajská soutěž seniorů      172 200 Kč 

(iii) okresní soutěž seniorů          43 000 Kč 

(iv) soutěže žen            43 000 Kč;  

 

b) u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 18. rok věku, a 

mladších: 

 

  Sezóna     Sezóna 

2018-2019 2019-2020 
 

(i) extraliga juniorů        2000      2001  400 000 Kč 

                 2001      2002  300 000 Kč 

     2002      2003  225 000 Kč 
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(ii) regionální liga juniorů         2000      2001  160 000 Kč 

                 2001      2002  115 000 Kč 

     2002      2003    85 000 Kč 

(iii)  okresní juniorská soutěž       2000      2001    15 000 Kč 

             2001      2002    10 000 Kč 

     2002      2003      5 000 Kč 

(iv) extraliga dorostu             2003      2004  150 000 Kč 

                       2004      2005  110 000 Kč  

(v) regionální liga dorostu            2003      2004    75 000 Kč 

            2004      2005    65 000 Kč 

(vi)  okresní soutěž dorostu  2003-2004 2004-2005             0 Kč 

(vii) 8. třída (ŽL/liga SŽ)        2005      2006     70 000 Kč 

(viii) 7. třída (ŽL/liga SŽ)        2006      2007     50 000 Kč 

(ix) 6. třída (ŽL/liga MŽ)        2007      2008     35 000 Kč 

(x) 5. třída (ŽL/liga MŽ)        2008      2009      20 000 Kč 

(xi) 4. třída          2009      2010               0 Kč 

(xii) 3. třída          2010      2011             0 Kč 

(xiii) 2. třída          2011      2012             0 Kč 

(xiv) 1. třída          2012      2013             0 Kč 

(xv) krajská soutěž starších žáků  2005-2006 2006-2007              0 Kč 

(xvi) krajská soutěž mladších žáků  2007-2008 2008-2009                0 Kč 

(xvii) okresní soutěž žáků   2005-2008 2006-2009                  0 Kč 

(xviii) dívky a ženy               5 000 Kč. 

 

3. Pro upřesnění stanovení věku Hráčů je rozhodující vždy ročník narození v období od 1. 1. do 31. 

12. příslušného roku. 

 

4. U Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 10. až 18. rok věku, se od 

odstupného stanoveného v odst. 2. tohoto článku odečte: 

 

a) částka odstupného za Hráče odpovídající výkonnostní kategorie v Sezóně předcházející Sezóně, 

v níž se Hráč poprvé u ČSLH zaregistroval za jakýkoliv Klub; případně 

b) alikvótní částka za dobu zahraničního transferu Hráče nebo za dobu, po kterou měl Hráč 

zrušenu registraci, v obou případech, bude-li takový stav trvat v příslušné Sezóně nejméně po 

celé období od 15. 9. roku do 30. 4. roku následujícího, přičemž alikvótní částkou se rozumí 

částka odpovídající nárůstu odstupného za Hráče za příslušnou Sezónu dle příslušné věkové 

kategorie a nejvyšší soutěže, jíž se Klub v dané Sezóně v této věkové kategorii účastnil. 

   

5. Bez ohledu na obsah ostatních ustanovení tohoto přestupního řádu činí odstupné za přestup Hráče, 

který odehrál 600 a více utkání v Extralize, 5 000 Kč. 

 
6. V případě dohody mezi Mateřským klubem a Novým klubem o výši odstupného se ustanovení 

odst. 1. až 5. tohoto článku nepoužijí.  

 

Článek 9a 

 

1. Výše odstupného v případě hostování Hráče dle písm. c) odst. 2. čl. 7 tohoto přestupního řádu je 

stanovena v odst. 2. tohoto článku. 

 

2. Odstupné činí v případě hostování Hráče mezi Kluby níže uvedených soutěží  
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a) o soutěž/e níže: 

 (i) z II. ligy do nižší soutěže                0 Kč 

 (ii) z nižší soutěže nežli II. liga do soutěže nižší              0 Kč; 

b) ve stejné výkonnostní kategorii: 

(i) z II. ligy do II. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná 

  Sezóna, dovršili či dovrší 24. rok věku, a mladších    10 000 Kč 

(ii) z II. ligy do II. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná 

  Sezóna, dovršili či dovrší 25. rok věku, a starších    25 000 Kč 

(iii) mezi nižšími soutěžemi nežli II. liga u Hráčů, kteří v roce, v němž 

  začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 24. rok věku, a mladších   2 000 Kč  

(iv) mezi nižšími soutěžemi nežli II. liga u Hráčů, kteří v roce, v němž 

  začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 25. rok věku, a starších      5 000 Kč; 

c) o soutěž/e výše: 

(i) z nižší soutěže do II. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala 

  příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 24. rok věku, a mladších  10 000 Kč 

(ii) z nižší soutěže do II. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala 

  příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 25. rok věku, a starších   25 000 Kč 

(iii) do nižší soutěže nežli II. liga u Hráčů, kteří v roce, v němž začala 

  příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 24. rok věku, a mladších    2 000 Kč 

(iv) do nižší soutěže nežli II. liga u Hráčů, kteří v roce, v němž začala 

  příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 25. rok věku, a starších     5 000 Kč; 

 v případě přestupu Hráče do Klubu, ve kterém v předcházející Sezóně (případně Sezónách 

 nepřetržitě) dle tohoto písmene hostoval, uskutečněného do 31. 8. Sezóny následující se 

 odstupné snižuje o odstupné (případně kumulované odstupné) zaplacené Klubem, do kterého 

 Hráč přestupuje, za hostování Hráče dle tohoto písmene. 

 

 

ČÁST VII.  

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ REGISTRAČNÍHO ODDĚLENÍ 

Článek 10 

1. Účastníci přestupního řízení se mohou proti rozhodnutí registračního oddělení ČSLH odvolat k 

výkonnému výboru ČSLH písemně doporučenou poštou do 15 dnů od oznámení rozhodnutí dle 

odst. 2. a 3. čl. 8 tohoto přestupního řádu.  

 

2. K odvolání je třeba přiložit doklad o zaplacení poplatku za odvolání ve výši: 

  

a) senioři                   5 000 Kč 

b) junioři   2 000 Kč 

c) dorost   1 000 Kč 

d) žáci      500 Kč 

e) dívky a ženy      500 Kč. 
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ČÁST VIII.  

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

Článek 11 

1. Tento přestupní řád se v celém rozsahu vztahuje též na Kluby účastnící se se souhlasem ČSLH 

zahraniční soutěže. Pro účely tohoto přestupního řádu se za soutěž příslušné věkové a výkonnostní 

kategorie považuje též odpovídající zahraniční soutěž, které se Klub účastní se souhlasem ČSLH. 

 

2. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování, prodloužení 

a předčasném ukončení hostování činí Mateřský klub a Nový klub prostřednictvím Registračního 

systému. Za Klub jsou v tomto směru oprávněny jednat všechny fyzické osoby, kterým byl na 

základě žádosti podané prostřednictvím Registračního systému zřízen unikátní uživatelský účet pro 

daný Klub. 

  

3. Mateřský klub je povinen při přestupu nebo hostování Hráče oznámit písemně Novému klubu 

všechny tresty zastavení činnosti Hráče, včetně podmíněných, které v době hlášeného přestupu 

nebo hostování ještě neskončily. Dále písemně předá evidenci osobních trestů Hráče do konce 

utkání. 

 

4. Veškeré změny registrace musí být provedeny výhradně podle tohoto přestupního řádu, případně 

dalších předpisů ČSLH. V odůvodněných případech je VV ČSLH oprávněn udělit konkrétnímu 

Hráči výjimku z omezení stanovených tímto přestupním řádem. 

 

5. Porušení ustanovení tohoto přestupního řádu je disciplinárním proviněním. 

 

6. Je-li Mateřský klub plátcem daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), navyšuje se odstupné 

dle čl. 9 a 9a tohoto přestupního řádu o DPH dle příslušných právních předpisů. 

 

7. Výklad tohoto přestupního řádu, jeho změny a doplňky provádí VV ČSLH.  

 

Článek 12 

Tento „Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy“ byl schválen konferencí ČSLH dne 23. 6. 2018 

s platností a účinností od 23. 6. 2018 a případně následně měněn a doplňován VV ČSLH. 

 

 

Příloha č. 1 

 

SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

které dnešního dne činí 

 

 

I. 

Strany 

 

 

 

Varianta 1 (klub není složen ze dvou subjektů) 
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název:  ……………………… 

se sídlem: …………………………………………………………………………… 

IČ:   ………………………… 

zastoupen:  ……………………………, funkcí ……………………………………………… 

na straně jedné (dále také jako „Klub“) 

 

 

Varianta 2 (klub je složen ze dvou subjektů) 

 

název:  ………………………  

se sídlem: …………………………………………………………………………… 

IČ:   ………………………… 

zastoupen:  ……………………………, funkcí ……………………………………………… 

(dále také jako „Spolek“) 

a 

název:  ………………………  

se sídlem: …………………………………………………………………………… 

IČ:   ………………………… 

zastoupena:  ……………………………, funkcí ……………………………………………… 

(dále také jako „Společnost“) 

na straně jedné (Spolek a Společnost dále také společně jako „Klub“) 

 

a 

 

 

Varianta 1 (hráč/ka starší 15 let) 

 

příjmení a jméno: …………………………… 

narozen/a:  …………………………… 

bytem: …………………………… 

na straně druhé (dále také jako „Hráč“) 

 

 

Varianta 2 (hráč/ka mladší 15 let) 

 

příjmení a jméno: …………………………… 

narozen/a:  …………………………… 

bytem: …………………………… 

zastoupen/a zákonným zástupcem (otec/matka) 

příjmení a jméno: …………………………… 

narozen/a:  …………………………… 

bytem: …………………………… 

na straně druhé (dále také jako „Hráč“) 
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II. 

Předmět souhlasného prohlášení 

 

Strany tímto souhlasně prohlašují, že mezi nimi bylo pro případ budoucího přestupu Hráče z Klubu 

přes nesouhlas Klubu dle písm. c) odst. 2. čl. 6 přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy (dále 

také jako „Přestupní řád“), jakož i pro případ budoucího přestupu Hráče z Klubu za podmínek 

uvedených ve větě druhé odst. 2. čl. 5 Přestupního řádu, ujednáno následující: 

□ (1) Přestup Hráče bude uskutečněn bez nároku Klubu na jakékoliv odstupné. 

□ (2) Přestup Hráče bude uskutečněn za sjednané odstupné ve výši … Kč. 

□ (3) Přestup Hráče bude uskutečněn za odstupné stanovené Přestupním řádem 

   ponížené o sjednanou částku ve výši … Kč. 

Křížkem označit jednu z výše uvedených možností a v případně možnosti (2) nebo možnosti (3) 

doplnit příslušnou částku. Jsou-li sjednány jiné než shora uvedené podmínky přestupu Hráče, 

označit možnost (4) a tyto podmínky přesně specifikovat níže.  

□ (4) Přestup Hráče bude uskutečněn za těchto podmínek: … 

 

 

 

III. 

Ustanovení závěrečná 

 

1. Bude-li Klub v době přestupu Hráče plátcem daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), 

navyšuje se odstupné o DPH dle příslušných právních předpisů. 

2. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto souhlasného prohlášení připojují strany své vlastnoruční 

podpisy. 

 

 

 

V … dne … V … dne … 

 

 
Varianta 1 (Klub není složen ze dvou subjektů) Varianta 1 (Hráč starší 15 let) 

 

 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Klub Hráč 
(úředně ověřený/é podpis/y) (úředně ověřený podpis) 
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Varianta 2 (Klub je složen ze dvou subjektů) Varianta 2 (Hráč mladší 15 let) 

 

 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Spolek Hráč 
(úředně ověřený/é podpis/y)   

 

 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Společnost zákonný zástupce Hráče 
(úředně ověřený/é podpis/y) (úředně ověřený podpis) 
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Příloha 12 

Český svaz ledního hokeje z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘESTUPNÍ ŘÁD 

pro kluby  

extraligy a I. ligy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno konferencí ČSLH dne 23. 6. 2018 
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ČÁST I.  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

  

Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a Hostování Hráčů, pokud je 

alespoň jedním z klubů účastnících se přestupu či Hostování Hráče Klub nebo Klub Zahraniční 

soutěže. 

 

ČÁST II.  

DEFINICE POJMŮ 

„Liga“ 

Rozumí se profesionální soutěže seniorů v České republice (dále také jako „ČR“) v ledním hokeji 

řízené výkonným výborem Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „VV ČSLH“), a to 

extraliga seniorů (dále také jako „Extraliga“ nebo „ELH“) a I. liga seniorů (dále také jako „I. liga“). 

 

„Zahraniční soutěž“ 

Rozumí se profesionální zahraniční soutěž seniorů v ledním hokeji, které se účastní Klub Zahraniční 

soutěže se souhlasem Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“). 

 

„Klub“ 

Rozumí se právní subjekt, který se považuje za klub ve smyslu čl. 204 Soutěžního a disciplinárního 

řádu ČSLH (dále také jako „klub“) a který se účastní Ligy. 

 

„Klub Zahraniční soutěže“ 

Rozumí se klub, který se se souhlasem ČSLH účastní Zahraniční soutěže. 

 

„Sezóna“ 

Rozumí se časový úsek od 1. 5. do 30. 4. roku následujícího. 

 

„Odehraná sezóna” 
Rozumí se nejméně 30% účasti Hráče v Mistrovských utkáních dle oficiální statistiky Ligy. 

 

„Utkání” 
Rozumí se veškerá utkání v ledním hokeji dle platných pravidel ledního hokeje (dále také jako 

„Pravidla ledního hokeje“) a předpisů a řádů ČSLH v platném znění.  

 

„Mistrovská utkání” 
Rozumí se všechna Utkání zahrnutá v rozpisu/herním řádu Ligy. 

 

„Hráčská smlouva” 
Rozumí se typizovaný vztah odsouhlasený a registrovaný řídícím orgánem Ligy (dále také jako 

„Řídící orgán soutěže“) a zpracovaný v souladu s platnými předpisy a zákony České republiky (dále 

také jako „ČR“) Hráč a Klub mohou tento vztah uzavírat po dovršení 16. roku věku Hráče, přičemž 

smluvní strany respektují, že pro kvalifikaci profesionální smlouvy není rozhodující právní vztah mezi 

Klubem a Hráčem. Nebude-li Hráčská smlouva včetně příloh, případně následných dodatků, alespoň 

jednou ze smluvních stran předložena Řídícímu orgánu soutěže k registraci v době jejího trvání, 

nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Hráčské smlouvy, resp. dodatku Hráčské smlouvy, bude 

na takovouto Hráčskou smlouvu, resp. takovýto dodatek Hráčské smlouvy, ze strany ČSLH a jeho 
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orgánů nahlíženo tak, jako by smluvní strany od takovéto Hráčské smlouvy, resp. od takovéhoto 

dodatku Hráčské smlouvy, odstoupily.  

 

„Hráč“ 

Rozumí se hráč ledního hokeje (dále také jako „hráč“) registrovaný v klubu, který (i) v roce, v němž 

začala příslušná Sezóna, dovršil či dovrší 19. rok věku, a starší, nebo (ii) mladší hráč, který má nebo 

měl s Klubem uzavřenou Hráčskou smlouvu a tato Hráčská smlouva je registrována Ředitelem Ligy. 

 

„Volný Hráč s odstupným” 
Hráč, za kterého je nový Klub po skončení jeho Hráčské smlouvy povinen zaplatit odstupné. 

 

„Cizinec” 
Rozumí se cizí státní příslušník, pokud nepůsobil ve třech po sobě jdoucích Sezónách v soutěžích 

ČSLH. 

 

„Smlouva o postoupení Hráčské smlouvy” (Příloha č. 2) 

Typizovaný smluvní vztah mezi kluby mající všechny právní náležitosti a upravující podmínky pro 

působení Hráče pod platnou Hráčskou smlouvou v jiném klubu. 

 

„Prohlášení o postoupení Hráčské smlouvy” 

Typizovaný formulář potvrzený oběma kluby, na základě kterého se realizuje Přestup nebo Hostování 

Hráče v případech, kdy je Hráč v Klubu vázán Hráčskou smlouvou (dále také jako „Prohlášení“). 

 

„Ohlášení přestupu a Ohlášení hostování” 
Ohlášení přestupu - typizovaný formulář, na základě kterého se realizuje přestup Hráče v případech, 

kdy Hráč není v Klubu vázán Hráčskou smlouvou (dále také jako „Ohlášení přestupu“).  

Ohlášení hostování - typizovaný formulář, na základě kterého se realizuje Hostování Hráče v 

případech, kdy Hráč není v Klubu vázán Hráčskou smlouvou (dále také jako „Ohlášení hostování“). 

 

„Hostování” 

Rozumí se postoupení práv na Hráče (veškerých nebo s omezením) do jiného klubu na časově 

omezené období. 

 

„Ředitel Ligy” 
Rozumí se jmenovaný profesionální pracovník pro Extraligu, tj. ředitel Extraligy (dále také jako 

„Ředitel Extraligy“ nebo „Ředitel ELH“), a pro I. ligu, tj. ředitel I. ligy (dále také jako „Ředitel I. 

ligy“). 

 

„Smírčí komise” 

Nezávislý tříčlenný orgán, který dle stanovených zásad řeší s konečnou platností přestupy a Hostování 

Hráčů dle „Zásad pro stanovení výše odstupného.” Kromě toho s konečnou platností posuzuje a řeší 

spory mezi Klubem a Hráčem týkající se dodržování Hráčské smlouvy včetně jejího předčasného 

ukončení a mezi kluby týkající se podmínek dohodnutých ve „Smlouvě o postoupení Hráčské 

smlouvy.“  

 

„Doručení” 

Rozumí se předání originálu dokumentů osobně proti potvrzené kopii, registrovanou poštou nebo 

faxem se zpětným potvrzením příjemcem, nestanoví-li tento přestupní řád jinak.  
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ČÁST III.  

EVIDENCE HRÁČŮ 

Systém evidence Hráčů 

Článek 1 

Hráči, kteří nastupují v utkáních Ligy, musí být evidováni registračním oddělením ČSLH dle 

následujících ustanovení. 

 

Článek 2 

Evidencí se rozumí způsob sledování oprávněnosti startu Hráče za Klub. 

 

Článek 3 

K dokladování totožnosti Hráče se vystavuje spolu se základní evidencí hráčský průkaz, pro jehož 

vystavení platí obdobně ustanovení čl. 2 registračního řádu ČSLH. 

 

 Článek 4 

Hráčský průkaz je vlastnictvím ČSLH. 

 

Článek 5 

V hráčském průkazu je vedle fotografie Hráče uvedeno jeho jméno, příjmení, identifikační číslo. Za 

hráčské průkazy jsou považovány i platné registrační průkazy, přičemž na klubovou příslušnost na 

nich uvedenou, se nebere zřetel. 

 

Článek 6 

Za správnost a platnost údajů uvedených v evidenci zodpovídá Klub.             

 

Článek 7 

Pohyb Hráče mezi kluby je evidován na základě „Prohlášení o postoupení Hráčské smlouvy“ nebo 

„Ohlášení přestupu“ nebo „Ohlášení hostování“ podaného registračnímu oddělení ČSLH 

prostřednictvím registračního systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky 

www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registrační systém“), a to způsobem uvedeným v čl. 9 

tohoto přestupního řádu.  

            
Článek 8 

Hráč je oprávněn nastoupit k utkání po schválení „Prohlášení“ nebo „Ohlášení přestupu“ nebo 

„Ohlášení hostování“ registračním oddělením ČSLH zobrazeném v Registračním systému. 

 

Článek 9 

1. Formulář „Prohlášení o postoupení Hráčské smlouvy“ (dále také jako „Formulář prohlášení“) 

vyplní klub, do kterého má Hráč přestoupit nebo ve kterém má Hráč hostovat (dále také jako 

„Nový klub“), elektronicky prostřednictvím Registračního systému a řádně vyplněný Formulář 

prohlášení uloží do Registračního systému, čímž je tento prostřednictvím Registračního systému 

automaticky doručen klubu, ze kterého má hráč odejít (dále také jako „Stávající klub“). 
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2. Formulář „Ohlášení přestupu“ nebo „Ohlášení hostování“ (dále také jako „Formulář ohlášení“) 

vyplní Nový klub elektronicky prostřednictvím Registračního systému a řádně vyplněný Formulář 

ohlášení uloží včetně vytištěného vyplněného Formuláře ohlášení opatřeného podpisem Hráče ve 

formátu .pdf do Registračního systému, čímž je tento prostřednictvím Registračního systému 

automaticky doručen Stávajícímu klubu, nejedná-li se o přestup dle čl. 29 tohoto přestupního řádu 

či Hostování dle odst. 3. nebo 4. čl. 27 tohoto přestupního řádu. 

 

3. „Prohlášení o postoupení Hráčské smlouvy“ nebo „Ohlášení přestupu“ nebo „Ohlášení hostování“ 

se považuje za podané registračnímu oddělení ČSLH okamžikem, kdy Stávající klub 

prostřednictvím Registračního systému vyjádří s řádně vyplněným Formulářem prohlášení, resp. 

Formulářem ohlášení souhlas. V případě přestupu dle čl. 29 tohoto přestupního řádu či Hostování 

dle odst. 3. nebo 4. čl. 27 tohoto přestupního řádu se „Ohlášení přestupu“, resp. „Ohlášení 

hostování“ považuje za podané registračnímu oddělení ČSLH již okamžikem, kdy Nový klub uloží 

do Registračního systému řádně vyplněný Formulář ohlášení včetně vytištěného vyplněného 

Formuláře ohlášení opatřeného podpisem Hráče ve formátu .pdf a dokladu o zaplacení odstupného 

Stávajícímu klubu dle příslušných ustanovení tohoto přestupního řádu v elektronické podobě.  

 

Článek 10  

Požádá-li o zaevidování hráč přicházející ze zahraničí, je Klub, za který má být Hráč evidován, 

povinen doručit registračnímu oddělení ČSLH prostřednictvím Registračního systému platnou 

transferkartu, vyplněnou a potvrzenou dle předpisů Mezinárodní hokejové federace (dále také jako 

„IIHF“), pokud to předpisy IIHF vyžadují.  

 

Článek 11  

Kontrolu oprávněnosti startu Hráče za Klub v Mistrovských utkáních provádí Ředitel Ligy na základě 

údajů z Registračního systému.  

      

 

Evidenční poplatky 

Článek 12 

Evidenční poplatky stanovuje ceník služeb registračního oddělení ČSLH. 

 

 

Závěrečná ustanovení    

Článek 13 

Spory o evidenci Hráčů řeší Řídící orgán soutěže, případně Smírčí komise ČSLH. 

 

Článek 14 

Výklad ustanovení, změny a doplňky provádí VV ČSLH. 

 

 

 

ČÁST IV.  

SMLUVNÍ VZTAHY 

Článek 15 
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Smluvní vztahy uzavírají smluvní strany za účelem změn v působení Hráčů v klubech. Do těchto 

vztahů vstupují mezi sebou navzájem kluby, disponující vlastnictvím práv na Hráče nebo s Hráčem 

samotným. 

 

Článek 16 

Smluvní vztahy se uzavírají formou obchodní smlouvy, jejíž základní vzor byl schválen Řídícím 

orgánem soutěže a je v souladu s platnými předpisy a zákony ČR (Příloha č. 2). 
 

Článek 17 

Smluvní strany jsou povinny při uzavření Smlouvy o postoupení Hráčské smlouvy podat registračnímu 

oddělení ČSLH prostřednictvím Registračního systému způsobem uvedeným v čl. 9 tohoto 

přestupního řádu Prohlášení, které je nedílnou součástí smlouvy, jako podklad pro povolení startu 

Hráče za Nový klub.        

  

Článek 18 

Po dobu trvání smluvního vztahu má Klub, vlastnící práva na Hráče právo tato využívat v plném 

rozsahu, případně je dále postupovat v rámci soutěží ČSLH jiným klubům, jestliže smlouva a/nebo 

tento přestupní řád nestanoví jinak (srov. např. čl. 40 tohoto přestupního řádu).  

 

Článek 19 

V případech, kdy nedojde k dohodě mezi kluby o odstupném za Hráče, který není vázán Hráčskou 

smlouvou, ale je registrován v klubu, může klub požádat o rozhodnutí sporu Smírčí komisi. 

 

Článek 20 

Ředitel Ligy sdělí na základě požadavku statutárního zástupce Klubu, kterým Hráčům ostatních Klubů 

končí smlouva mezi 31. 3. až 31. 8. příslušného roku. 

 

Článek 21 

Smluvní vztah uzavřený mezi Klubem a Hráčem formou předepsanou Řídícím orgánem soutěže může 

být na základě dohody mezi Klubem a Hráčem přerušen po dobu působení Hráče v zahraničních 

soutěžích. 

 

ČÁST V.  

POSTOUPENÍ PRÁV NA HRÁČE 

Článek 22 

Postoupení práv na Hráče mezi smluvními stranami se realizuje samostatnou smlouvou a dle jejího 

rozsahu se klasifikuje jako: 

    

a) přestup, 

b) Hostování. 

Článek 23 

Smluvní vztahy je možno uzavírat v době od 1. 5. roku do 31. 1. roku následujícího. Nejsou-li smluvní 

vztahy dle tohoto přestupního řádu do 10. 2. Sezóny realizovány na registračním oddělení ČSLH, 

pozbývají platnosti. 
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Článek 24 

Přestup Hráče se uskuteční: 

 

a) po vzájemné dohodě smluvních stran, 

b) po rozhodnutí Smírčí komise v případech, které jí přísluší k řešení. 

 

Článek 25 

Hostování se uskuteční pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, nejdéle však po dobu trvání platné 

Hráčské smlouvy; tímto ustanovením není nijak dotčen čl. 27 tohoto přestupního řádu. 

 

Článek 26 

1. Hostování mezi soutěžemi (dále také jako „Střídavý start“) se uskuteční po vzájemné dohodě 

smluvních stran, nejdéle však do 30. 4. příslušné Sezóny, a to pouze (i) z Extraligy do I. ligy, nebo 

(ii) z Extraligy do II. ligy, nebo (iii) z I. ligy do Extraligy, nebo (iv) z I. ligy do II. ligy, nebo (v) 

z I. ligy do nejvyšší krajské soutěže seniorů, nebo (vi) z II. ligy do Extraligy, nebo (vii) z II. ligy do 

I. ligy, anebo (viii) z nejvyšší krajské soutěže seniorů do I. ligy, přičemž 

 

a) Střídavý start není možné povolit Hráčům uvedeným na soupisce Hráčů registrované Ředitelem 

Ligy (15+1), pokud není rozpisem/herním řádem soutěže stanoveno jinak, 

 

b) Střídavý start není možné povolit rovněž u každého Hráče, který odehrál 26 utkání ve vyšší 

soutěži či soutěžích v příslušné Sezóně, 

 

c) Střídavý start je omezen počtem 26 utkání odehraných ve vyšší soutěži v příslušné Sezóně; po 

odehrání tohoto počtu utkání ve vyšší soutěži může Hráč pokračovat v příslušné Sezóně pouze 

v jednom klubu a v jedné soutěži, 

 

d) po 15.2. Sezóny nesmí Hráč, který měl v dané Sezóně povolený Střídavý start, který neskončil 

před 1.2. Sezóny, nastoupit k utkání v nižších soutěžích než ELH, pokud do 15.2. Sezóny 

včetně odehrál více než 26 utkání v ELH (do tohoto počtu utkání se započítávají též utkání 

odehraná ve výkonnostně odpovídající Zahraniční soutěži za Klub Zahraniční soutěže) anebo 

pokud po 15.2. Sezóny odehrál alespoň jedno utkání v ELH či ve výkonnostně odpovídající 

Zahraniční soutěži za Klub Zahraniční soutěže. Omezení obsažené v předchozí větě se 

nevztahuje na Hráče věkové kategorie juniorů a mladší.  

      

2. Omezení dle písm. a) až c) odst. 1. tohoto článku se nevztahují na Hráče, kteří v roce, v němž 

začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 22. rok věku, a mladší. 
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ČÁST VI. 

OHLÁŠENÍ PŘESTUPU A OHLÁŠENÍ HOSTOVÁNÍ 

Článek 27 

1. Formulář „Ohlášení hostování“ se uplatňuje v případech, kdy Hráč není v Klubu vázán Hráčskou 

smlouvou.  

 

2. Hostování se v případech uvedených v odst. 1. tohoto článku uskuteční pouze po vzájemné dohodě 

obou klubů, není-li dále uvedeno jinak, a to na dobu, jež musí být uvedena na formuláři „Ohlášení 

hostování“.  

 

3. Souhlasu mateřského klubu k Hostování Hráče není v případech uvedených v odst. 1. tohoto 

článku zapotřebí do soutěže věkové kategorie, ve které se mateřský klub soutěže neúčastní, s tím, 

že formulář „Ohlášení hostování“ lze podat k provedení evidenční změny nejdříve 1. 7. Sezóny a 

pro její posouzení je rozhodující stav v době jejího podání. 

 

4. Souhlasu mateřského klubu k Hostování Hráče není v případech uvedených v odst. 1. tohoto 

článku rovněž zapotřebí při splnění následujících podmínek: 

 

a) klub, ve kterém má Hráč hostovat, doloží registračnímu oddělení ČSLH prostřednictvím 

Registračního systému v elektronické podobě doklad o tom, že klubu, ze kterého má Hráč 

odejít, zaplatil odstupné za Hostování Hráče, je-li tímto přestupním řádem vyžadováno, a to ve 

výši stanovené dle odst. 5. až 7. tohoto článku; pokud je klub, ze kterého má Hráč odejít, 

plátcem daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), navyšuje se odstupné o DPH dle 

příslušných právních předpisů, 

b) formulář „Ohlášení hostování“ byl podán k provedení evidenční změny po 15. 5. příslušné 

Sezóny, 

c) jedná se o Hostování do konce příslušné Sezóny, 

d) v případě Hostování do Klubu vyšší soutěže, (i) jedná-li se o Hostování z Klubu I. ligy do 

Klubu Extraligy nebo z klubu II. ligy do Klubu I. ligy a (ii) jedná-li se o Hráče, který v roce, 

v němž začala příslušná Sezóna, dovršil či dovrší 24. rok věku, a mladšího, 

e) v případě Hostování mezi Kluby Extraligy, (i) jedná-li se o Hostování Hráče, který v roce, 

v němž začala příslušná Sezóna, dovršil či dovrší 32. rok věku, a mladšího, (ii) nejedná-li se o 

Hostování Hráče, který v Klubu Extraligy, ve kterém má hostovat, hostoval v předcházející 

Sezóně na základě tohoto odstavce, a (iii) nejedná-li se o Hostování Hráče, který již v příslušné 

Sezóně hostoval na základě tohoto odstavce. 

 

5. Odstupné v případě Hostování Hráče dle odst. 4. tohoto článku činí 

a) Hostování o soutěž/e níže: 

 (i) z Extraligy do I. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná 

  Sezóna, dovršili či dovrší 24. rok věku, a mladších    40 000 Kč 

(ii) z Extraligy do I. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná 

  Sezóna, dovršili či dovrší 25. rok věku, a starších    60 000 Kč 

 (iii) z Extraligy do II. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná 

  Sezóna, dovršili či dovrší 24. rok věku, a mladších a u Hráčů, kteří v 

  roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 34. rok věku, 

  a starších         10 000 Kč 
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(iv) z Extraligy do II. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná 

  Sezóna, dovršili či dovrší 25. až 33. rok věku    25 000 Kč 

 (v) z Extraligy do nižších soutěží nežli II. liga              0 Kč 

 (vi) z I. ligy do II. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná 

  Sezóna, dovršili či dovrší 24. rok věku, a mladších a u Hráčů, kteří v 

  roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 34. rok věku, 

  a starších         10 000 Kč 

(vii) z I. ligy do II. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná 

  Sezóna, dovršili či dovrší 25. až 33. rok věku    25 000 Kč 

 (viii) z I. ligy do nižších soutěží nežli II. liga              0 Kč; 

c) Hostování ve stejné výkonnostní kategorii: 

(i) z Extraligy do Extraligy                300 000 Kč 

(ii) z I. ligy do I. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná 

  Sezóna, dovršili či dovrší 24. rok věku, a mladších    40 000 Kč 

(iii) z I. ligy do I. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná 

  Sezóna, dovršili či dovrší 25. rok věku, a starších    60 000 Kč; 

d) Hostování o soutěž výše: 

(i) z I. ligy do Extraligy                 100 000 Kč 

(ii) z II. ligy do I. ligy        40 000 Kč. 

 

6. Odstupné stanovené pod bodem (ii) písm. a) odst. 5. tohoto článku se navyšuje o koeficienty dle 

písm. a) až d) odst. 2. čl. II. Přílohy č. 1 „Zásady pro stanovení výše odstupného“ tohoto 

přestupního řádu dosažené Hráčem v Extralize. 

 

7. Odstupné stanovené pod bodem (iii) písm. b) odst. 5. tohoto článku se navyšuje o koeficienty dle 

písm. a) a b) odst. 2. čl. II. Přílohy č. 1 „Zásady pro stanovení výše odstupného“ tohoto 

přestupního řádu.  

 

8. Hráč nesmí v klubu, ve kterém má hostovat na základě odst. 4. tohoto článku, působit před 

schválením „Ohlášení hostování“ registračním oddělením ČSLH zobrazeným v Registračním 

systému. 

 

9. Hráč hostující na základě odst. 4. tohoto článku nesmí bez souhlasu klubu, ze kterého na Hostování 

odešel, působit v jakémkoliv jiném klubu nežli v klubu, ve kterém hostuje. 

 

10. V případě přestupu Hráče do Klubu, ve kterém v předcházející Sezóně (případně Sezónách 

nepřetržitě) hostoval na základě odst. 4. tohoto článku, jednalo-li se o Hostování z Klubu Extraligy 

do Klubu I. ligy, nebo o Hostování mezi Kluby téže Ligy, nebo o Hostování do Klubu vyšší 

soutěže, uskutečněného dle čl. 29 tohoto přestupního řádu do 31. 8. Sezóny následující se odstupné 

dle Přílohy č. 1 „Zásady pro stanovení výše odstupného“ tohoto přestupního řádu snižuje o 

odstupné (případně kumulované odstupné) zaplacené Klubem, do kterého Hráč přestupuje, za 

takové Hostování Hráče, uvedené v odst. 5. až 7. tohoto článku.  

 

Článek 28 

Formulář „Ohlášení přestupu“ se uplatňuje v případech, kdy Hráč není v Klubu vázán Hráčskou 

smlouvou. 

 

Článek 29 
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Nedojde-li mezi klubem, kde je Hráč registrován, a klubem, kam chce Hráč přestoupit k dohodě o 

finančních podmínkách přestupu, bude spor na podnět zájemce o Hráče projednán u Smírčí komise a 

přestup probíhá dle následujících ustanovení: 

 

a) dnem podpisu smlouvy mezi Hráčem a kupujícím klubem vzniká novému klubu povinnost 

dohodnout s prodávajícím klubem platební kalendář odstupného; v případě, že se kluby na 

tomto nedohodnou, musí nový klub uhradit částku určenou Smírčí komisí do 30 dnů po podpisu 

smlouvy mezi Hráčem a novým klubem; Hráč nesmí před podpisem smlouvy v novém klubu 

působit; Hráč nesmí před uhrazením částky stanovené Smírčí komisí v novém klubu působit, 

 

b) v případě, že smlouva mezi kluby bude obsahovat jakoukoliv dohodu, např. platební kalendář 

apod., o převodu práv na dobu neurčitou či určitou, je celý přestup uzavřen a registrační 

oddělení ČSLH jej schválí, 

 

c) kupující klub po podepsání smlouvy s Hráčem přebírá veškeré nároky vůči mateřskému klubu a 

Hráči plynoucí ze smlouvy, a to i v případě zranění, úmrtí apod., 

 

d) Hráč může podepsat novou Hráčskou smlouvu jen v době, kdy není pod smlouvou u klubu, pro 

který vykonával svoji hokejovou činnost, 

 

e) Hráč a kluby musí plně respektovat všechny podepsané smlouvy a dohody. 

 

 

ČÁST VII.  

SMÍRČÍ KOMISE 

Článek 30 

1. Smírčí komise (dále také jako „SK“) je nezávislý tříčlenný orgán složený ze zástupců ČSLH a 

advokátní kanceláře. Tyto subjekty delegují své zástupce do SK. Smírčí komise zasedá podle 

potřeby, nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na projednání, včetně potřebných podkladů a 

dokladu o uhrazení poplatku. K jednání SK mohou být, dle jejího uvážení, přizváni zástupci 

zainteresovaných stran. Zástupci zainteresovaných stran jsou povinni předložit veškerou 

dokumentaci k projednávanému návrhu. SK svá rozhodnutí vydává písemně. Jednání SK svolává 

její předseda, který vyrozumí ostatní účastníky řízení. 

 

2. Smírčí komise zejména: 

 

a) dle „Zásad pro stanovení výše odstupného“ stanovuje výši odstupného za Hráče, kterému 

vypršela smlouva, kde nedošlo k dohodě klubů, 

 

b) řeší spory týkající se platnosti Hráčských smluv, jejich dodržování a plnění, 

 

c) řeší spory mezi kluby, kdy nebyla dodržena dohoda o podmínkách přestupu či Hostování 

Hráče. 

   

3. Rozhodnutí SK je konečné a v ČSLH proti němu není odvolání. 

 

Článek 31 

1. V případě nerespektování rozhodnutí SK vyvodí Řídící orgán soutěže či jeho disciplinární komise 

nebo činovník vůči klubu nebo jednotlivci sankce.  
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2. V případě, kdy rozhodnutí SK nerespektuje jednotlivec, se může jednat o finanční pokutu, 

zastavení činnosti.  

 

3. V případě, že rozhodnutí SK nebude respektovat klub, může se jednat o pokutu, zastavení činnosti 

Hráče, za kterého klub dluží druhému klubu, zastavení možnosti dalších přestupů a Hostování, 

stržení dlužné částky ze společných aktivit klubů, zastavení činnosti klubu, vyloučení Klubu 

z Ligy, případně vyloučení z ČSLH. Návrh na vyloučení předkládá SK. 

 

Článek 32 

1. Poplatek za návrh na smírčí řízení činí 5 000 Kč. 

 

2. Bude-li návrhu na smírčí řízení SK v plném rozsahu vyhověno, uloží SK ve svém rozhodnutí 

účastníku řízení, proti němuž návrh na smírčí řízení směřoval, povinnost nahradit zaplacený 

poplatek za návrh na smírčí řízení účastníku řízení, který návrh na smírčí řízení podal. 

 

Článek 33 

Přestup nebo Hostování hráčů v zahraničí se řídí příslušnými ustanoveními řádů IIHF. Souhlas 

k potvrzení transferkarty na předepsaném formuláři předloží registračnímu oddělení ČSLH vlastník 

práv na Hráče po dobu trvání transferu v zahraničí. O době trvání zahraničního transferu provede 

registrační oddělení ČSLH záznam o Hráči v Registračním systému.  

 

 

ČÁST VIII.  

ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Zvláštní ustanovení 
 

Článek 34 

Klubu nemůže být zaregistrována jakákoliv nová Hráčská smlouva s novým Hráčem nebo jakýkoliv 

další přestup nebo Hostování, pokud jiným klubům prokazatelně dluží za předchozí uskutečněné 

přestupy či Hostování. Klub nesmí postoupit práva na Hráče, za jehož přestup či Hostování jinému 

klubu dluží. 

 

Závěrečná ustanovení 

Článek 35 

1. Tento přestupní řád se v celém rozsahu vztahuje též na Kluby Zahraniční soutěže, není-li v tomto 

přestupním řádu stanoveno jinak. Pro účely tohoto přestupního řádu, s výjimkou ustanovení písm. 

a) až d) odst. 2. čl. II. Přílohy č. 1 „Zásady pro stanovení výše odstupného“, se za Ligu považuje i 

výkonnostně odpovídající (nejvyšší, druhá nejvyšší atd.) Zahraniční soutěž.  

 

2. Hráč, který působil v Klubu Zahraniční soutěže, se může zpět do soutěží ČSLH vrátit pouze do 

klubu, ze kterého do Klubu Zahraniční soutěže odešel, případně se souhlasem tohoto klubu do 

jiného klubu. Přestup Hráče uvedený v předchozí větě není, nedohodnou-li se dotčené kluby 

v konkrétním případě jinak, vázán na zaplacení jakéhokoliv odstupného.  

 

3. V případě, že klub, ze kterého Hráč dle odst. 2. tohoto článku do Klubu Zahraniční soutěže odešel, 

v mezidobí zanikl bez právního nástupnictví, může se Hráč zaregistrovat v kterémkoliv klubu. 



  

         131 

 

4. Omezení vyplývající z věty první odst. 2. tohoto článku se nevztahují na Střídavý start z Klubu 

Zahraniční soutěže. 

 

Článek 36 

1. Hráči bez ohledu na jejich věk (tedy i mládežnických kategorií), kterým skončila profesionální 

Hráčská smlouva nebo ji ještě, či už z věkových či jiných důvodů neměli a odešli po 1. 7. 1998 do 

zahraničí, a to bez ohledu na to, zda na limitovaný či nelimitovaný transfer, se mohou zpět do 

soutěží ČSLH vrátit pouze do klubu, ze kterého do zahraničí odešli, případně se souhlasem tohoto 

klubu do jiného klubu. 

 

2. V případě, že mateřský klub Hráče v době jeho zahraničního působení zanikl bez právního 

nástupnictví, může se Hráč zaregistrovat v kterémkoliv klubu. 

 

Článek 37 

1. Hráči uvedení v čl. 36 tohoto přestupního řádu, kteří se chtějí účastnit Zahraniční soutěže za Klub 

Zahraniční soutěže, mohou do Klubu Zahraniční soutěže přestoupit nebo v Klubu Zahraniční 

soutěže hostovat jedině z klubu, ze kterého do zahraničí odešli, případně se souhlasem tohoto 

klubu i přímo z klubu zahraničního.  

 

2. V případě, že klub, ze kterého Hráč uvedený v čl. 36 tohoto přestupního řádu do zahraničí odešel, 

v době zahraničního působení Hráče zanikl bez právního nástupnictví, může se Hráč zaregistrovat 

v kterémkoliv Klubu Zahraniční soutěže. 

 

Článek 38 

Tento přestupní řád je platný pro všechny Kluby a Kluby Zahraniční soutěže. Navazuje na právní 

ustanovení Hráčské smlouvy, Smlouvy o postoupení Hráčské smlouvy, Prohlášení, Ohlášení přestupu 

a Ohlášení hostování. 

 

Článek 39 

Tento „Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy“ byl schválen konferencí ČSLH dne 23. 6. 2018 

s platností a účinností od 23. 6. 2018 a případně následně měněn či doplňován VV ČSLH. Jeho 

nedílnou součástí jsou Přílohy č. 1 a 2 tohoto přestupního řádu.  

 

Článek 40 

V případě realizace přestupu, Hostování nebo Střídavého startu dle tohoto přestupního řádu je 

jakákoliv další změna klubové příslušnosti Hráče možná nejdříve za 30 dní včetně. Jako první den se 

počítá den potvrzení přestupu, Hostování nebo Střídavého startu a 30. den je poslední den povoleného 

přestupu, Hostování nebo Střídavého startu. 

 

Článek 41 

Hostování nebo Střídavý start nelze povolit, pokud by měly skončit v době od 1. 2. do 29. 4. Sezóny. 



 

ZÁSADY PRO STANOVENÍ VÝŠE ODSTUPNÉHO 
 

I. 

Základní ustanovení 

1.  Smírčí komise postupuje v rámci ustanovení těchto zásad a dle svého uvážení, na základě 

odborných znalostí a zkušeností z oblasti hokejového trhu. 

 

2.  Smírčí komise se dle těchto zásad zabývá pouze případy, které jí vymezuje Přestupní řád pro kluby 

extraligy a I. ligy.  

 

II. 

Odstupné za Hráče při přestupu 

1. Základní hodnota Hráče: 

 do 19 let  500 000 Kč 

  20 let  802 000 Kč 

  21 861 000 Kč 

  22 937 650 Kč 

  23-27 1 016 400 Kč 

  28 937 650 Kč 

  29 861 000 Kč 

  30 842 700 Kč 

  31-33 721 350 Kč 

  34 a více 314 000 Kč 

 

Základní hodnota Hráče může být na základě rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže upravena vždy 

před začátkem přestupního termínu pro novou Sezónu o inflační koeficient vyhlášený Českým 

statistickým úřadem k 1.1. příslušného roku, kdy Sezóna zahajuje. 

 

2. Koeficienty pro úpravu základní hodnoty Hráče: 

a) počet odehraných Sezón v Lize, 

b) počet startů v Lize, 

c) umístění v bodování Hráčů družstva Extraligy v předchozí Sezóně (góly, asistence, +/- 

body), 

d) umístění v bodování Hráčů Extraligy v předchozí Sezóně (góly, asistence, +/- body), 

e) počet reprezentačních startů za seniorskou reprezentaci celkem, 

f) NHL draft a juniorská reprezentace (obojí pouze u Hráčů do 22 let), zahraniční angažmá 

v předchozí Sezóně v nejvyšší soutěži účastníka mistrovství světa seniorů skupiny A, 

g) zdravotní stav (chronická a dlouhodobá zranění). 

  

 Není-li dále stanoveno jinak, koeficienty se vyjadřují v rozmezí 0 až 20 %. Koeficienty 2a) - 

2f)  základní hodnotu Hráče navyšují, koeficient 2g) ji snižuje.   

 

 Koeficienty se nevztahují na Hráče nad 34 let. 

 

 Koeficienty 2a) - 2e) se stanovují na základě údajů dle oficiálních statistik vydaných nebo        

 uznaných ČSLH. Koeficienty 2b) - 2d) se vztahují pouze na Hráče Extraligy. Koeficienty 2f)  

 a 2g) posuzuje SK dle předložených materiálů. 

  

Základní hodnota Hráče může být navýšena maximálně o 140 %. 



  

    

3. Stanovení hodnoty koeficientů:   

 

ad a)  počet Odehraných Sezón v Lize:  Koeficient (%) 

0       0 

1       4 

2       8 

3     10 

4     15 

5 a více    20 

 

           ad b)  počet startů v Lize:    Koeficient (%) 

      0       0 

méně než   20         4 

méně než   40       8 

méně než   70     10 

méně než 100     15 

          100 a více       20 

 

           ad c)  umístění v bodování Hráčů družstva Extraligy v uplynulé Sezóně: 

                          Koeficient (%) 

Brankář  č. 1    20 

č. 2    10 

č. 3      5 

        Pořadí se stanoví dle počtu odchytaných minut v Sezóně. 
           

     Koeficient (%) 

Obránce     1.-2. místo    20 

    3.-4. místo    15 

    5.-6. místo    10 

             7. místo a níže     5 
 

       Koeficient (%) 

        Útočník     1.-4. místo    20 

          5.-8. místo    15 

      9.-12. místo    10 

            l3. místo a níže     5 

 

     ad d)  umístění v bodování v Extralize: 

                               Koeficient (%) 

Brankář     1.-3. místo    30 

       4.-6. místo     25 

  7.-10. místo    20 

           11. místo a níže     2 
 

                                Koeficient (%) 

Obránce     1.-5. místo    30 

        6.-10. místo    25 

11.-15. místo     16 

16.-20. místo    14 

21.-30. místo    12 

31.-40. místo      8 

41.-50. místo      4 



  

    

                     Koeficient (%) 

Útočník     1.-9. místo    30 

10.-19. místo    25 

20.-29. místo    14 

30.-39. místo    10 

40.-49. místo      8 

50.-75. místo      4 

 

          ad e)  počet reprezentačních startů Hráče v seniorských výběrech „A“: 

           Koeficient (%) 

       1      1 

       2      2 

          3      3 

       4      4 

       5      5 

       6      6 

       7      7 

       8      8 

       9      9 

10    10 

11    11 

12    12 

13    13 

14    14 

15    15 

15 a více   20 

Start Hráče za „B“ tým má v počtu startů hodnotu 50 % startů v „A“ týmu. 

 

          ad f), g) SK přidělí dle průkaznosti předložených materiálů a na základě znalosti 

    hokejového trhu.    

 

4. Odstupné za přestup Hráče staršího 16 let: 

 

a)  u Hráče Extraligy - platné tabulkové hodnoty vydané VV ČSLH, 

b)  u Hráče I. ligy - tabulková hodnota ve výši ........................ 75 %, 

c)  u Hráče II. ligy - základní tabulková hodnota ve výši ........ 50 %, 

d)  u Hráče krajských soutěží - zákl. tab. hodnota ve výši ....... 20 %, 

e)  u Hráče okresních soutěží - zákl. tab. hodnota ve výši .......   5 %. 

 

5.  U Hráčů, kteří na posledním mistrovství světa seniorů skupiny A odehráli 5 a více utkání  

(u brankářů 3 a více) se celkově vypočítaná hodnota odstupného za Hráče zvyšuje o 10 %. 

 

6.  Bez ohledu na obsah ostatních ustanovení tohoto přestupního řádu činí odstupné za přestup Hráče, 

který odehrál 600 a více utkání v Extralize, 5 000 Kč.  

 

7.  Pokud je klub, ze kterého má Hráč přestoupit, plátcem DPH, navyšuje se odstupné o DPH dle 

příslušných právních předpisů.     
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SMLOUVA  O  POSTOUPENÍ  HRÁČSKÉ  SMLOUVY 

kterou dnešního dne měsíce a roku v souladu s čl. 16 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy 

uzavírají 

 

I. Strany 

 

1.1. Klub…............................................................................................. 

IČ:............................................ 

             

se 

sídlem............................................................................................................................................ 

(dále jako „Postupitel“) na straně jedné 

a 

 

1.2. Klub................................................................................................. IČ: 

........................................... 

 

se sídlem 

........................................................................................................................................... 

(dále jako „Postupník“) na straně druhé 

 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Postupitel prohlašuje, že je na základě hráčské smlouvy ze dne 

...................................................... 

uzavřené podle předpisů Českého svazu ledního hokeje z.s. vlastníkem práv a nositelem 

 povinností  

 

vůči hráči ..........................................................................., datum narození 

....................................  

 

         bytem ............................................................................... a že veškerá svá práva a povinnosti 

vůči 

  

        hráči .............................................................. z uvedené hráčské smlouvy postupuje 

Postupníkovi. 

        

2.2. Postupník výslovně prohlašuje, že je s výše uvedenou skutečností seznámen a přebírá na sebe 

 veškerá práva a povinnosti vyplývající z hráčské smlouvy s hráčem 

............................................... 

 

2.3.   Postupník se zavazuje za splnění předmětu této smlouvy zaplatit částku Kč ….......................... 

(slovy: .................................................). Tato částka je splatná takto: 

.............................................. 

 

III. Ustanovení závěrečná 

3.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze stran 

obdrží po jednom. 
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3.2. Strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé svobodné vůle a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

3.3.  Zvláštní ujednání: 

 

 

V .................................. dne ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………  …………………………… 

 

 

 

 

 

…………… 

Postupník  Postupitel 
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Příloha 13 
NÁVRH USNESENÍ KONFERENCE 

Českého svazu ledního hokeje z.s. 
ze dne 23. 6. 2018 

   
 
Konference Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“): 
 
1. Schvaluje: 

a) rámcový program činnosti ČSLH a rámcový návrh hospodaření ČSLH a PRO – HOCKEY CZ., 
s.r.o., na příští období ze zpráv o činnosti výkonného výboru ČSLH a o hospodaření ČSLH          
a PRO-HOCKEY CZ., s.r.o., za období od minulé konference; 

b) změny řádů ČSLH schválené výkonným výborem ČSLH v období od poslední konference 
v předloženém znění; 

c)  aby výkonný výbor ČSLH (i) se nadále plně věnoval hospodaření svazu i PRO – HOCKEY Cz., 
s.r.o., (ii) pravidelně předkládal stav a výsledky hospodaření dozorčí radě ČSLH / PRO – 
HOCKEY Cz., s.r.o., a (iii) při svých jednáních pravidelně projednával aktuální stav ekonomiky 
ČSLH a PRO – HOCKEY Cz., s.r.o.; 

d) aby výkonný výbor ČSLH pokračoval v provedení revize platných stanov řádů ČSLH tak, aby si 
vzájemně jednotlivé články neodporovaly, aby odpovídaly současným obecně platným 
právním předpisům a byly jednotné pro celý ČSLH. 

 
2. Bere na vědomí: 

a) zprávu o činnosti výkonného výboru ČSLH; 

b) zprávu o hospodaření ČSLH a PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., za období od minulé konference; 

c) zprávu dozorčí rady ČSLH; 

d) zprávu arbitrážní komise ČSLH; 

e) výsledky hospodaření Nadačního fondu Ivana Hlinky; 

f) rozhodnutí výkonného výboru ČSLH, že finanční prostředky z Mistrovství světa IIHF v ledním 
hokeji 2015 budou i nadále použity na plnění jednotlivých programů ČSLH týkajících se rozvoje              
a finanční podpory mládeže. 

 
3. Ukládá výkonnému výboru ČSLH: 

a) projednat připomínky a doporučení přednesené konferencí ČSLH, a ty zapracovat do plánu 
práce výkonného výboru ČSLH; 

b) zabezpečit přípravu reprezentačních družstev České republiky; 

c) nadále pracovat na zkvalitnění Stanov a řádů ČSLH; 
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d) zvážit všechny možnosti pořadatelství mistrovství světa v roce 2023 nebo 2024 a přijmout 
takové rozhodnutí, které se bude opírat především o co nejlepší předpoklad ekonomického 
výsledku mistrovství; 

e) prostřednictvím dceřiné společnosti PRO – HOCKEY, Cz. s.r.o., naplňovat finanční rozpočet 
ČSLH prostřednictvím reklamních, marketingových a televizních práv ČSLH; 

f) vytvořit komisi ze zástupců extraligy a I. ligy k tématu postupu a sestupu mezi extraligou a I. 
ligou; komise bude mít za úkol k 31.12.2018 předložit výkonnému výboru návrh na systém 
postupu a sestupu mezi uvedenými soutěžemi. 

4. Konstatuje, že financování výchovy mládeže ze strany státu je nedostatečné, a považuje za 
potřebné koncepční a transparentní stanovení podmínek pro financování výchovy mládeže ze 
strany státu a navýšení prostředků pro výchovu mládeže. 

 
5. Vyslovuje poděkování: 

a)  hráčům, trenérům a členům realizačních týmů všech reprezentačních družstev České 
republiky; 

b) výkonnému výboru ČSLH a jeho prezidentovi za práci v uplynulém období. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Sem zadejte text.] 
 

139 

 

 

 

 

 

Příloha 14 
USNESENÍ KONFERENCE 

Českého svazu ledního hokeje z.s. 
ze dne 23. 6. 2018 

   
 
Konference Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“): 
 
6. Schvaluje: 

e) rámcový program činnosti ČSLH a rámcový návrh hospodaření ČSLH a PRO – HOCKEY CZ., 
s.r.o., na příští období ze zpráv o činnosti výkonného výboru ČSLH a o hospodaření ČSLH          
a PRO-HOCKEY CZ., s.r.o., za období od minulé konference; 

f) změny řádů ČSLH schválené výkonným výborem ČSLH v období od poslední konference 
v předloženém znění; 

g)  aby výkonný výbor ČSLH (i) se nadále plně věnoval hospodaření svazu i PRO – HOCKEY Cz., 
s.r.o., (ii) pravidelně předkládal stav a výsledky hospodaření dozorčí radě ČSLH / PRO – 
HOCKEY Cz., s.r.o., a (iii) při svých jednáních pravidelně projednával aktuální stav ekonomiky 
ČSLH a PRO – HOCKEY Cz., s.r.o.; 

h) aby výkonný výbor ČSLH pokračoval v provedení revize platných stanov řádů ČSLH tak, aby si 
vzájemně jednotlivé články neodporovaly, aby odpovídaly současným obecně platným 
právním předpisům a byly jednotné pro celý ČSLH. 

 
7. Bere na vědomí: 

g) zprávu o činnosti výkonného výboru ČSLH; 

h) zprávu o hospodaření ČSLH a PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., za období od minulé konference; 

i) zprávu dozorčí rady ČSLH; 

j) zprávu arbitrážní komise ČSLH; 

k) výsledky hospodaření Nadačního fondu Ivana Hlinky; 

l) rozhodnutí výkonného výboru ČSLH, že finanční prostředky z Mistrovství světa IIHF v ledním 
hokeji 2015 budou i nadále použity na plnění jednotlivých programů ČSLH týkajících se rozvoje              
a finanční podpory mládeže. 

 
8. Ukládá výkonnému výboru ČSLH: 

g) projednat připomínky a doporučení přednesené konferencí ČSLH, a ty zapracovat do plánu 
práce výkonného výboru ČSLH; 

h) zabezpečit přípravu reprezentačních družstev České republiky; 
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i) nadále pracovat na zkvalitnění Stanov a řádů ČSLH; 

j) zvážit všechny možnosti pořadatelství mistrovství světa v roce 2023 nebo 2024 a přijmout 
takové rozhodnutí, které se bude opírat především o co nejlepší předpoklad ekonomického 
výsledku mistrovství; 

k) prostřednictvím dceřiné společnosti PRO – HOCKEY, Cz. s.r.o., naplňovat finanční rozpočet 
ČSLH prostřednictvím reklamních, marketingových a televizních práv ČSLH. 

9. Konstatuje, že financování výchovy mládeže ze strany státu je nedostatečné, a považuje za 
potřebné koncepční a transparentní stanovení podmínek pro financování výchovy mládeže ze 
strany státu a navýšení prostředků pro výchovu mládeže. 

 
10. Vyslovuje poděkování: 

c)  hráčům, trenérům a členům realizačních týmů všech reprezentačních družstev České 
republiky; 

d) výkonnému výboru ČSLH a jeho prezidentovi za práci v uplynulém období. 
 

 


