Licenční řád
pro účast v II. lize ČR
Článek 1.
Podmínky účasti v II. lize ČR
1.1.
Právo účasti v II. lize ČR (dále jen „II. liga“) mají pouze hokejové kluby působící na území
České republiky (dále jen „Kluby“), které splňují současně všechny tyto podmínky:
i. jsou členy Českého svazu ledního hokeje z.s., IČ: 00536440, se sídlem Českomoravská
2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 852 (dále jen „ČSLH“) a mají tak zvláštní
registrační číslo, které přiděluje ČSLH,
ii. účastní se pouze soutěží, které jsou organizovány a řízeny za podmínek a subjekty dle
platného a účinného Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (s výjimkou uvedenou
v Článku 1. odst. 1.2. tohoto Licenčního řádu), a
iii. splní podmínky účasti v soutěži.
1.2.
Ustanovení Článku 1. odst. 1.1. bod ii. tohoto Licenčního řádu se netýká případu, kdy se
Klub účastní soutěže, jež je organizována Mezinárodní federací ledního hokeje (IIHF), nebo
zahraniční soutěže se souhlasem ČSLH.
1.3.
Podmínkami účasti v soutěži (Článek 1. odst. 1.1. bod iii. tohoto Licenčního řádu) jsou
podmínky:
a)
sportovní,
b)
ekonomické,
c)
vztahující se ke kvalitě zimního stadionu.

2.1.

3.1.
3.2.

3.3.

Článek 2.
Sportovní podmínky
Sportovní podmínky účasti v II. lize vyplývají z předpisů a řádů ČSLH, přičemž tyto nejsou
tímto Licenčním řádem dotčeny.
Článek 3.
Ekonomické podmínky
II. ligy se mohou účastnit jen Kluby, jimž ekonomická situace dovolí působit v soutěži
takovým způsobem, aby nedocházelo ke snižování kvality, prestiže a dobré pověsti II. ligy.
Při stanovování ekonomických podmínek se vychází z toho, že kvalitu, prestiž a dobrou
pověst II. ligy může ohrozit zvláště neplnění povinností kteréhokoli Klubu vyplývajících
z jeho členství v ČSLH, ze smluv s hráči Klubů, ze smluv s trenéry Klubů, ze smluv
s ostatními hokejovými kluby a dále neplnění povinností vůči ČSLH a dalším hokejovým
subjektům specifikovaným v článku 207 odst. 2. Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH
(dále též jako „Hokejové subjekty“).
Kluby jsou povinny předložit řediteli II. ligy vždy do 31. července příslušného kalendářního
roku písemné prohlášení o bezdlužnosti Klubu vůči Hokejovým subjektům ve znění dle
přílohy č. 1 tohoto Licenčního řádu (dále jen „Prohlášení o bezdlužnosti“), které musí
obsahovat tyto náležitosti:
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a)

prohlášení Klubu, že Klub nemá žádné dluhy vůči Hokejovým subjektům
vzniklé v předcházejících sezónách (sezónou se rozumí období od 1. 5. roku
do 30. 4. roku následujícího - dále jen „Sezóna“),
b)
čestné prohlášení statutárního orgánu Klubu, že prohlášení Klubu dle písm. a)
tohoto odstavce je pravdivé;
c)
písemné prohlášení Klubu, že pro případ, že by se prohlášení Klubu dle písm.
a) tohoto odstavce ukázalo jako nepravdivé, Klub souhlasí s tím, aby bylo
svoláno mimořádné zasedání výkonného výboru ČSLH (dále jen „VV
ČSLH“), na jehož pořadu jednání bude rozhodování o vyloučení Klubu
z účasti v II. lize, a aby na takovém zasedání VV ČSLH bylo rozhodováno o
vyloučení Klubu z účasti v II. lize.
3.4.
Při jakýchkoli nedostatcích v Prohlášení o bezdlužnosti vyzve ředitel II. ligy do 10
pracovních dnů od jejich zjištění dotčený Klub formou doporučeného dopisu k odstranění
nedostatků. Klub je povinen odstranit veškeré nedostatky ve lhůtě 5 pracovních dnů
od doručení výzvy dle předchozí věty.
3.5.
Každý Klub je povinen, pokud o to ředitel II. ligy případně ředitelem II. ligy pověřená osoba
(dále jen „Pověřená osoba“) písemně formou doporučeného dopisu Klub požádá, umožnit
Pověřené osobě provedení kontroly pravdivosti Prohlášení o bezdlužnosti a poskytnout jí
k tomu veškerou potřebnou součinnost, zejména, nikoliv však výlučně, předložit Pověřené
osobě za účelem ověření pravdivosti Prohlášení o bezdlužnosti, účetní a jiné údaje obsažené
v účetní a jiné evidenci Klubu, včetně příslušných účetních a jiných dokladů. O
skutečnostech, které se při své činnosti dozví, je Pověřená osoba oprávněna informovat
pouze ředitele II. ligy, členy VV ČSLH a členy disciplinární komise ČSLH, jinak je povinna
zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost, a to i po skončení jejího oprávnění
k provedení kontroly pravdivosti Prohlášení o bezdlužnosti. Totéž platí pro záznamy,
poznámky a další nosiče, kde jsou informace o skutečnostech uvedených v předchozí větě
zaznamenány.
3.6.
Sankce.
3.6.1. Pokud Klub v termínu stanoveném v Článku 3. odst. 3.3. tohoto Licenčního řádu
nepředloží Prohlášení o bezdlužnosti řediteli II. ligy, je Klub povinen zaplatit ČSLH
pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to do 10 dnů ode dne,
kdy k porušení povinnosti předložit Prohlášení o bezdlužnosti došlo.
3.6.2. (i) Nepředložení Prohlášení o bezdlužnosti v termínu stanoveném tímto Licenčním řádem
či předložení nepravdivého Prohlášení o bezdlužnosti nebo (ii) neodstranění nedostatků
Prohlášení o bezdlužnosti ve lhůtě podle Článku 3. odst. 3.4. tohoto Licenčního řádu nebo
(iii) neumožnění provedení kontroly podle Článku 3. odst. 3.5. tohoto Licenčního řádu či
neposkytnutí k ní potřebné součinnosti může být sankcionováno vyloučením Klubu
z účasti v II. lize. Za tímto účelem bude svoláno mimořádné zasedání VV ČSLH, na
jehož pořadu jednání bude rozhodování o vyloučení dotčeného Klubu z účasti v II. lize.

4.1.

Článek 4.
Podmínky vztahující se ke kvalitě zimního stadionu
Každý Klub II. ligy je povinen zajistit, že zimní stadion, na kterém příslušný Klub hodlá hrát
domácí soutěžní utkání II. ligy (dále jen „Zimní stadion“), bude splňovat nejpozději ke dni
1. srpna Sezóny následující podmínky:
a) musí mít minimální diváckou kapacitu 500 míst;
b) musí mít zbudovány šatny pro hostující tým, splňující tyto parametry:
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4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

i.
šatna pro hráče, kde bude minimálně 22 míst k sezení pro hráče;
ii.
samostatné sprchy a WC;
c) musí mít zbudovány šatny pro rozhodčí, splňující tyto parametry:
i.
jeden prostor, 4 místa k sezení;
ii.
samostatné WC - min. 1 místo;
iii.
samostatné sprchy - min. 1 místo;
d) musí mít ošetřovnu; ošetřovna na Zimním stadionu musí mít veškeré vybavení
vyžadované platnými normami pro ošetřovny na zimních stadionech, a to včetně
defibrilátoru.
Splnění podmínek uvedených v Článku 4. odst. 4.1. tohoto Licenčního řádu bude nejpozději
do 31. 8. Sezóny předmětem kontroly ředitele II. ligy. Ředitel II. ligy bude o závěrech
kontroly informovat VV ČSLH, který na základě jeho závěrů potvrdí způsobilost
jednotlivých Zimních stadionů k tomu, aby na nich byla hrána soutěžní utkání II. ligy, nebo
vysloví nezpůsobilost příslušného Zimního stadionu. Pokud VV ČSLH vysloví
nezpůsobilost Zimního stadionu a uloží opatření k nápravě, bude dotčenému Klubu
umožněno hrát domácí zápasy na takovém Zimním stadionu až po provedení uložených
opatření k nápravě.
Bude-li v průběhu příslušného soutěžního ročníku II. ligy zjištěno, že Zimní stadion přestal
splňovat podmínky uvedené v Článku 4. odst. 4.1. tohoto Licenčního řádu nebo jeho stav
jinak vylučuje uspořádání soutěžního utkání II. ligy, je VV ČSLH oprávněn: (i) vyslovit
nezpůsobilost příslušného Zimního stadionu k tomu, aby na něm byla hrána soutěžní utkání
II. ligy, (ii) uložit dotčenému Klubu opatření k nápravě a (iii) uzavřít příslušný Zimní
stadion pro veškerá domácí soutěžní utkání II. ligy dotčeného Klubu, a to do doby
odstranění veškerých nedostatků.
Po dobu nezpůsobilosti Zimního stadionu je příslušný Klub povinen zajistit si pro svá
domácí soutěžní utkání II. ligy náhradní zimní stadion splňující všechny podmínky dle
Článku 4. odst. 4.1. tohoto Licenčního řádu.
Článek 5.
Prvotní licenční řízení
Klub, který nově splní sportovní podmínky účasti v II. lize (viz Článek 2. tohoto Licenčního
řádu), může se v následujícím soutěžním ročníku II. ligy účastnit II. ligy, jen bude-li mu
udělena Licence k účasti v II. lize (dále jen „Licence“) v prvotním licenčním řízení podle
tohoto Licenčního řádu.
Prvotní licenční řízení koná a o udělení Licence rozhoduje VV ČSLH na základě písemné
žádosti příslušného Klubu doručené řediteli II. ligy nejpozději v termínu stanoveném pro
podání přihlášky k účasti v II. lize.
VV ČSLH v rámci prvotního licenčního řízení přezkoumá, zda Klub žádající o udělení
Licence splňuje veškeré podmínky účasti v II. lize zakotvené v tomto Licenčním řádu a
dalších předpisech ČSLH. Dospěje-li k závěru, že Klub veškeré podmínky účasti v II. lize
zakotvené v tomto Licenčním řádu a dalších předpisech ČSLH splňuje, udělí tomuto Klubu
Licenci a tuto skutečnost Klubu písemně oznámí. V případě, že VV ČSLH splnění
podmínek pro udělení Licence Klubu neshledá, s konečnou platností rozhodne, že se Klubu
Licence neuděluje, a tuto skutečnost Klubu písemně oznámí.
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6.1.

6.2.

7.1.

7.2.
7.3.

8.1.

9.1.

Článek 6.
Potvrzovací licenční řízení
Klub, který se v předchozím soutěžním ročníku II. ligy účastnil II. ligy a který splnil
sportovní podmínky účasti v II. lize (viz Článek 2. tohoto Licenčního řádu), může se
v následujícím soutěžním ročníku II. ligy účastnit II. ligy, jen bude-li mu udělena Licence
v potvrzovacím licenčním řízení podle tohoto Licenčního řádu.
Pro potvrzovací licenční řízení platí přiměřeně ustanovení Článku 5. odst. 5.2. a 5.3. tohoto
Licenčního řádu.
Článek 7.
Licenční řízení při přenechání práva účasti v soutěži
V případě, že Klub mající právo účasti v II. lize, přenechá v souladu s příslušnými
ustanoveními Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH právo účasti v II. lize jinému Klubu
(pro účely tohoto Článku 7. Licenčního řádu dále jen jako „Přebírající klub“), může se
Přebírající klub účastnit II. ligy v příslušném soutěžním ročníku II. ligy, jen bude-li mu
udělena Licence v licenčním řízení podle tohoto Licenčního řádu. Licence může být
Přebírajícímu klubu udělena vždy pouze pro následující soutěžní ročník II. ligy, tj.
Přebírající klub se nemůže zúčastnit již probíhajícího soutěžního ročníku II. ligy.
Pro licenční řízení uvedené v Článku 7. odst. 7.1. tohoto Licenčního řádu platí obdobně
ustanovení Článku 5. odst. 5.2. a 5.3. tohoto Licenčního řádu.
Potvrzovací licenční řízení upravené v Článku 6. tohoto Licenčního řádu platí i pro
Přebírající klub, budou-li splněny podmínky uvedené v tomto Článku 6. Licenčního řádu.
Článek 8.
Odebrání Licence
V případě, že některý Klub v průběhu soutěžního ročníku II. ligy přestane splňovat
kteroukoliv z podmínek účasti v II. lize zakotvených v tomto Licenčním řádu či dalších
předpisech ČSLH, může VV ČSLH rozhodnout o odebrání Licence tomuto Klubu.
Článek 9.
Účinnost Licenčního řádu
Tento Licenční řád byl schválen VV ČSLH dne 10. 1. 2022 a nabývá účinnosti dnem
1. 5. 2022.
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Příloha č. 1 Licenčního řádu pro účast v II. lize ČR

Prohlášení o bezdlužnosti
................................. (název subjektu dle veřejného rejstříku), se sídlem ...........................................,
IČ: ................................., (dále jen „Klub“) tímto ve smyslu článku 3. odst. 3.3. písm. a) Licenčního
řádu pro účast v II. lize ČR prohlašuje, že Klub nemá žádné dluhy vůči hokejovým subjektům
specifikovaným v článku 207 odst. 2. Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (dále jen „Hokejové
subjekty“) vzniklé v předcházejících sezónách (sezónou se rozumí období od 1. 5. roku do 30. 4.
roku následujícího - dále jen „Sezóna“).
Klub tímto současně prohlašuje, že pro případ, že by se toto prohlášení Klubu o tom, že Klub nemá
žádné dluhy vůči Hokejovým subjektům vzniklé v předcházejících Sezónách, ukázalo jako
nepravdivé, Klub souhlasí s tím, aby bylo svoláno mimořádné zasedání výkonného výboru ČSLH
(dále jen „VV ČSLH“), na jehož pořadu jednání bude rozhodování o vyloučení Klubu z účasti v II.
lize ČR, a aby na takovém zasedání bylo rozhodováno o vyloučení Klubu z účasti v II. lize ČR.

V ................................. dne .................................

......................................................
statutární zástupce Klubu

Já, níže podepsaný ................................., narozen: ................................., bytem: .................................,
jakožto ................................. (funkce v klubu) vůči ČSLH čestně prohlašuji, že prohlášení Klubu o
tom, že Klub nemá žádné dluhy vůči Hokejovým subjektům vzniklé v předcházejících Sezónách, je
pravdivé.
V ................................. dne .................................

......................................................
statutární zástupce Klubu

